Fennefoss kraftverk
Nytt kraftverk ved Fennefoss
i Evje og Hornnes kommune

Bakgrunn
Agder Energi har de siste årene oppgradert og bygd ut flere vannkraftanlegg
for å produsere ren, fornybar vannkraft. Utbyggingen av Fennefoss kraftverk i
Otra ved Evje sentrum er en del av denne satsningen.
Fennefoss har en lang industrihistorie hvor hovedaktøren har vært Evje
Nikkelverk. Dette ble lagt ned i 1946. Gamle Fennefoss kraftverk, som
produserte strøm til nikkelverket, ble lagt ned i 1962. I dag kan tegn
på tidligere tiders aktivitet blant annet sees i slagghaugen, hvor det
er rester av granulert slagg. I området sees også gjenstående deler av
trebukkedammen ved fossen, inntakskanal langs bredden av elven, og ruiner
av transformatorbygget til den gamle kraftstasjonen.

Prosjektets omfang
Nye Fennefoss kraftverk vil utnytte eksisterende fall i Fennefossen, og
vannstanden på oppstrøms side av ny dam vil heves noe i forhold til dagens
situasjon. Når kraftverket er ferdig utbygd, vil vannstandsvariasjonene som i
dag forekommer på oppstrøms side i stor grad forsvinne.
I forbindelse med utbyggingen skal det bygges en ny betongdam på tvers
av Otra. Dammen vil bestå av fire løp for slipp av minstevannsføring, faste
overløp og tre flomluker.
Kraftstasjonen vil ligge nedsprengt, i det vesentlige under bakkenivå, ved
østre elvebredd. Over bakken vil det etableres transformatorbygg og inntak til
kraftstasjonen. Både innløpskanal og utløpskanal vil være åpne med synlige
vannspeil.
Agder Energi vil som en del av prosjektet tildekke og erosjonssikre
slaggområdene ved Fennefoss. Langs strandsonen vil det bli etablert
et grøntområde med tursti fra tusenårsstedet i sør til kraftstasjonen og
Malmvegen i nord.
Grunnet heving av vannstanden på oppstrøms side av dammen, vil det
gjennomføres en opprusting av Furuly badeplass. Her vil det bli opprensking
av bukten innenfor eksisterende molo, og tilføring av masser for badestrand.
Terrenget på Odden camping vil heves og strandsonen erosjonssikres.

Dam og kraftstasjon sett fra nedstrøms side. Slippunkter for
minstevannføring og faste overløp er anvist på figuren

Virkninger for nærmiljøet
Store deler av anleggsarbeidene skal foregå ute i dagens elveleie. For å
muliggjøre dette vil det etableres en avledningskanal i elvens vestre løp.
Denne avledningskanalen vil medføre at vannstanden oppstrøms Fennefoss
vil reduseres midlertidig frem til dam og kraftstasjon er ferdig bygget. Lavere,
men fortsatt varierende vannstand vil være det normale gjennom det meste
av anleggsperioden.
Anleggsarbeidene vil medføre normal anleggsstøy i forbindelse med grunnog sprengningsarbeider, massetransport og betong- og montasjearbeider.
Periodevis vil det kunne bli noe økt trafikk utenfor anleggsområdet. Dette
gjelder spesielt ved oppstart på arbeidene, etablering av avledningskanal
og fangdammer, store betongstøper, og arbeider på Furuly badeplass.
Mesteparten av anleggstrafikken vil imidlertid foregå internt på
anleggsområdet.

Langs strandsonen vil det bli etablert
et grøntområde med tursti

Dam og kraftstasjon sett fra nedstrøms
side og vist på foto ift. dagens terreng

Kraftstasjonstak med transformatorceller og inntakskonstruksjon.
Transformatorbygget og enkelte andre betongflater vil forblendes med naturstein

Grøntområde og tursti sett fra tusenårsstedet. Slagghaug
og kraftstasjon med utløpskanal ses i bakgrunnen

Fremdrift
2020:

Opprigging av brakkerigg, etablering av riggområder og
anleggsveier, forberedende grunnarbeider i slaggdeponi, avgraving
av masser ifm. byggegrop og kanaler.

2021:

Etablering av fangdam vest 1 og avledningskanal. Avledningskanalen
vil ved normal vannføring medføre senket vannstand på oppstrøms
side av fossen. Deretter etablering av fangdam øst 2 og innog utløpskanal samt byggegrop for kraftstasjon. Betong- og
montasjearbeider for dam og kraftstasjon. Arbeider på Furuly
badeplass antatt utført fra høsten 2021 til våren 2022.

2022:

Betong- og montasjearbeider for dam og kraftstasjon. Idriftsettelse
av kraftstasjon med redusert vannstand på oppstrøms side.
Etablering av tursti og grøntområde.

2023:

Etablering av fangdam vest 2. Deretter betong- og montasjearbeider
for dam vest. Idriftsettelse av dam og kraftstasjon med full
vannstand på oppstrøms side. Nedrigging.

Nøkkelinformasjon
Byggherre: Agder Energi Vannkraft AS
Hovedentreprenør: TT Anlegg AS
Underentreprenør betong: Mur i Sør AS
Leverandør turbin og generator: Voith Hydro AS
Leverandør apparat og kontrollanlegg: Voith Hydro AS
Leverandør transformator: Elettromeccanica Tironi S.r.l.
Leverandør luker: Lysaker & Thorrud AS
Underleverandør luker: Dyrhoff UK LTD
Rådgivende ingeniør: Norconsult AS
Ny kraftproduksjon: 59 GWh
Ny oppstrøms vannstand: +175,5
Agder Energi Vannkraft
August 2020

