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INNLEDNING
Vannkraftutbygging
er utnyttelseav naturenskrefter til
produksjonav elektriskenergi.I likhetmed all annen
naturutnyttelse,
så som jordbruk,skogbruk,bergverketc.
setter kraftutbyggingenspor etter seg i sitt område.
Man kan grovt inndele inngrepetsvirkningeri to grupper:
1. De synlige umiddelbarevirkningeri form av tekniske
inngrepi landskapet,byggverk,vannstands-og vannforingsendringer.
2. Konsekvenseneav disse inngrepog endringeri form av
virkningerpå plante- og dyreliv,fiske, jordbruk,
reindrift,lokalklimaetc.
Den forste gruppen er enklesta vurdere p& forhnd, idet
disse virkningerdels kan leses ut av konkretetekniske
planer, dels beregnespå grunnlagav disse. Den andre
gruppen derimot,er virkningerpå grunn av endrede forutsetningerfor tildelsuhyre kompliserteprosesseri
naturen.Disse virkningerkan det derfor være adskillig
vanskeligereå vurdere på forhånd,særlig når det gjelder
storrelsenog dermed hvilken betydningde har for samspillet i naturen og for mennesketsnærmiljø.
Som eksempelkan nevnes at selv den minste endring av
vannføringi et vassdragvil ha innflytelsepå flora og
fauna i og langs vassdraget.Men er endringenliten nok,
vil karakterenav livet i og langs elva endres lite, man
har f.eks. de samme fiskearteri noenlundesame kvantum
som før. I dette tilfellevil vi karakteriserevirkningen
som liten eller uvesentlig.
Men er endringenstor, kan derimotartsammensetningeni
dyrelivetendres,viktige fiske- eller dyrearterdo ut,
evt. blomstreopp osv. I et slikt tilfellestår man overfor en vesentligvirkning.
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Vi har i dette heftet søkt åta stillingtil disse og
lignendespørsmål.Som grunnlaghar vi foruten de
teknisk/konomiskeplaner hatt en lang rekke vitenskapeligeutredningersom er listet opp i et eget hefte,
"Svartisutbyggingen,
Utredninger".Den enkelte utredning
har sitt S-nr., som vi henvisertil i de avsnitthvor vedkommendeutredninger brukt.
Til tross for et fyldig tekniskog vitenskapeliggrunnlagsmaterialekommerman i mange tilfelleikke utenom et
visst subjektivtskjonn.Det gjelder serlig i sporsm2let
vesentlig/uvesentlig
virkning,samt i rent estetiske
sporsmal.
Det må'presiseresat vi her bare går inn på de direkte
virkningenelangs vassdragene.Vi behandlerikke virkningene knyttet til distriktetsbosettings-ognæringspolitiskeforhold,skatteinngangetc.

•
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BEIARNVASSDRAGET
1.1 Store Gjeddåga
1.1.1 Ramskjellvatnet
og områdetomkring
Tekniskeinngrep

N

Rors kjellvotnet
eiarnkr.st.

l

Ved utløpetav Ramskjellvatnet
foreslår
vi bygget en betongdamsom vil heve vannstandenmed ca. 7 m til HRV kote 315 (se
bilag 3.3.1.1 i Tek./k. plan). Stedet
ligger like ved veien til de to
Ramskjellgårdene.
Fra disse gårdene
trengesny vei langs nordsidenav
Ramskjellvatnet,
ca. 4 km, til påhugg for
overføringstunnelen
fra Kvitbergvatnet
(se Tek./k. plan). Dette påhugget ligger
ca. på kote 425 og her er en steintipppå
ca. 45 000
tenkt plassert,se bilag
3.}.2.2 i Tek.0k. plan. I anleggsperioden
vil det bli behov for midlertidige
brakkeleirefor disse arbeidene.

m

Videre vil vi lage en kanal eller grøft
på ca. kote 420 slik at Hogmobekkenkan
ledes inn i Ramskjellvatnet.
Vi regner
ikke med vei dit og arbeidetblir av
beskjedentomfang (se bilag 3.2.1 i
Tek./k. plan). Like syd for Ramskjellvatnet vil det bli to små hus i terrenget
for henholdsvisvaregrind-og lukemanovrering.

Vannføringer
I og med overføringenfra Kvitbergvatnet
vil vannføringenøke i bekken som renner
inn i Ramskjellvatnets
ostre ende. Vi
regnermed at denne bekken etter hvert
vil stabilisereseg etter den nye vannforing.
Hogmobekkensomlegging vil også føre til
større vannføringi en liten bekk. Vi
regner heller ikke med problemeri den
forbindelse.
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tid. Det finnes også en del bekker rundt
vatnet forøvrigder man må forventenoe
erosjonder det er grunt utenfor utløpet.
Vi viser til utredningfra NGI, S-42, som
omhandlerdisse problemene.
Vi regner med at den foreslåtteheving av
vannet til kote 315 gjor at sporene etter
erosjon blir liggende under vann ved
vannstandlik HRV. Hovedulempeneved
reguleringenblir derfor blakkingav
vannet som vil gi kt slitasjepa
turbineneog kanskje forandrevannkvaliteten i Beiarelvag fjordenutenfor en
kort periode.
Nå er Beiarelvaalleredefra naturens
side ganske "grå" en del av året og det
er vanskeligkunne anslå eventuelle
endringer,særligfordi en stor del slamholdig, blakket vann tenkes fraført til
Glomfjordfra Gråtåga og vre Beiarelva.

N

Ramskjellvotnet
Beiarnkr.st.

N

Ramskjellvatnet
er Beiarnutbyggingens
enestemagasin av noen størrelseog vi
har valgt utnytte det maksimaltved
senkingnar vi forst foresl&rregulering.
Vi kan vanskeligse muligheterfor å
unngå erosjon,men man kunne begrenseden
noe i østendenav vatnet dersom man leder
tilsiget (bekken)utenom løsmassedeltaet.
Effektenav dette ville neppe stå i forhold til kostnadeneda vannet likevelvil
være blakketav bunnsedimenterog tilsig
forøvrig.Men man kunne hindre den store
utgravingenav løsmassedeltaet.
Siden
dette vil bli under HRV foreslårvi ikke
noen tiltak,men forutsetterat gravingen
etter noen tid vil ha stabilisertforholdene.Vi vil her nevne at dersom en
utbyggingmed et kraftverkmellom Kvitbergvatnetog Ramskjellvatnetble foretatt for senking av Ramskjellvatnet,
kunne avlopet fra dette kraftverketfores
helt ut forbi løsmassedeltaet.
Se forovrig Tek./k. plan 1.5.4.
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Fiske
Eneste fiskearti vatnet er småvokst
ørret og bestandener for stor. Det er
liten sportsfiskeinteresse
for vatnet.
Dersom Ramskjellvatnet
blir regulertsom
foreslått,må man regne fisket for
ødelagt.Se forøvrigS-72 fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

Lokalklima
Om vinteren i klart vær og lite vind vil
det danne seg stagnerendekald-luftover
islagtevatn. Dette kan føre til litt
lavere temperaturomkring Ramskjellvatnet
dersom vannstandener nær opp til HRV
(storrelsesorden
grader).
Etter hvert som vatnet blir nedtappet
utover vinterenvil virkningenavta. Om
sommerenvil vannflatende fleste dagene
være kaldere enn landet omkring.Oppdemmingenkan føre til at temperatureni
et belte langs strandagår litt ned, i
størrelsesorden
ti-delsgrader.
Vi viser til utredningS-73, fra Meteorologiskinstitutt,for detaljert
beskrivelse.

N

Rams kjellvotnet
arnkr.st.

l

1.1.2 StrekningenRamskjellvatnet
Beiarelva
Om denne strekningener det a si at vannforingenblir sterkt redusertsom folge
av utbyggingen.I flomperioderpå fullt
magasin kan det likevel bli vann i elva.
Veien opp langs elva vil bli brukt i
anleggstidenog vi antar den er god nok
til å tåle anleggstrafikk.
De nedersteca. 6O0 m er lakseførendeog
det må regnes med skadevirkningpå
fisket.Se utreiningS-12l.

7
1.2 Tollåga
Tekniskeinngrep

Beiam kt.st.

Higfossen

E

to1u%go

Tollåga tas inn i Beiarn kraftverkfra
ca. k. 372. Dette stedet ligger 0,5-1 km
nedenforder veien til Tolldalen krysser
Tollåga.Det vil her bli bygd en sperredam av betong over elva og tilløpstunnelenvil kommeopp på nordsidenav
elva like ved dammen.Disse byggverkblir
ikke særligdominerende.Nevnte sperredam
vil heve vannstandenlitt og demmened
16-17 da hvorav noe er dyrkbar jord på
nærmestegårdsbruk.Vi foreslr imidlertid å "heve" de dyrkbarearealenemed
tunnelsteinog man vil dermed kunne
opprettholdedyrkinga.Det vises til
bilag 3.2.3.3 i Tek./Øk.plan. Vi tenker
oss at all matjord fjernes først, tunnelsteinen fylles opp, og matjorda legges
tilbakepå toppen. Ved å legge dette i
riktig høyde i forholdtil Tollågas noenlunde konstantesommervannstand
foran
sperredammen,
skulle fuktigheteni jorda
bli bra og vekstvilkårenelike gode som
før. Vi vil i sin tid trekke inn jordbrukssakkyndige.

0

>
&»

L

a
0

'Terrines

(0

Inntok)

200-300m nedenfor inntaketvil det bli
et påhugg for tillopstunnelen.
Dette
stedet ligger noe lavere i terrengetpå
nordsidenav elva. Her tenkes plassert
ca. 100 000 m3 stein i tipp, forslag
til plasseringer vist i bilag 3.2.3.3 i
Tek./k. plan. I byggetidenvil det bli
behov for brakkeleirg anleggsrigging
med midlertidigkloakkutslipp.
Den siste store oppgaven i Tollådalen
blir overføringstunnelen
til Tverrågasam
drives fra tunnelutlopetlike på sydsiden
av Toll&ga ca. 300 m fra sperredammen.
Steinenherfra, ca. 7 000 m , er tenkt
lagt på sydsidenav Tollåga rett overfor
tippen fra tillopstunnelen.
Som nevnt
ligger disse tippene relativtlavt i
terrengetog bli: lite synlig fra veien.
Vi antar forlopigat det blir egne
brakker og tilriggingerfor overforingstunnelen,men mulighetenefor felles tilrigging er her gode på grunn av konsentrert plassering.
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Vannføringer
Tollåga ovenfor inntaketfår vannføringer
som tidligere.Nedenfor inntaketblir
vannføringenesterkt redusertbortsett
fra periodermed overløp.
Flom.menevil kunne øke nedenfor inntaket
tilsvarendekapasitetenpå overføringstunnelenfra Tverraga,ca. 30 m/s.

Neddemteområder,hus, hytter,m.v.
Se under Tekniske inngrep.

Fiske
Det må regnes med skade på fisket i elva
nedenfor inntaket.De nederste3 km av
Tollåga er lakseførendemed gode gyteplasser og oppvekstforholdfor laks, se
utredningS-12l4.

1.3 0vre Beiarelva(Storaga)til samlop
med Tverrga
Tekniskeinngrep
Denne elvestrekningblir påvirketav
Stor-Glomfjordutbyggingen,
Trollberget
kraftverk.
De ialt ca. 10 bekkeinntakpå begge sider
av dalen blir alle mindre betongkonstruksjoner som ikke blir dominerendei
terrengeteller synlig over noen stor
avstand.
Tippen ved øvre tverrslag(Tek./k. plan
Stor-Glomfj.bilag 3.2.1.1.1)legges i
vestre dalside umiddelbartnord for
tverrslaget.I samrådmed landskapsarkitektvil tippen gis den form og
behandlingsom gjør at den glir best
mulig inn i landskapet,men med sin
storrelse(ca. 300 000
er det klart.
at den vil bli et dominerendeelement i
denne forholdsvistrange dalen.

m)
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Steinmassenefra Staupågaoverføringen,
kraftstasjonensamt deler av U-tunnelen,
tils. ca. 330 000 m3, plasseresi en
tipp i Storbjørndalen,
rett syd for·
Stornes.Denne tippen vil etter arrondering Oogtilsåingkun merkes som en
forandring(utflating)av terrenget
(Tek./k. plan bilag 3.2.1.1.4).
Adkomstveiengår stort sett i lett
terreng og vil ikke forårsakevesentlige
sår i terrenget.Veien fram til kraftstasjonen vil bli vedlikeholdtogså etter
anleggstiden,mens de øvrige anleggsveiers skjebne (evt. stenging,tilsåing)
avtalesmed kommunen.

%9or,

1tin

e,
0

I kraftstasjonsområdet
vil forøvrigkun
kraftlinje,koplingsanleggsamt et mindre
portalbyggbli synlig,mens anleggsbrakkerog andre hjelpeanleggvil bli
fjernetog området ryddet opp etter
avsluttetanleggsdrift.

Vannføringer

•
toupago

Hanspols

S rnes

-...........

Umiddelbartnedenfor inntakeneblir
bekkenetørrlagt,men etterhvertsom man
kommernedover i hovedvassdragetvil
uberørtesidebekker(som f.eks. Uråga,
Steinga, Magdatindelva)sorge for en
viss restvannføring.
Ned mot samløpmed
Tverrågavil denne restvannføringen
i
middel over året være ca. 60
av
naturlig (nåværende)vannføring.Dog slår
denne vannforingsreduksjonen
noe forskjelligut på de enkelte årstider.
Reduksjoneni minstevannføringen
om
vinterenf.eks. blir betrakteligmindre.
enn middeltallettilsier.Disse og andre
hydrologiskeforholder forøvrignærmere
beskreveti S-85.
Flomoverløpved inntakenevil forekomme
bare i svært sjeldne tilfelle.

Trollber get
kr. st.

•

Fiske

{O nae)

På grunn av næringsfattigvann og tynn
fiskebestandhar denne elvestrekning
liten eller ingen interessenår det
gjelder fiske (S-72).
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Lokalklima
I S-73 konkludererMeteorologiskInstitutt med at det ikke blir vesentlige
klimaendringerpå denne strekningenpga.
utbyggingen.

Landbruk

s

Det drives jordbrukkun langs den nedre
del av denne elvestrekningen.
Her vil
restvannføringen
bli såpass stor at
reguleringenikke antas ha vesentlige
negativevirkningerfor jordbruket.

CS'I
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Gr6tines
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Tverr$

1.4

Gråtåga

Tekniskeinngrep
De eneste tekniske inngrep i Gråtådalen
blir de to inntakenei Gråtåga og Vegdalselva.De blir begge middels store
bekkeinntaksom utføres i betong.
Arbeideneutføres uten at det fremføres
vei.

Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntakeneblir
elvene tørrlagt,men etterhvertsom man
kommernedover i vassdragetvil en rekke
sidebekker,særlig på vestsiden,sørge
for en betydeligrestvannføring.
Ved
Gråtånesfør samløpmed Storåga blir
restvannføringen
i middel over året ca.
60 $ av naturlig.Fordelingenover året·
vil følge sammemønster som beskrevetfor
Storåga (S-85).

o
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(

innta)

Under intens snøsmeltingeller stor nedbør i høyfjellsfeltene
vil det kunne
forekommeoverløp ved inntakenedersom
dette faller sammenmed høy vannstand i
Storglomvatnetog drift i Trollberget
kraftverk.Beregningerviser at disse
overløpenevil forekommerelativt
sjelden,og de blir i alle tilfeller
betydeligmindre enn de tilsvarende
naturligeflomvannføringer.
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Andre virkninger
Virkningerpå fiske, lokalklimaog landbruk blir som beskrevetfor Storåga.

1.5 Beiarelvafra Tverrånestil kraftstasjonensutløp med sideelvene
Tyvaga og Klipbekken
Tekniskeinngrep
Det blir ingen tekniske inngrep i Beiarelva, men i sideelveneTyvåga og Klipbekken vil det bli 4 små bekkeinntakav
betong.Arbeideneutføres uten at det
fremføresvei.
Beiam kt.s t.

l
Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntakenei Tyvåga
g Klipbekkenblir elvene tørrlagte.
Beiarelvasrestvannforingvil nedenfor
Tverrånesvære ca. 60 i middel over
året. Dette vil gjelde helt ned til samløp Tollåga.

o
>
&
L

o

'

O

Nedenforsamløpetmed Tollåga blir vannforingsreduksjonen
over en strekningpå
ca. 2,5 km ned til kraftverketsutløp
relativtstor. Det vil bli igjen ca. 35%
av naturligvannføring.Reduksjonenvil
være noe forskjelligetter årstidenog
evt. flomtapved inntakenevil komme i
tillegg.Det vises til utredningS-85
hvor disse forhold er nærmere beskrevet.

Erosjon,blakkingav vann
0

'Tverranes

(O inta«)

Denne strekningener naturlig ikke særlig
utsatt for erosjon.Det finnes forbygningernoen steder.Med redusertvannføringmener vi at strekningenskulle bli
sikrereenn for.'Erosjonssporsm2l
er
vurdert i utredningS-48.
På grunn av mye breavloper elva naturlig
temmeligslamførendeog grå store deler
av sommeren.Det er grunn til å vente
klarerevann etter at overføringenetil
Storglomvatnetetableres.
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Fiske
UtredningS-72 konkluderermed at strekningen ovenforHøgfossenhar liten
interessefor sportsfiskeOg fiskebestandener dårlig. Til tross for 140
redusertvannføringkan muligens fraføringenav kaldt brevann være en positiv
virkningfor fisket.
NedenforHøgfossener Beiarelvalakseførendeog her vil man få virkningerpå
fisket.Det er vanskeligå forutsihvor
store virkningeneblir med ca. 35 restvannføring,men vi antar at laksen fremdeles vil kunne gå opp til Høgfossen.
UtredningS-12l4fra Direktoratetfor vilt
og ferskvannsfiskomtaler den lakseførendedel av Beiarelva.

Vanntemperatur,isforhold
Det ventes litt høyere sommertemperatur
i
elva ovenfor kraftverket,spesielti juli
og august pga. at breavløpetoverføres
til Storglomvatnet.
Co

>
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'Tverr6nes

°€,

Om vinterenvil vanntemperaturensom nå
vere ner
Vi venter bare små endringeri isforholdene pga. utbyggingen,muligens noe
tidligereisleggingom høsten. Se ellers
utredningS-122 fra Iskontoreti NVE.

Lokalklima
I $-73 konkludererMeteorologiskinstitutt med at det ikke blir vesentlige
klimaendringerpå denne strekningenpga.
utbyggingen.

Jordbruk,grunnvann
Det drives jordbruk i dette området.Vi
regner ikke med store virkningerpå grunn
av redusertvannføring,men har igang ·
vannstandsmålinger
og vil etterhvert
kunne få fram kurver for sammenheng
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mellom vannstandog vannføringforskjelligesteder i vassdraget.Dersom det
viser seg at enkelte lavtliggendearealer
får en senket grunnvannstandsom betyr
noe for jordbruksproduksjonen,
mener vi
at dette best kan bøtes på ved å
installerevatningsanlegg.Det er særlig
strekningenmellom samløp av Beiarelvaog
Tollågaog kraftverketsutløp vi her
tenker på.
Forøvrigvil de eksisterendeforbygninger
bli mer effektiveenn før i og med at
flommeneblir mindre. Dette vil være
positivtfor flomutsattearealer langs
elva.

BEIARN

1.6 Beiarelvafra kraftstasjonensutløp
til havet
Tekniskeinngrep
Kraftstasjonenmed adkomsttunnelog
avløpstunneler plassertved Beiarelvas
østside ca. 7 km ovenforStorjord.Se
bilag 3.2.1 0g 3.2.2 i Tek./. plan.
Stor jord

Friluftsanlegger tenkt lagt i nærheten
av adkomsttunnelen.
I anleggsperiodenvil det bli behov for
brakkerog forskjelligeandre midlertidige bygninger.Det må da ordnes
midlertidigkloakkutslippog vannforsyning.

Beiarn ks

Hgfossen

•

Forenes

Ramsk jellvatnet

(O innta)

Tippmassene,beregnettil ca. 230 000
m3, foreslåslagt ut over et område ved
Beiarelvalike nedenforgården Forenes.
Stedets sentralebeliggenheti Beiarn
gjør at tippmasseneogså kan nyttiggjøres
til andre formål som veibygging,utfyllingsomrder og annen byggevirksomhet.
Dette blir tatt opp med kommunen.
Den masse som evt. deponerespå elvebreddenetter v2it forslag (bilag3.2.2)
vil raskt kunne bli bevokst.Dersom man
har matjord å legge over kan det også bli
dyrkningsareal.

1i4

Vannføringer
På denne strekningener driftsvannføringengjennom Beiarn kraftverkkommet
ut i vassdragetigjen. Det både fraføres
vann (til Storglomvatnet)og tilføres
vann (fra Kvitbergvatnet)slik at
endringeni normalvannføringen
ved
Selfoss i Beiarelvablir fra 4O,68
m3/sek. til 36,46 m3/sek. Det vil si
at restvannføringen
er hele 90% av opprinneligvannføring.På grunn av magasinet i Ramskjellvatnet
vil det bli en
forskyvningmot økte vintervannføringer
og mindre sommervannføringer.
Ramskjellmagasinetsstørrelsekan bare bevirke
mindre forskyvninger,noe som går fram av
utredningS-85 om vannføringsendringer.

BEIARN

\

\

Erosjon,blakking av vann

Stor jor d

Hele denne strekningener godt forbygdog
vi venter ingen erosjonsproblemer.
Se
ellers utredningS-48. Eventuellerosjon
i Ramskjellvatnet
vil også få virkninger
nedenforkraftverketsom blakket vann ut
i elva. Vi regner med at dette ikke skal
bety særligmye da det etterhvertvil bli
borte. Dessutenvil elva bli fraførtmye
blakketvann fra breomradeneog totalt
sett antas at elva får klarere vann etter
en eventuellutbygging.

Vanntemperatur,isforhold
Beiarn ks

Hgfossen

•

Forenes

-

$

o°
.p

Ramskj etvatnet

0

(O innta)

Om sommerenvil kraftverketvesentliggå
på driftsvannfra Tollåga og en venter
små temperaturendringer
i elva da,
muligenslitt høyere i juli og august.
Dersom det tappes fra Ramskjellvatnetvil
vanntemperaturen
nedenforkraftverketbli
noe lavere enn før, men dette er ikke
særlig aktuelt over lengre tidsrom.
Om vinterenvil vanntemperaturen
nedenfor
kraftverketvære høyere enn før utbygging
når vannet tappes fra Ramskjellvatnet.
Like nedenforkraftverketvil tempera- .
turen ligge mellom 3 og 1,5°c. Dette
betyr at vannet ikke vil være avkjølt til
for ved Selfoss 0E ofte ikke for
ved utløpet i fjorden.Vi viser til utredningS-122 fra Iskontoreti NVE.

°c
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Lokalklima
Beiarelvanedenforkraftverketvil for
det meste gå isfri nesten til fjords
etter utbygging.Det vil da av og til
kunne dannes frostrøykover elva. Dalen
er i dag nesten fri for frostrøyk.
Klimaavdelingenved Meteorologiskinstitutt har i utredningS-73 antydet at det
vil bli omlag 13 tilfelleav frostrøyki
gjennomsnittpr. år.

Fiske
Nedenforkraftverketantar vi at fisket i
elva kan opprettholdesda vannforingsreduksjonenbare er på ca. 10%. Det vises
til utredningS-12l4.

Jordbruk,grunnvann

Kykkelvatnet

N

Vi regner ikke med særligevirkningerfor
jordbruketnedenforkraftverketsutløp.
Med den beskjedneendring i vannføring
mener vi at grunnvannspåvirkningen
ikke
vil ha negativevirkningerfor jordbruket.

2 LAKSELVVASSDRAGET
2.1 Tverrbrennamed Smågåsvatnaog Lille
Gasvatnet
Tekniskeinngrep

fverrbrenvatnet
1. G5svat net

St. Gasvatnet

sm&G%svatna

Lille Gsvatnet er tenkt overførttil
Store Gåsvatnetgjennom en kort kanal
eller grøft fra østsiden av vatnet.
Vatnet ligger på kote 561 0g denne vannstanden er tenkt beholdtved at man lager
en liten betongterskeli utløpetmellom
Lille Gåsvatnetog noen mindre vatn
(Sag&svatna) p#'kote 560.
Arbeideneblir av beskjedenstørrelseog
kan utføresmed enkelt utstyr, antagelig
mest graveutstyr.Noe sprengingkan også
bli nødvendig.
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Adkomstener lettest fra riksvei812
mellom Misvær og Beiarn,men vi vil ikke
bygge vei fram til stedet.

Vannføringer

Kykkelvatnet

OverføringenfraførerTverrbrennaet
midlere tillop pa 0,16 m'/sek. fra et
felt på 4,3 km 2. Dette er en beskjeden
vannføring,men den vil merkes øverst i
Tverrbrennada tilsigetder totalt sett
er lite. Dersom vannstandeni Smågåsvatna
Og Tverrbrennvatnet
skulle bli for lav
kan dette avhjelpesved å innsnevre
utløpenemed f.eks. små terskler.

N

Neddemt område,hus, hytter m.v.
Det forutsettesingen neddemmingeller
endringav vannstander.·
Tverrbrenvatnet

t. G&svotnet
St.G5svatnet

sm&-

Fiske
Vi regnermed omtrent de samme forholdene
for fisket.

G%svatna

Turistinteresser
Området ligger greit til og er attraktivt
friluftsområde.
Vi mener det fortsattvil
være det med de sammevannspeilsom tidligere og minimale spor etter utbyggingen.

2.2 Gasvasselvamed Djupdalsvatnetog
Store Gåsvatnet
Tekniskeinngrep
Vi foreslåringen regulering,men en lav
betongdamved utløpet av Djupdalsvatnet
for å holde vannstandennår avløpet ledes
i tunnelmot Kvitbergvatnet.Dammenvil.
få en luke som under enkelte flomsituasjoner kan apnes, se forovrig3.3.2 i
Tek./k. plan.
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Fra Djupdalsvatnetvil en ca. 600 m lang
tunnel føre vannet til Kvitbergvatnet,se
3.3.1 i Tek./k. plan.
Kykkelvotnet

Det blir ikke vei til Djupdalsvatnet,
men
en eller annen form for veiløs transport.
Videre blir det en grøft fra Lille Gåsvatnet som er omtalt under 2.1.

N

Vannføringer
Det fraføreset midlere tilløp på 0,63
m/sek. fra et felt p 18,7
Like
nedenforDjupdalsvatnetvil Gåsvasselva
da bli tørrlagtmens ingen endringer
skjer ovenfor.

a.

Store G5svotnet

Djupdots-

vatnet

Kvitbergvotnet

Neddemteområder,hus, hytter vannstander
Det blir ingen reguleringog alle vannstandervil bli omtrent som tidligere.
Den lille økningen i vannføringved at L.
Gåsvatnetoverførestil Store Gåsvatnet
blir neppe merkbar pga. store vannoverflater.Vannspeilet i Djupdalsvatnetvil
bli forsøktholdt som før ved tilpasse
høyden i overføringstunnelens
inntak.

Fiske
Store Gåsvatnetg Djupdalsvatneter gode
fiskevannog vil fortsattvære det.
Imidlertidvil elva fra Djupdalsvatnet
bli ødelagt som fiskeelvpå øvre delen.
Fisk vil kunne føres fra Djupdalsvatnet
til Kvitbergvatnetgjennom overforingstunnelen.

2.3 Lakselvaned til Misvær
Tekniskeinngrep'
Ingen.
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Vannføringer
Lakselvafår sin vannføringredusertmed
ca. 15 ved Skarsvatneti middel over
året. UtredningS-85 inneholderkurve for
hvordan dette fordelesover året og forskjellenpå "tørre" og "våte" år .
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Misvær-

Vi vil her nevne at tallet for fraført
vannmengdei S-85 er satt 0,07 m3/sek.
for høyt (0,86m3/sek. istedet for 0,79
/sek.).
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Fiske
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Skarsvotnet

N

Kykkelvotnet

Lakselvaer lakseførendeog det er først
og fremst av den grunn man kan ha
betenkeligheter
med å føre bort vann fra
vassdraget.
Det finnes både laks og sjøørret.Samlet
årlig fangst av laksefiskfortellerat
Lakselvaer et lite vassdragsom først og
fremst har betydningfor lokalmiljøet.
Vassdragethar gode gyte- og oppvekstområder for laks, er lett tilgjengeligog
har mange gode fiskeplasser.Det er bygd
laksetrapperslik at laksen nå kan gå
helt opp til Kykkelvatnet.
Vannføringenom sommerenkan til sine
tider være for lav til at lakseoppgangen
er god. Med en fraføringav vann som
foreslåtti Beiarnutbyggingen
vil dette
forholdbli ytterligereforsterket.Vi
vil her påpeke at ved periodevisslipping
av vann fra Djupdalsvatnetkunne det
skapes små økninger i vannføringensom
kunne hjelpe lakseoppgangen.
Det beste
ville da være å lage et lite magasin
f.eks. i St. Gasvatnetfor slippingav
vann. Det kan eventueltogså bety noe for
forurensningssituasjonen.
Vi har drøftet
dette med kommunen.
Ellers viser vi til utredningS-125 fra
Direktoratetfor'viltog ferskvannsfisk.
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3

SALTDALSVASSDRAGET

3.1 I Lonselvamed sidevassdrag
k.ca.657

3.1.1 Fra Svangstjernbekken
til inntaket
av Lønselva ca. k. 657

-----------------------

Tekniskeinngrep
Arbeidenemed legge om Svangstjernbekkens løp antas bli av beskjeden
størrelse.Det blir en liten betongterskelpå selve overføringsstedet
og
litt graving og sprengingfor ålede
vannet over i nytt leie. Videre kan det
være behov for noe opprenskingi det nye
bekkefarnedovermot Stodi stasjon.

[E6]

Adkomstener lett fra Stodi stasjon og en
kan utføre dette arbeidetuten bygge
vei. Hele området er godt synlig fra E-6
g jernbanen.Se bilag 3.4.3 i Tek./k.
plan.

N

Vannføringer,flommer
På grunn av overføringenav Svangstjernbekken til Lonselvavil middelvannføringeni Lonselvaoke fra Stodi (vannskillet)og nordover.Ved inntaketav
Lonselvak. 657 vil middelvannføringen
gå
opp med 3,5 1 fra 8,55 m'/sek. til
8,85 m?/sek. Vi regner ikke med at
dette vil ha skadevirkninger
av noe slag.

SI9DI

Svangstjern

Det overførtefeltet fra Svangstjernet
kan forårsakemindre endringeri
flommenesstørrelseog varighet.Feltets
beskjednestørrelseog beliggenhetgjør
at dette neppe vil føre til merkbare
endringerlangs Lonselvaslop.

Neddemtområde
Ved inntaketi Lonselvak. 657 blir det
nødvendigmed en sperredamover elva for
ålede vannet ned i tunnelen.Det vil da
bli et lite basseng bak sperredammen
og·
ca. 20 da av elvebreddeneoppstrøms
dammensettes under vann (300-400m oppover fra dammen).
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Fiske
Vi regner ikke med noen virkningerpå
fisket.

\

·

/unker d

3.1.2 Lonselvamellom k. 657 og Kjemåga
kraftverksutløp

(eel@

Tekniskeinngrep

•

Kjem aga
kr st.

Inntakskonstruksjonene
i Lonselva ligger
like øst for jernbanelinjenved et snøoverbyggog krever ingen ny veibygging,
men en jernbaneovergang.
Stedet kan såvidt skimtes fra E-6. Det blir et
relativtstort byggverkpå grunnavelvas
store bredde,men det vil neppe dominere
landskapetmed sin lave beliggenhet.Se
bilag 3.4.1.2 i Tek.løk. plan. I forbindelsemed tverrslagetpå overføringstunnelenfra Dypenaganevner vi:

N

- Ny vei med bru må bygges fra E-6, ca.
400 m.
I byggetidenblir det behov for
brakkeleirg anleggsriggingmed
midlertidigkloakkutslipp.Dette
fjernesetter anleggsperioden.

LØNSDAL

C

>

.,, 9
Q,

€

....i

,

.,0

o°

9%

U

9-

Ca. 360 000 m3 stein tenkes plassert
i terrengetved tverrslaget.Dette vil
bli tatt opp spesieltmed Natur- og
Landskapsavdelingen
i NVE og med
Saltdal kommune.Se bilag 3.44.1.3i
Tek.I øk. plan.
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Vannføringer,flommer
Umiddelbartnedenfor inntaketblir vannføringenhelt borte mestepartenav året.
Det blir imidlertidårvisstoverløp i
flomperioderuten at det kan kvantifiseres. Vannstandeni Kjemåvatnetog
driftenav kraftstasjonenavgjør dette.
Restvannføringene
øker gradvis nedover
elva, men fordi også de største sideelvene til Lonselvaoverforesblir vannføringenesvært små ned til samløpmed
Viskisbekken.Vi har i utredningS-84
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detaljertbeskrevetforholdeneved vannmerke nr. 1951 som ligger like ut for
veikrysstil Lønsdal stasjon.Her blir
normalvannføringen
reduserttil ca. 8-9
av naturlig.I juni måned et medianår vil
vannforingeng% ned fra ca. 50 m/sek.
til ca. 5 m/sek.
Flommenevil kunne øke på strekningen
mellom inntaketog samløp med Dypenåga.
Midlere flom ved inntaketvil kunne øke
fra 80 m/sek. til 100-110m>/sek.
mens 100-rsflommenvil kunne øke fra ca.
130 m>/sek. ti1 155-160m?/sek. Disse
flomokningeneer betingetav stengt luke
ved Kjemavatnet.Er luken åpen vil alle
flommeri Lonselva reduseres.Nedenfor
samløpetmed Dypenågavil det aldri kunne
bli økte flommer.

Forurensing,blakkingav vann
I anleggsperioden
kan det i kortere
perioderbli tilført elva grumset vann
ved byggearbeidenei Lonselva.
Etter utbyggingvil elvas verdi som resipient bli forringetpå grunn av den
sterke reduksjonav vannføringen.Det er
imidlertidingen fast bosettingav
betydningpå denne strekningen,men
turisthotelletog noen få andre kan bli
berørt av dette. NIVA utreder spørsmålene
omkring elvas kvalitetog bruksverditil
forskjelligeformål.Foreløpiger det
kommettre rapporterS-60, S-6l40g S-93.

Vanntemperatur isforhold
Temperatureni Lønselva antas å bli litt
høyere om sommerenetter utbygging pga.
reduksjoneni vannføring.Om vinteren vil
vanntemperaturen
være tilnærmeto° C
som n2. Se utredhingS-121 fra NVE's
iskontor.
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Fiske

\.

Lønselvaer stri på denne strekningen,
med stort fall og generelt få gode fiskeplasser.Fiskebestandener røye og ørret.
Med den beregnedereduksjoni vannføring
vil fisket vanskeligkunne opprettholdes.
I elvas nedre del, særlig nedenforsamløp
med Viskisbekken,vil det likevel kunne
tenkes et brukbart fiske etter utbygging.

•

.

Kyem aga
kr st.

Når det gjelder fiske viser vi forøvrig
til utredningeneS-65 0g S-100.

Lokalklima
Vi venter ikke merkbare endringerpå
klima.UtredningS-73 side 31 antyder
0-0,1° C kaldere om høsten i klarvær.

N

3.1.3 Sorelva
Tekniskeinngrep·
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Vi regnermed enkel vei til inntaket.
Veitraseenligger godt i skjul for E-6 og
jernbanenog blir ca. 700-800 m fra E-6 i
meget lett terreng.Inntakskonstruksjonen
blir liggende i en liten dalsenkningog
karakteriseressom et lite naturinngrep.

Vannføringer,flommer
Nedenforinntaketblir det ingen restvannføringigjen i elva.
Også flommenevil forsvinnebortsett fra
de tilfelleneman blir nødt til stenge
overføringentil Kjemåvatnetfor å
begrenseflomvannføringen
ut av Kjemåvatnet.
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3.1.44 Bekk ostfor Lonselva
Tekniskeinngrep
Vi vil unngå vei til inntaket.Ellers vil
inngrepetbli av liten størrelse.

\.
.

I

.

Kjemaga

, kr. st.

\

Vannføringer,flommer

•

Det sammesom for Sørelva.Flommenevil
antageligforsvinnehelt.

3.1.5 Dypenaga
Tekniskeinngrep
På grunn av avstandenfra eksisterende
vei vil en unngå bygging av vei til inntaket og trolig benytte andre adkomstmuligheterutenfra,vintertransport
f.eks. Selve inntaketblir liggende i et
ganske bratt parti av elva som er synlig
som et hvitt bånd fra E-6 g jernbanen.
Forøvrigblir inntaketintet dominerende
byggverk.

N
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Vannføringer flommer
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Restvannføringenblir helt minimal, like
nedenforinntaketingenting.Rent
estetiskvil vi anføre at Dypenåga,som
navnet tilsier,renner gjennom dype
utgravdedaler slik at svært lite blir
synlig over noen avstand.

9,
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k.ca.657

I den grad det foregår fiske i elva må
dette regnes for'odelagt.

2

Turistinteresser
Det går en fotturiststifra Lønsdal
gjennomdalen på nordsidenav Dypenåga
til Sverige.Stien går over lange
strekningerhøyt oppe og vekk fra elva.
Utover det som er nevnt om vannføringer
blir ikke denne ruten berørt.

3.2
3.2.1

K

I Kjemågamed sidevassdrag
Kjemåvatnetog området omkring

Tekniskeinngrep

akr.st.
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Kem&vatnet

LNSDAL

Veien fra Lønsdal stasjon til Kjemvatnet
vil stort sett gå i et åpent terreng, se
bilag 3.3.6 i Tek.løk.plan. Den er tenkt
lagt i den ene kanten av det området som
er planlagttil massetak for morene til
dambyggingen.Området fra skoggrensen,
ca. k. 550, og opp til morenemassetaket
er helt snautt og åpent og synlig fra
jernbanenog delvis fra E-6. Vi vil
sammenmed landskapsarkitekt
nøye vurdere
veitraseog plasseringav massetak.Fra
veikryssved sperredammen
øst for Kjemåvatnet (bilag3.3.6) er veien til tunnelpåhugget sør for vatnet lagt under HRV.
Veien til hoveddammen
nord for vatnet er
lagt like over HRV og vil bli permanent.
Ved sørendenav Kjemavatnetvil det i
anleggstidenbli et arbeidstedmed
brakker,verkstedog forskjelligtilrigging for drive tunnelenmot Lonselva. Alt dette skal fjernesetter
anleggsperiodenog er forøvrigplassert,
under HRV for å begrensearealbrukenog
gjøre inngrepetminst mulig. Steinmassene
fra tunnelen,ca. 240
legges i
tipp under HRV eller brukes i dambyggingen etter behov. Like over HRV blir
det et lite lukehus.

m,

Dammene,bilag 3'3.1 0g 3.3.2 i Tek./Ok.
plan, er fyllingsdammer
med sentral
morenetettingog er tenkt utført på
vanlig måte etter gjeldenderegler og
krav til utførelse.Ingen av dem vil
virke særligdominerendei terrengetog
er synligebare over korte avstander.
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Sperredammen
vil antageligbli den man
legger mest merke til når man kommerhøyt
nok opp i terrenget.Den vil neppe bli
synlig fra vei eller jernbane.
Ved hoveddammens
vestre ende vil det bli
plassertto lukehus.Ved hoveddammens
østre ende er tenkt et kanaloverløpmed
avløp gjennom en egen tunnel ut til
Kjemåga.Kanalen gjerdes inn.

Neddemteområder,hus, hytter, vannstander

\

Kjema a krst.M

IE

Kem8vatnet

LNSDAL

Rundt Kjem#vatnetblir et areal pa
2,75 km neddemt ved HRV 654. Området
karakeriseressom lågproduktivtog vegetasjonenhar liten verneverdi(se.
S--112).Arealetmellom k. 65l4 0g k. 655
utgjor ca. 0,07 a&. Torrlagtareal ved
LRV 620 blir ca. 1 m&. To hytter, fem
båthus og et uthus vil bli berørt av
reguleringenog må rives, eventuelt
flyttes.Alle bygningenestår på statens
grunn på bygsledetomter. Se forøvrig
utredningS-49.
Da Kjemavatneter det eneste magasinet i
Saltdalutbyggingen,
vil vannstandenstort
sett følge det vanlige forløp for kraftverksmagasiner,dvs. jevnt synkendevannstand utover vinteren,relativtrask oppfyllingi vårflommenog vannstandnær HRV
resten av sommerhalvåret.
Men på grunn av
den relativtlave magasinprosenten(27),
må man i sommerhalvåret
regne med stadig
mindre vannstandspendlinger.
Se forøvrig
vedlagtebilag.

Erosjon,blakkingav vann
Ved en senking,som foresltt i planen,
vil elva som renner inn i vatnet fra
sør-vestraskt grave seg tilbake til en
erosjonsbestandig
bunn. I dette tilfelle
vil det si fjell, ca. 250 m opp fra
munningen.Hvor raskt dette vil gå er
avhengigav vannføringeni elva i det
tidsromvatnet er senket.Planen er å
holde Kjemåvatnetsenket i byggeperioden
for dammene.Dersom senkingenforetas
like før en vårflom vil en kunne "gjøre
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unna" det meste av erosjonenførste
sommereneventueltmed "magasineringsperioder"av og til for å bunnfellenoe
av erosjonsmassene
på dypet.
Hele det berørte området i sør-vest
ligger under HRV, slik at skadene som
følge av erosjon dreier seg utelukkende
om tilslammingav vatnet og vassdraget
nedenfor.
Det synes vanskeligå elimineredenne
ulempen.En kunne tenke seg en omlegging
av bekken sør-vest for Kjemavatnetutenom
losmassenefor senkningen,men vi antar
at blottlagtebunnsedimenterforøvrig,
sammenmed grunnvannsigog småbekker,vil
være nok til å blakke vatnet likevel.
Statskraftverkene
vil være opptatt av å
finne en løsning slik at ulempenemed
blakketvann ut i vassdragetkan gjøres
minst mulig.
Se forøvrigutredningS-41 fra NGI
vedrørendeerosjonved reguleringav
Kjemavatnet.

Fiske
Vannkvaliteteni Kjemavatneter etter
norske forholdnæringsfattig.Røye er den
dominerendefiskearten.Den er småvokst,
men av·god kvalitet.Vatnet har betydning
i sportsfiskesammenheng,
lett tilgjengelig både fra vei og jernbane.
Med den foreslåttereguleringmå en regne
med at den naturligefiskebestand i
vatnet blir ødelagt.

Turistinteresser
En fotturistrutefra Lonsdal til Bj0lladalen passererKjemavatneti neddemmingssonen. Denne kan'leggesom og merkes pa
nytt over HRV.

27
Lokalklima
Om vintereni klart vær og lite vind vil
det danne seg stagnerendekald-luftover
islagtevatn. Dette kan føre til litt
lavere temperaturomkring Kjemåvatnet
dersom vannstandener nær opp til HRV
(st@orrelsesorden
grader).
Etter hvert som vatnet blir nedtappet
utover vinterenvil virkningenavta. Om
sommerenvil vannflatende fleste dagene
være kaldere enn landet omkring.Oppdemmingenkan føre til at temperatureni
et belte langs strandagår litt ned, i
størrelsesorden
ti-delsgrader.
Vi viser til utredningS-73 fra Meteorologisk instituttfor detaljert
beskrivelse.

3.2.2 Kjem&ga fra Kjemvatnet til samlop
med Lonselva.Addjekelvanedenfor
inntaket

\

Tekniskeinngrep

Kjema a kr.st.M

Fra hoveddammen
ved Kjemvatnet bygges
anleggsveividere til tverrslagpå tillopstunnel,3.3.5 i Tek./k. plan, g til
grusmassetakved Addjekelva.Denne veien
vil ikke bli vedlikeholdtetter anleggsperioden.

Kem8vatnet

LNSDAL

Alle tilriggingeri forbindelsemed
tverrslagetpå tilløpstunnelenblir
fjernetetter anleggsperioden.Ca.
8O 0O0 m' stein tas ut og den brukes i
dambyggingen,eventueltetter først å ha
vært mellomlagreti nærhetenav tverrslaget.Mellomlagringsplassen
blir arrondert og pyntet opp etter bruk. Likeens
vil de nødvendigemassetakenefor grus
sør for Addjekelvabli stelt og ordnet.

.

Inntakenei Addjekelvaog en bekk nord
for Kjemåvatnetblir små konstruksjoner
av betong.
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Vannføringog flommer
Kjemaga far sterkt redusertevannforinger
mestepartenav året fordi det er minimalt
tilløp nedenforde feltene som tas inn
til kraftverket.
Det vil imidlertidbli overlap fra Kjemvatnet til visse tider.
Dersom en flomsituasjoninntreffermens
Kjemvatnet er fullt, kan avlopsflommen
fra Kjemåvatnetkommetil å øke betydelig
i forholdtil naturligtilstanddersom
ingentinggj@oresfor hindre det. Vi har
derfor i Tek./k. plan foreslåtten
stengelukepå overføringstunnelen
fra
Dypenåga,Lønselvaog Sørelva som må
stengesved overløp i Kjemavatnet.
Vi viser ellers til utredningS-8l4der
det på side 19 går fram at 100
års-flommenut av Kjemavatnetville blitt
61 m/sek. uten stengelukep overføringstunnelen.
På strekningenfra Kjemåvassdammen
til
samløpmed Addjekelvakan det bli en
liten økning i flomvannføringved stans
av kraftverketpå fullt magasin.

Blakkingav vann, forurensning
Som nevnt foran under 2.2.1 vil det komme
blakketvann fra Kjemåvatneti anleggsperioden.I forbindelsemed dambyggingen
og tunneldriftenpå tilløpstunnelen
må
man regne med et visst tilsig av grumset
vann også herfra.

Fiske
Kjemaga er bratt og relativtkort med få
fiskeplasser.I den grad det har vært
fiske der må dette regnes som ødelagt.
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3.3
3.3.1

N

I Russga (Beiarnutbyggingen)
Kvitbergvatnet0g omrdet omkring

Tekniskeinngrep

Kvit bergvatnet

5ta

9a

Vi regner med adkomst fra Russånes i
Saltdalen.Fra tidligerefinnes rester av
en vei og vi vil utbedre denne noe.
Arbeidenesstørrelsetilsier at man bare
gjør det mest nødvendigefor komme fram
til Kvitbergvatnet.
På det gamle damstedeti utløpet av
Kvitbergvatnet,se bilag 3.3.2 i Tek./Ok.
plan, foreslåsbygget en liten betongdam.
Dammenblir ca. 1 m lavere enn den gamle
dammensom brøt sammenunder en flom i
1950.

Vi vil karakterisereselve dammensom et
lite byggverk.Restene etter den gamle
dammener ennå ikke helt ryddet bort og
på mange måter vil stedet bli penere med
en ny lav betongdamog skikkeligopprydding.
I Kvitbergvatnets
vestre side vil det bli
inntak for overføringstunnelen
til
Ramskjellvatnet.
I forbindelsemed inntaket skal det være en luke eller ventil
og dette kan bety at det trenges et lite
hus for manovreringsutstyr.
Ca. 2 km nord for Kvitbergvatnet(i
Skjerstadkommune)er det planlagten ca.
600 m lang tunnel fra Djupdalsvatnetsom
vil overførevann til Kvitbergvatnet.
Tunnelener tenkt bygget uten å føre vei
fram til påhugget.Steinmassene,ca.
12 000
er tenkt plassert i en
fordypingi terrengetlike ved tunnelens
påhugg.

m,

Vannføringer,flommer
I og med overføringenav vann fra Djupdalsvatnet,vil bekken inn i Kvitbergvatnets nord-vestrehjørne få vesentlig.
økt vannføring.Vi regner ikke med at
dette vil føre til skader,men det vil
selvfølgeligvære en merkbar endring i
forholdtil naturligtilstand.Flom ut av
Kvitbergvatnetbehandlesunder 3.3.2,
Russaga.
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Neddemteområder,hus, hytter, vannstander
Da Kvitbergvatnethar vært regulerttidligere er det uklart hvilken vannstand
som er opprinnelignormalvannstand.
Etter
dambruddeti 1950 skjedde det sannsynligvis en profilforandring
i utløpet slik at
man kan snakke om en ny normalvannstand
etter 1950. Da vi ikke har vassdragsnivellementav nyere dato, har vi valgt å
g ut fra en vannstand,451,6 m.o.h., som
er målt 12. august 1973 og er en vanlig
sommervannstand.

N

I forholdtil denne vannstandenvil en
oppdemmingsom foreslåttberøre ca.
0,\2
areal rundt vatnet. Omr&det
har mye rike vegetasjonstyper
som til
dels er sjeldneog høyproduktive.Den
foreslåttereguleringligger innenfor
både den gamle reguleringav vatnet og
naturligvannstandsvariasjon
om man går
opp til sjeldne flomstørrelsersom
100-200års flom. Imidlertidvil
Kvitbergvatnets
vannstandvanligvisvære
som tidligereog vil bare i flomperioder
med stengt luke mot Ramskjellvatnetstige
opp til HRV.

an

Kvit bergvatnet

'5ta.
9a

Vi anser derfor skadevirkningene
for
svært begrenset.
Det ligger noen hytter ved vatnet.Disse
ligger i betryggendeavstand,men et par
uthus (buer)må flyttes.

Erosjon
Ved Kvitbergvatneter det store mengder:
løsmasser.På sørsidenav vatnet er det
et ca. 1 a stort delta som best&r av
sand og dels silt. En reguleringav
vatnet vil medføre erosjon i dette
deltaet.Vi har derfor vært forsiktigei
vårt forslag til regulering
.

.

Det er særlig senking av vatnet som vil
medføre alvorligerosjon og derfor har vi
ikke foreslåttsenking i det hele tatt.
Oppdemmingener også så begrensetat vi·
vil forsvareden. Da Kvitbergvatnetbare
er tenkt brukt som flomdempingsmagasin
vil vatnet først og fremst i periodermed
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mye tilsig få vannstanderhøyere enn det
naturlige.Ellers vil vatnet stort sett
ha vannstandnær naturligeforhold,men
med utløp gjennom tunnelentil Ramskjellvatnet istedenfortil Russaga.
Blakkingav vatnet vil kunne forekomme,
men antas ikke å ha særlig betydningved
eventueltoverlop til Russ&ga.

N

-

Kvit bergvatnet

Rs«,9o

Fiske
Kvitbergvatnethar en vannkvalitetsom
kan karakteriseressom i underkantav
middels næringsriktetter norske forhold.
Ørret er eneste fiskeartog vatnet har en
noe for stor bestand i forholdtil
næringsgrunnlaget.
Vi tror ikke at verdien av fisket
forringesmed den foreslåtteregulering,
men om det likevel skulle vise seg å være
slik, kan man i dette tilfellesikkert
gjøre mye med fiskepleie,som utsetting
av yngel m.m.
Overføringenfra Djupdalsvatnetbringer
ingen nye fiskeslaginn. Se ellers S-46
g S-65.

Andre interesser
Området er attraktivtmht. fiske, jakt og
som friluftsområdegenerelt.Det går en
fotturiststiopp gjennom Harodalenog
videre over til Beiarn.Dette vil
fortsattha sin verdi etter utbyggingda
inngrepeter konsentrerttil Kvitbergvatnet og det nærmesteområdet omkring.
På nordsidenav Kvitbergvatnetvil en
turist merke størst forandringmed den
økte vannføringfra Djupdalsvatnet.Etter
en tid vil det vel her stabilisereseg
etter den nye vannføring,og muligheten
for nye gode fiskeplasserer absolutt
tilstede.
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3.3.2 RussaganedenforKvitbergvatnet
til Russånes
Tekniskeinngrep
Som nevnt under 3.3.1 regner vi med en
viss opprustingav veien til Kvitbergvatnet.

N
I

I

J

1

Vannføringer,flommer
Vannføringeni Russåga blir sterkt
redusertetter utbygging fordi tillopet
til Kvitbergvatnetoverforestil Beiarn.
Russaga renner over store strekningeri
underjordiskeganger og grotter,men
særlig i elvas nedre del vil man nok
kunne merke klart at elva skrumperinn.
Vi har ment at vi skal unngå å øke
flommenei Russåga etter utbygging.Dette
vil vi kunne greie med det flomdempningsmagasinetp 1 mill
som forutsettes
i Kvitbergvatnet.Kapasitetenut av
Kvitbergvatnetmot Beiarn er så stor at
vatnet vanligvisvil holde seg omtrent på
naturligvannstand.Selv om det av forskjelligegrunner kan bli nødvendigå
stenge denne overføringenen kortere tid,
vil et tilsig+ overførtvann fra Djupdalsvatnetav storrelsesorden
200-rsflom
bruke 4-5 timer på å fylle magasinet.Ved
å regulereluken i overføringstunnelen
kan man minimalisereflomtapetved også å
ta hensyn til vannstandeni Ramskjellvatnet og driften av Beiarn kraftstasjon.
Dersom Ramskjellvatnetogså er fullt g
Beiarn kraftstasjonstår kan Gåsvatnas
avlop slippes i Lakselvagjennom en luke
i sperredammen
ved utløpet av Djupdalsvatnet.

m

Fiske
Såvidt vi vet foregår det ikke særligmye
fiske i Russåga.Rapportenfra fiskerisakkyndigesier heller ikke noe om det,
men mulighetenefor fiske etter en
eventuellutbyggingmå i alle fall
karakteriseressom dårlige.
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3.4 I Saltelvaog Saltdalen
3.44.1 Kraftstasjonsomr#det
Tekniskeinngrep

Ross 5%

Kraftstasjonsområdet
med adkomsttunnelen
og friluftsanleggetligger i skogsterreng
på vestsidenav Saltelva like nedenfor
samlopKjem#ga.Se bilag 3.2.2 Tek./Ok.
plan. Det blir nødvendigå forsterkeca.
2 km vei samt å bygge ny bru over
Saltelva.

)

I anleggsperiodenvil det bli behov for
brakkerog forskjelligeandre bygninger
som fjernesetterpå.I den forbindelsemå
det ordnesmed midlertidigkloakkutslipp.
Friluftsanleggeter tenkt like ved
adkomsttunnelens
påhugg på et areal
planertmed tippmasser.

N

Tippmasseneforøvrig,ca. 150 oo ,
er tenkt plassert i terrengetned mot
elva, arrondertog tilsådd eller
beplantet.Vi regner med at denne tippen
vil vokse til i løpet av kort tid da den
ligger lunt til og i et relativtfrodig
område.

I.

3.4.2 Saltelvamellom kraftstasjonens
utløp og Russånes
Vannføringer

•

På denne strekningener driftsvannføringengjennom Kjemaga kraftstasjon
kommetut i vassdragetigjen, slik at
Kjem 5ga kr st. middelvannføringen
over året blir som ved
naturligeforholdmed tillegg av Svangstjernbekkensvannføring.Ved Russånes før
samløp med Russåga øker middelvannforingenfra 36,6 /sek. til
36,9 m>/sek.
På grunn av reguleringeni Kjemåvatnet
vil det bli en viss forskyvingover året
slik at vannføringenblir redusert i
perioderda magasinetfylles og økt i
perioderda magasinettappes mer enn det
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blir tilførtvann. På grunnavisforholdenehar vi sett det som en fordel at
vintervannføringene
kan holdes jevne.
Dette er også tatt hensyn til ved valg av
, installasjon,se 3.2.2 i Tek./Øk.plan. I
utredningS-84 vises disse forholdenei
kurveoppstilling
for Saltelvaved
Russånes.Der finnes også (side 24) en
beregningav hvordan flommenevil bli
etter utbygging.Det viser seg at
flommenekan øke ubetydeligpå grunn av
overføringenfra Svangstjernbekken.
Eksempelvisøker middelflommenfra
342 m·/sek. til 3443m'/se. og
200-2rsflommen
fra 632 m'/sek. til
635 m'/sek. Disse tall forutsetterat
Kjemåvatnetalleredeer fullt. Så lenge
Kjemavatnetfylles blir alle flommer
redusert.

I

J

N
Erosjon
Kartleggingav elvebreddenemellom
Kjemåga og Rognan viser at det er mange
spor etter erosjon langs elva. De friske
erosjonsskadenefinnes hovedsakeligi de
øvre deler av elva. Elvebreddenebestår
av grus og en del stein, men det er forholdsvissterkt fall i elva og med flomvannføringkan elva lett grave i slike
masser.

I.

Nedover langs elva blir løsmassenestadig
finere og følgeliglettere eroderbare,
men her er de fleste sterkt utsatte
strekningerforbygd.
Kjem5ga krst. Den planlagtereguleringenvil sann-

synligvis

bare medføre liten økning i
erosjonenlangs Saltelva.Se utredning

S-II7.

Forurensning
Det som for anlezgsperioden
er skrevet om
Kjemåvatnetog Kjemåga vil også få
virkningernedoverhele Saltdalen.Det
"blakkede"vann fra Kjemvatnet vil nok.
etterhvertfortynnes,spesieltetter samløp med Junkerdalselva,
men blakkingener
en ulempe man må regne med dersom kraftverket skal bygges. Oppgavenmå være å
gjøre ulempeneminst mulig.
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NIVA utrederelvas tilstandvedrørende
resipientforhold
og andre forurensningssporsm2l.
Vi regner ikke med problemerpga.
reguleringen.

)

Vanntemperatur,isforhold
Utbyggingenvil føre til at Saltelva i
månedene juli og august får noe lavere
temperaturnår Kjemåga kraftstasjoner i
drift. Reduksjonenvil være av
storrelsesorden13°€. Det same vil
også kunne være tilfellei siste halvdel
av juni og første del av september.Om
vinterenvil driftsvannetfra kraftverket
ha en overtemperaturp ca. 2°€. Dette
gjør at Saltelvavanligvisikke vil være
avkjolt ti1 °€ or etter 7-15 km
nedenforkraftstasjonen,avhengigav
lufttemperaturen
og vannføring.

N

Isforholdenei Saltelvaer allerede før
utbyggingnoe ustabilepga. vekslende
værforholdom vinteren.På grunn av de
vekslendeværforholdi Saltdalenantas
imidlertidat isforholdeneetter utbygging
blir enda mer ustabileenn tidligere.
Iskontoreti NVE anbefalerderfor i sin
utredningS-121 at kraft- verket kjøres
slik at vannføringener mest mulig jevn om
vinteren.

(

•

Kjem5go krst.

Lokalklima
På de stedene i Saltdalender elva går
åpen om vinterenvil det av og til kunne
bli frostrøyk.Da det er lite åpent vann
på den kalde årstida i dag, vil reguleringenvere årsaken til det aller meste
av den frostrøyksom måtte bli etter
utbygging.Det er særligstrekningen
mellom Kjeaga og ned mot Russ&nessom er
utsatt. S-73 har en meget detaljert
framstillingav frostrøykfenomenet.
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Fiske

ROGNAN

Saltelvaer lakseførendeog av elvene i
Nordlander det bare Vefsna som har
lengre lakseførendestrekning.Elva er
imidlertidkald og næringsfattig.Sjøaure
er den dominerendefiskeart,spesielt i
de nedre deler. Lakseoppgangengår seint
på grunn av det kalde vannet. Da vannet
kan bli 1-3°C kaldere om sommerenetter
utbyggingvil dette forverrelaksens gang
i elva. Laksefisketer beskreveti S-115.

3.4.3 Saltelvamellom Russ#nesog Rognan

Vannføringer
Vannføringeneher blir omtrent som lenger
opp i elva, men fraføringenav Kvitbergvatnet betyr en reduksjonpå ca. 5
av
middelvannføringen.
UtredningS-84 har
tall og kurver også for et punkt ved
Rognan.

N
Erosjon
Den planlagtereguleringvil sannsynligvis bare medføre liten økning i erosjonen
på denne strekningen.Elva er godt
forbygdi dette området.

Forurensning
Det vises til det som er skrevetunder
3.4.2 0g NIVA's arbeider.

Vanntemperatur,isforhold
Vi viser til 3.4.2 og utrednings-121.

I

Russ5nes

NedenforRussnes vil isforholdenevære
noe mer stabile,men også her vil de
øverstekilometrenevære påvirket i
periodermed svak kulde eller mildvær.
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Lokalklima
Vi viser til 3.4.2 0g utredningS-73.

Fiske
Vi viser til 3.4.2 0g utredning$-115.

3.5 I fjordenutenfor Rognan
Vanntemperatur,isforhold,klima
Saltdalsfjorden
er relativtåpen og
vindeksponert,slik at faren for
isleggingetter utbyggingkan anses å
være liten med de aktuelledriftsvannføringene.Iskontoreti NVE omtaler dette
i utredningS-122.
Forøvrigregnes heller ikke med særlige
virkningerpå fjorden.

3.6 Andre forhold
I tillegg til det som er behandleti det
foregåendevil vi tilsluttta med
folgende:

Reindrift
UtredningS-63 utarbeidetved Nordland
Fylkesmuseumog ved Lappefogdenskontor
gir informasjonom reindriftog samer i.
Saltfjell- Svartisområdet.
På side 26
summererutredningenopp hvilke skadevirkningervassdragsreguleringer
generelt
kan føre til. Bortsett fra tapet av 2,75
areal rundt Kjemavatnet,som delvis
er av verdi for reindriften,kan vi ikke
se at Saltdalutbyggingen
vil få avgjørendebetydningfor reindriftsnæringensvidere utvikling.Områdeter
fra før gjennomskåretav vei og jernbane
og anleggsdriftenvil stort sett foregå·i
nærhetenav disse.

an
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RANAVASSDRAGET

4.1

St6d

Randalselvatil saml@opBjollaga

De tekniskeinngrep i forbindelsemed
overføringav Svangstjernbekken
er omtalt
under Lonselva.
Vannføringsendringene
pga. overføringen
blir helt ubetydelig,ca. 2 % ved VM 989,
Krokstrand.
Forøvrigingen inngreppå denne
strekningen.

Boin

\

\

4».2

Bio1lga

Tekniskeinngrep
Anleggsveiensnedre del vil gå i skogsterreng (bjorkeskog),
men på grunn av
tildelsvanskeliglende må det påregnes
endel sår i terrenget.
Ovenfor skoggrensenvil veien i sin helhet gå på vestsidenav Bjøllåga,dvs. på
sammeside som de andre inngrepenei
området.Østsidenav elva vil dermed bli
helt uberørt,bortsett fra inntaksdammens
anslutning(se Tek./Øk.plan Nord-Rana,
bilag 3.2.1.3).
Inntaksdammen
blir en steinfyllingsdam
med morenekjerne.Dammenblir et dominerende byggverki terrenget,men fordi
damkronenfluktermed flatere partier på
begge sider av dalen, vil den gli godt
inn i terrenget.Dammenbygges av tunnelstein, dvs. utsprengtstein fra till@opstunnelenmot Stormdalen.Disse steinmassene blir så finsprengtat damoverflaten på nedsidenraskt vil bli bevokst.
Adkomstveientil dammenvil bli vedlikeholdt, mens lokale veier i forbindelse
med tverrslagog.dambyggingvil bli
utplanertog tilsådd.

s.Bjgt16-
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vatnet

Neddemt areal. Vannstander
Inntaksmagasinet
vil demmened ea. 300 da
langs Bjøllåga.Magasinetvil strekke seg
fra dammenog ca. 1,5 km oppover til
samløpetmed Raudfjellelva.Arealet
består av myr og spredt bjørkeskog.Det
vil bli ryddet før neddemning.
Vannstandenvil stadig pendle,men i
sommerhalvåret
vil den for det meste være
relativthøy.

Vannføringer

N

Umiddelbartnedenfordammenvil elva bli
tørrlagt,og på hele strekningenvil
vannføringenbli sterkt redusert.
Under helt ekstremeflomforholdvil det
bli overløpved inntaket.

Fiske

t appflytarskaret

Bjollga har en bestand av ørret, røye
finnes også lenger opp i vassdraget.
I den delen av elva som blir berørt, dvs.
nedenforRaudfjellelva,drives det idag
så å si ikke fiske (S-57, side 28) fordi
terrengeter ulendt med få egnede fiskeplasser.

Turisme
Inn tok

På grunn av det vanskeligeterrengeter
det idag liten eller ingen fotturisttrafikk langs den berorte elvestrekning.
Turistrutentil Bjøllådalengår opp
Tespdaleng over i Bjøllådalenved Lappflytterskardetsom ligger ca. 5 km ovenfor inntaket.Inpgrepetvil ikke bli
synlig fra denne ruten.
Forøvrigvil veien opp til dammengi et
glimrendeutgangspunktfor fotturismei•
Bjøllådalenog Saltfjelletforøvrig.

Ro d

o\ !,e I"'

o

140

Reindrift
Det neddemte område betyr lite som reinbeite i forhold til områdene omkring.
I den grad elva nedenfor damstedet tjener
som naturlig gjerde for reinen, vil denne
virkning opphøre etter regulering.
I S-63 angis flytte- og trekkleiersom
alle ligger nord for det berørte området.

4.3 Tespa
Tekniske inngrep
Foruten i selve Tespa blir det inntak i
sideelveneStorbekken,Kvitvasselvaog
Bredekaga. Alle blir mindre sperredammer
av betong som utføres uten fremføringav
vei. Konstruksjoneneblir små og lite
dominerendei terrenget.

N

r
Kvitvosselva

Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntakeneblir elva
tørrlagt,forøvrig blir det sterktredusert vannføringhelt ned til utløpet. Ved
samløpetmed Stormdalsga blir vannføringen etter reguleringca. 2 % av
naturlig.
Flomoverløpved inntakenevil forekomme
uhyre sjelden.

Fiske

aod5ts
E6
Bjott5nes

v

Tespa har en tett bestand av småvokst
aure. Så å si alt fiske foregår ovenfor
inntakstedene,slik at tørrleggingav den
aktuelle elvestrekningskulle ha lite å
si for fisket i yassdraget (S-57).

y1

Turisme
Fotturistruten
mot Bjøllådalengår delvis
langs den berørte delen av Tespa. I flomtida er elva et livgivendeelement i
landskapet.Nedenfor inntaketvil dette
forsvinneetter regulering.Det skal dog
bemerkesat man passererden påvirkede
strekningeni løpet av ca. en halv time.

l4.4 Stormdalsga
Tekniskeinngrep
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Skar pnesen

Anleggsveienfram til kraftstasjonog
damstedvil gå i for det meste lett
terreng og vil kunne gli godt inn i
landskapet.
Selve kraftstasjonenvil bli lagt i
fjell. I dagen vil det kun bli et mindre
portalbyggsamt et koplingsanleggfor
tilknytningtil kraftlinjen.Alle steinmasser fra tunneldrivingenvil bli brukt
i dammen,det blir således ingen steintipp i kraftstasjonsområdet.
Alle brakker
og hjelpeanleggforøvrigvil bli fjernet
og området ryddet opp etter avsluttet
anleggsdrift.
Dammenblir en ca. 100 m høy steinfyllingsdam.Den vil bli et dominerende
elementselv i dette storslagnelandskapet.
Steinbruddet,hvor det skal tas ut ca.
2,6 mill.
masse, legges på vestsiden
av en rygg som går på tvers av dalen.
Bruddet blir ikke synlig nedenfra idet
toppen av ryggen ikke berøres.Både
morenetaketvest for Bredek og grustaket
ved Bjøllånesutjevnesog tilsåes etter
bruk.

m

For tverrslageti indre Stormdalenvil
både anleggsveiog steintippbli liggende
under HRV i magasinet.
Se forøvrigbilag 3.2.1.4 i Tek./Øk.plan
Nord-Rana.
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Neddemt område.Vannstander
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Skar pnesen

Det ligger også to små nedlagtebruk i
neddemmingsområdet.
Forøvrigkan ca. 1000
da karakteriseressom dyrkbar jord, men·
på grunn av beliggenhetener dyrking
neppe aktuelt idag.

N

;

Stormsjømagasinet
vil demmened et areal
på ca. 7,2 km 2 som strekkerseg fra
damstedetved Skarpnesettil noe ovenfor
samløpetmellom store og lille Stormdalsåga. Områdethar rik vegetasjon.I s--80
angis de vanligstevegetasjonstypene
å
vere hogstaudebjorkeskog
(33 ),
blber/
småbregnebjørkeskog
(28 %), urtebjørkeskog (15 %) og rikmyrer (7 ).
Forovrig
dekker elva ca. 8
av det neddemte
arealet.

•
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Da Stormsjøer det eneste reguleringsmagasineti Nord-Rana-utbyggingen,
vil
vannstandeni grove trekk følge det
vanlige forløp for kraftverksmagasiner,
dvs. jevnt synkendevannstandutover
vinteren,relativtrask oppfyllingi vårflommenog vannstandnær HRV resten av
sommerhalvåret.
Men på grunn av den
relativtlave magasinprosenten
må man i
sommerhalvåret
regne med hyppige mindre
vannstandspendlinger.
Se forøvrigvedlagte bilag.

Vannføringer
Utenom flomperiodervil elva bli tørrlagt
nedenfordammen,og ved samløpmed Ranaelva vil vannføringenetter regulering
bli ca. 3 $ av naturlig..
I flomtidenvil det bli overløp ved
Stormsjødammen
i gjennomsnittca. hvert
3. år. I de fleste tilfellervil vannføringensom følge herav bli liten i
forholdtil naturlig flom, men ved
ekstremeflomfornoldkan vannføringeni
Stormdalsga bli større enn den ville ha
blitt ved naturligeforhold.Dette på
grunn av overføringenefra Tespa og
Bjollga. kningen antas imidlertidikke
å medføre skader langs vassdraget.
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Fiske
·stormdalsåga
har iflg. S-57 en bestand av
aure som er godt tilpassetdet forholdsvis svake næringsgrunnlaget
i elva. Den
fisken som lever der er derfor i god
kondisjon.
Det drives sportsfiskefra Stormdalsfossen og oppover langs hele den berørte
delen av vassdraget.Dette fisket vil bli
ødelagt etter utbygging.

Vilt

Stormdalenrepresentereret viktig område
bade for smavilt og storvilt.En nermere
utredningom disse spørsmål,utarbeidet
av Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk, vil foreligge i løpet av høsten
1978.

Reindrift
Neddemningsområdet
er et verdifullt
sommerbeitefor rein. Forøvrigangir S-63
ingen særverdierfor reindriften,hverken
flytteleier,trekkeleiereller vinterbeite innen det berørte området.Dog må
det antas at adkomst for gjetere til de
viktigere(men uberørte)områdene i øvre
Stormdalenblir noe forverretom sommeren
og før isleggingenom vinteren.

Turisme
Stormdalenblir idag i noen grad brukt
som turområde,særlig på grunn av fiskemulighetenei elva. Dette vil måtte opphøre etter utbygging,og det vil også bli
vanskeligereå passeremagasinområdettil
fots p grunn av,de tildelsbratte dalsidene,men ved bruk av båt blir
adkomstenbetydeliglettere.

1

Fortidsminner
Iflg. S-28 anses våningshusog fjøs på N.
Stormdalensom verneverdig.Begge er
imidlertidnoe forfalne.

4.5 Ranaelvafra Bjollga til Reinsforsen
Vannføringer
Ranaelvaer idag påvirketav Rana-utbyggingensom fraførersideelvene
Gubbeltågaog Virvasselva.Som følge
herav er vannføringenfør samløpmed
Bjøllågaca. 45 % av opprinnelig,og før
samløpmed Langvassågaca. 80 %.
Når det i det følgendeavsnittetomtales
relativevannforingsendringer
(for og
etter Nord-Ranautbyggingen),
sammenliknes
det med forholdenesom de er i dag.
Dunderland

\

UmiddelbartnedenforBj@ollga vil restvannføringenbli ca. 45 %, mens tilsvarendetall umiddelbartnedenforTespa
blir ca. 32 %. Ved Nevernesvannmerke
blir restvannføringen
ca. 42 %, umiddelbart nedenforStorforsheica. 47 %, og
før samløpmed Langvassågaca. 48 %.
I S-86 er gitt en mer utfyllenderedegjorelsefor vannføringsforholdene
ved to
av disse punktene,nemlig nedenforTespa
og ved Storforshei.
Vedrørendeflomforhold,henvises til det
som er beskrevetfor Bjøllågaog Stormdalsåga.Virkningenei Ranaelvavil bli
tilsvarende,selv om de relativtblir
mindre.

Ra n o
Stor for shei

«

9

Jordbruk
Redusertvannforinggir lavere vannstand
som igjen kan innvirkepå grunnvannstanden i de nærliggendearealer.Dersom
disse ligger lavt i forhold til vannspeilet i elva, vil grunnvannstanden
følge variasjoneni vannspeilet,ligger
de høyere er denne sammenhengen
mindre
markert eller uten betydning.

Reinfossen

av0ss9
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Langs den berørte delen av Ranaelva
ligger de aller fleste dyrkede arealene
så høyt i forhold til elva at ovennevnte
vannforingsreduksjon
ikke kan sies % ha
vesentligbetydningfor grunnvannstanden.
I følge S-59 og S-73 vil endringeni
lokalklimaet
på grunn av reguleringen
neppe bli målbare, det vil derfor ikke
bli negativevirkningerfor jordbruket.

Fiske

\

Deler av den berørte elvestrekninger i
de senere år blitt lakseførende(etter
utbedringav laksetrappenved Reinsforsen).Det er derfor tidlig å si noe
sikkertom virkningenpå fisket.Men
sannsynligvisvil reguleringenha både
negativeog positivevirkningerpå
fisket.Den generellereduksjoni vannføringenvil virke noe uheldig unntatt i
flomperiodeneda reduksjonav flomvassføringenvil virke gunstig på lakseoppgangen. En utredningvedr. laksefisket
vil foreliggehost 1978

Forurensning
Nevernes
R an a
Stor tor shei

v °

Reinfossen

onav0ss69
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Denne strekningenav Ranaelvahar idag
ingen forurensningsproblemer
av
betydning.Storpartenav dalførethar
svært spredt bosetting,det mest konsentrerte utslippetkommerfra tettstedet
Storforshei.S-93 (NIVA)gir en oversikt
over disse forhold.Vi antar imidlertid
at den gjenværendevannforing(7 $) samt
eventuellerensetiltaki samsvarmed
gjeldendelovgivingvil sikre gode
resultaterogså etter regulering.
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I4.6

Blakkaga

4.6.1 Fra øvre til nedre inntak
Tekniskeinngrep
Inntakskonstruksjonen
blir liggende i en
sving i elva hvor denne går i en trang
slukt. Den synlige del av inntaketvil
bli en mindre sperredamav betong. De
nevnte topografiskeforholdgjør at denne
ikke blir synlig over noen avstand.

wre inntok

Bog vatnet

Arbeideneblir utført veiløst, dvs. all
transportvil foregå enten gjennom
tunneleneller pr. helikopter,noe som
ikke vil sette spor etter seg i terrenget.

Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntaketvil elveleiet bli tørrlagt.Men flere til dels
betydeligesidebekkerkommerinn nedover
i vassdraget,de største er bekkene fra
. FingerbreenOg Lappbreen,slik at ved
nedre inntak vil vannføringenvære ca.
60 av naturlig.

Fiser->
breen

I flomsituasjoner
vil det kunne bli
overlop fra Bogvatnet.Under helt
ekstremeflomsituasjoner
vil dette overløpet kunne øke flomvannføringen
noe
utover den naturlige.Vi regner ikke med
at dette vil føre til skader av noen art
i vassdraget.

Fiske
Det er ikke registrertfisk i denne elvestrekningen.
Nedre inn tak

Reindrift
I den grad elva tjener som naturlig
gjerde for reinen, vil denne virkningbli
redusertpå strekningenfra inntaketog
nedover til Fingerbreen.

1i7

Turisme
Fotturistrutenfra Rovassdalentil Beiarn
folger Blakkga opp til Fingerbreen,her
fjernerden seg fra elva. For storparten
av denne strekningenvil derfor vannføringeni elva være betydeligi turistsesongen.

4.6.2 Bogvatnet
Tekniskeinngrep

o
o

oo

3&
3<

Betongterskelen
ved utløpet skal sikre at
HRV blir den sammesom naturligvannstand. Terskelenblir svært beskjedenog
blir neppe synlig på avstand.Ved tunnelutslagetpå nordsidenav vannet skal det
bygges et mindre lukehus.Begge arbeidene
utføresveiløst og vil ikke sette andre
spor i terrenget.

o

Bogvatnet

CD

Erosjon blakkingav vann
Bogvatnetskal senkes 36 m til LRV k.
625. Nr vannet er senket vil bekker som
renner inn i vannet få større evne ti1
grave seg ned i grunnen. I vestendenav
vannet ligger et større delta av løsmasser. Store deler av dette antas å bli
erodertvekk når magasinettas i bruk,
med derav følgendeøkt blakkingav vannet
(vanneter også i naturligtilstand
sterkt blakket).Erfaringsmessig
går slik
erosjon svært raskt for seg, slik at
etter noen år vil bekkeneha funnet et
nytt stabiltleie og erosjonenvil
opphøre.

Fiske

.

Det er ikke registrertfisk i Bogvatnet.
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Turisme
Fotturistrutenfra Rovassdalentil Beiarn
går langs nordsidenav vannet. Evt. tørrlagte arealerog eroderteområder vil
være synlig langs hele strekningen.Dog
vil vannstandeni Bogvatneti turistsesongenofte være høy, i aug./sept.ner
naturligvannstand.

}.6.3

Nedre inntak
Vardogasjokk@

Fra nedre inntak til samlp
Røvassåga

Tekniskeinngrep
i Blakkga,
Inntakskonstruksjonene
Vardogasjokkaog BjollAgablir alle
i betong. Arbeidene
mindre sperredammer
utføresveiløst.Ved inntak Blakkågablir
det dessutenet lite lukehus.Bortsett
fra Vardogasjokkaligger inntakenei
trange deler slik at konstruksjoneneblir
lite synlige.

Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntakeneblir elva
tørrlagt,og på hele strekningenvil
vannføringenbli sterkt redusert i
forholdtil naturlig.
Ved Bjørnfossvannmerkeblir f.eks.
av
vannføringenreduserttil ca. 9
naturlig.

Bj6rn foss

I flomperioden(juli/aug.)vil det i ca.
2/3 av arene bli overlop fra inntaketi
Blakkga. Storrelsenav disse overlopsvannføringeneer vanskeligå angi
generelt,men de vil i de aller fleste
tilfellenevære kun en brøkdel av de
Under
naturligeflomvannføringer.
sjeldentekstremeflomforholdvil de dog
kunne nærme seg haturligstorrelse.

Fiske
Det er ikke fisk i elva.

1I9

Reindrift
I den grad elva tjener som naturlig
gjerde for reinen,vil denne virkning så
godt som opphøre etter regulering.

Turisme
Fotturistrutenfra Røvassdalentil Beiarn
folger Blakkga i den nedre del. Vannforingsreduksjonen
vil her redusere
naturopplevelsen.

4.6.4 Røvassåganed til samlop Blakkga
Tekniskeinngrep
De tre bekkeinntakene,
Rovassaga,ovre og
nedre Tverråga,utføres som mindre
sperredammeri betong. Ingen av disse vil
virke dominerendei landskapet.
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Steintippeni forbindelsemed tverrslaget
i øvre Røvassdalenlegges i søndre dalside og vil bli utformet i samråd med
Natur- og Landskapsavdelingen
i NVE. Med
de bergartertippen vil inneholde
(vesentligglimmerskifter)
vil erfaringsmessig en tilsåinggi vellykketresultat
etter kort tid. Vi anser derfor ikke
tippen som et skjemmendeelement i landskapet (Tek./0k.plan, bilag 3.2.2.3).
Alle hjelpeanleggså som brakker,verksted, anleggskraftlinjer
etc., vil bli
fjernetog områdetvil bli ryddet opp
såsnart anlegget er utført. Anleggsveien
fra kraftstasjonenog opp til tverrslaget
vil ikke brukes og vedlikeholdesfor
kraftverketsdrift etter anleggsperioden.
Dens fremtidigeskjebne (evt. stengning,
tilsåing)vil bli avtalt med kommunen.
Det må derfor kunne antas at de negative
virkningerav tekniskeinngrep i dalen
vil bli minimale,den gressbevokste
tippen vil sogar kunne bli et tilskudd
til beitemulighetene
i dalen.
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Tippen ved kraftstasjonsområdet
vil bli
plasserti to slukter i terrengethvor de
etter tilsåingetter alt å dømme neppe
blir synlig som annet enn en utjevningav
terrenget.Forøvrigvil kun kraftlinje,
koplingsanleggsamt et mindre portalbygg
bli synlig i selve kraftstasjonsområdet,
og bortsettfra kraftlinjenvil også
disse byggverkbli skjermetfor innsyn
over større avstander.
Adkomstveientil kraftstasjonenlangs
sørsidenav Storrovatnetvil bli
permanent,men trafikkenvil daglig bli
svært liten.
Utformingenav kanaleneved Storrøvatnet
vil bli utført i samrådmed landskapsarkitekt.

Vannforinger
Umiddelbartnedenfor inntakenevil
bekkene bli tørrlagt,og Røvassågavil på
hele strekningenned til utløpet av
U-tunnelenfå sterkt redusertvannføring.
Ved U-tunnelenblir vannforingenca. 30 $
av naturlig.
NedenforU-tunnelenvil vannføringenbli
preget av avløpsvannetfra kraftverket.
Virkningeneav dette må ses i sammenheng
med forholdenei Blakkga og Svartiselva
og vil bli beskrevetunder avsnittetom
Røvassågafra Blakkaga til Langvatnet.

Fiske
Fiskebestandeni Storrøvatnetmå antas å
bli noe påvirketav utbyggingen.

4.6.5

Svartiselva,Tverr2ga

Tekniskeinngrep
Ner utlopet av tappetunnelenfra Austerdalsvatnetblir det bygget to mindre
lukehus.Arbeideneutføresveiløst.
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Steintippenved tverrslageti Svartisdalen plasseresi en øst-vest-gående
forsenkningi tverrslagetog tilsåes.
Bergartene i området skulle tilsi rask
begroingav tippen, som forøvrigikke
blir synlig fra Svartisdalenbortsett fra
fra indre ende av Svartisvatnet.

Austerdalsvotnet

-

»
,r
,1 »
L,,,, e

Inntaketi Tverrga blir en mindre
sperredamav betong som utføresveiløst.

A

Tappe

-

--

tunnel

l

Vannføringer
Elva nedenfortappetunnelenfra Austerdalsvatnetsamt Tverrågaumiddelbart
nedenfor inntaketvil bli tørrlagt.
Forøvrigvil vassdragenefå sterktredusert vannføring.(Fra Svartisvatnettil
samløpTverrågablir vannføringenlik den
som var før avløpet fra sterdalsisen ble
ledet ostover.)Ved samløpmed Rovassaga
blir vannføringenca. 20 % av nåværende
vannføring,og den blir ca. 70
av vannføringenfør Østerdalsisenble overført i
1959..

Svartisvotnet
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Inntok

Det vil normalt ikke bli overløphverken
fra inntaketi Tverrågaeller fra Austerdalsvatnet,men ved en ekstrem flomsituasjon må luka på tappetunnelenåpnes (se
Tek./k. plan Melfjord pkt. 3.3.2.1).Men
selv ved en 100-årsflomblir vannføringen
ut av tunnelenbare ca. 30 av hva den
ville ha blitt ved nåværendeforhold.
Flomforholdenei Austerdalsvatnet
er
forøvrigbeskreveti S--86.

Erosjon,blakkingav vann
Siden Austerdalsvatnet
i slutten av
50-åreneble tappet ned har det foregått
en kraftig erosjon særlig i vestendenav
vatnet. Det har nå dannet seg et nytt
løsmassedel
ta som man må r_egnemed blir
noe erodertnår vannet blir senket ytterligere.Men erosjonsskadene
vil nå ligge
under HRV.
Vannet i Austerdalsvatnet
er idag sterkt
blakket,målt siktedypca. 20 cm. Tilslammingved ytterligereerosjon er derfor uten betydning.
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Vannet i Svartisvatneter også sterkt
blakket idag. Etter utbyggingvil vatnet
miste hele sitt bretilsigog skulle
dermed bli klart vann, det sammegjelder
Svartiselvaforøvrig.

Austerdolsvotnet
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Turisme

-
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sterdalsisen er idag en av distriktets
største turistattraksjoner.
Turistene
kommervanligvisi bil til Svartisvatnet,
hvor en ferge bringer dem inn til vestenden av vatnet. Herfra er det ca. 2 km
fottur opp til brekanten.Utbyggingenvil
ha både positiveog negativevirkninger
på denne turistruten.På den negative
siden står den redusertevannføringi
elva, det positive er klarerevann i elva
og i Svartisvatnet.

_

Svart i svotnet

Reguleringeni Austerdalsvatnet
antas
ikke å ha noen betydningi denne
sammenheng.

Inntok

Fiske
Svartisvatnkarakteriseressom et svært
næringsfattigvatn. Det har en mindre
bestand av røye og litt orret (S-62).
En vesentligårsak til det dårlige
næringsgrunnlaget
er den sterke
blakkingenav vannet. Utbyggingenmå
derfor antas ha
en meget positiv innvirkningpå fisket her.
I Tverrågadrives litt fiske også nedenfor inntakstedet.Dette fisket må antas å
bli ødelagt.

Forurensning resipientforhold

.

Restvannføringen,
som ved samløpetblir
ca. 70 % av opprinnelig(for 1959) vannføring,antas vere tilstrekkeligsom
resipientfor de små utslipp elva får
idag.
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Jordbruk
Virkningeneomtales under avsnittetom
nedre Rovassaga.
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4.6.6 Rovassagafra Blakkåga til Langvatnet
Vannføringer

•

4.

0

Rgvatn
kr. st.

Lomohougen

Mens vannføringsforholdene
på denne elvestrekningenidag er dominertav tilsiget
fra brefeltene,vil de etter utbyggingi
like stor grad bli dominertav kjøringen
av Rovatn kraftverk.UtredningS-86 gir
en detaljertframstillingav vannføringen
ved Lomahaugenfør og etter utbygging.
Dette anses som et karakteristiskpunkt
for forholdenei dalen.
Som det fremgår av tabell 2.1 i S-86 øker
midlere årstilløpmed ca. 12 etter
utbygging.Dette betyr ikke at alle vannføringerøker med 12 $, men at vintervannføringenøker til det I-5-dobbelte
samtidigsom sommervannføringen
reduseres. Figurene3.3.7 0g 3.3.8 viser
eksemplerpå hvordan vannføringenekan
bli ved en tenkt kjøring av kraftverket.

Longva t net

Når man skal vurderevirkningeneav
kraftutbyggingen
i Rovassdalener det
viktig å ha klart for seg at nr Rovatn
kraftstasjonstår, er vannføringeni
Rovassagabare ca. 17 av naturlig.Det
er derfor helt avgjørendehvordan kraftverket drives, særlig i kuldeperioderom
vinterenog ikke minst i flomperioderom
sommeren.Ved utformingenav kraftverket
er dette søkt ivaretattpå to måter. Det
ene er oppdelingav installasjonenpå to
ulike maskinersom muliggjørkjøringmed
fra 25 $ til 100 av maksimal vannføring.Det andre er ekstra dimensjonering av magasinetsom gir større muligheter til variert kjøring i flomperiodene.
Dessutener flomperiodenfor det
bre-dominertetilløpettil Røvassågaog·
de brefriefeltene i Ranavassdragetendel
tidsforskjøvet.
Det bidrar også til at
man i betydeliggrad kan tilpasse
kjøringenslik at de store årlige
flommeneblir betrakteligredusertetter
utbygging.

54

Lokalklima,isforhold
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Økning av vintervannføringen
vil medføre
økt fare for frostrøyki strenge kuldeperioder.Da elva har relativtstort fall
regner vi ikke med isleggingi driftsperioden.UtredningS-73 antyder (side
22) at dersom kraftverketkjøres jevnt
hele vinterenkan frostrøykopptre 17
ganger i gjennomsnittpr. år, mens dette
tallet reduserestil 8 dersom kj@origen
stanses i slutten av januar. Utredningen·
slår dessutenfast at endringeni lufttemperaturenpga. reguleringenblir helt
ubetydelig.
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Landbruk
De årlige flommene(den såkalte Svartisflommen)er idag et problem for jordbruket i Rovassdalen,hvor store
nydyrkingsarealer
både er under arbeid og
under planlegging.Fra å være en årviss
plage, vil høy vannstandetter regulering
kun opptre i ekstreme flomsituasjoner,
noe som vil ha avgjørendebetydningfor
det store jordbruketi dalen.
Ved andre undersøkelserer det påvist at
rimdannelsep grunn av frostrøykikke
gjør skade på planter.

Fiske

Langvatnet

Reguleringenantas ikke å ha skadelige
virkningerpå fiskebestandenpå denne
elvestrekningen.

Erosjon.Blakking av vann
Det foregåridag erosjon langs enkelte
elvebredderunder flom. Denne erosjonvil
avta sterkt etter regulering.Vannet i
elva, som idag er sterkt blakket,vil bli
stort sett klart, bortsett fra i de
ovenfornevnte ekstreme flomsituasjoner;
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Lokalklima,isforhold
Økning av vintervannføringen
vil medføre
økt fare for frostrøyki strenge kuldeperioder.Da elva har relativtstort fall
regner vi ikke med isleggingi driftsperioden.UtredningS-73 antyder (side
22) at dersom kraftverketkjøres jevnt
hele vinterenkan frostrøykopptre 17
ganger i gjennomsnittpr. år, mens dette
tallet reduserestil 8 dersom kjorigen
stansesi slutten av januar. Utredningen·
slår dessutenfast at endringeni lufttemperaturenpga. reguleringenblir helt
ubetydelig.
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Landbruk
De årlige flommene(den såkalteSvartisflommen)er idag et problem for jordbruket i Røvassdalen,hvor store
nydyrkingsarealer
både er under arbeid og
under planlegging.Fra å være en årviss
plage, vil høy vannstandetter regulering
kun opptre i ekstremeflomsituasjoner,
noe som vil ha avgjørendebetydningfor
det store jordbruketi dalen.
Ved andre undersøkelserer det påvist at
rimdannelsepå grunn av frostrøykikke
gjør skade på planter.

Fiske

Longvot net

Reguleringenantas ikke å ha skadelige
virkningerpå fiskebestandenpå denne
elvestrekningen.

Erosjon.Blakking av vann
Det foregåridag erosjon langs enkelte
elvebredderunder flom. Denne erosjon vil
avta sterkt etter regulering.Vannet i
elva, som idag er sterkt blakket,vil bli
stort sett klart, bortsett fra i de
ovenfornevnte ekstreme flomsituasjoner:

4.6.7 Langvatnet
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Det vil neppe bli merkbare endringeri
vannstandsforholdene
etter utbygging,men
i prinsippetvil vannstandspendlingen
bli
mindre hyppig på grunn av at feltet får
økt magasinprosent
.
Fraføringav brefeltenevil føre til at
vannet blir betydeligklarere enn idag.
Foruten det rent estetiskevil dette ha
positivevirkningerfor fisket og livet i
vannet forovrig.Langvatnetkarakteriseres idag som svært næringsfattig.

4.7 Glomåga
· 4.7.1 Fra Flatisvatnettil samlop Glomdalselva

m6go

Tekniskeinngrep
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Bjornfossvotnet

·······
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Flatisvassdammen
blir en ca. 65 m høy
steinfyllingsdam
med morenekjerne.Dammen
blir et dominerendebyggverk i området,
men terrengetnedenfordammener såpass
fattig på vegetasjonat steinfyllingen
neppe vil stikke seg spesieltut i landskapet.
Steinbruddetanlegges i en fjellryggca.
1 km nedenfordamstedet.Toppen av fjellryggen fjernesog bruddet utformessom en
grop som senere evt. kan fyllesmed vann.
Den eksponertebruddflateblir derved
reduserttil en smal strandsonerundt
dette vannet,og blir ikke synlig fra
avstand (Tek./Øk.plan Melfjord,bilag

Ftotisen

3.2.1.4).

Flatisvatnet

Grus til filtersonenehentes fra neddemmingsområdet,
og morene hentes fra
Trolldalen,se senere.

Pik hau gene

Anleggsbrakkerog andre hjelpeanleggsamt
lokale veier for dambyggingenfjernes
etter anleggstiden.
Inntok

Gt%n dalsvatnet
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Bj5rnfossvatnet

N

F1otisen

Flatisvatnet

Pikhaugene

Inntakene i bekken fra Blåktind,
Blåktindelvaog Tverråga utføres alle som
mindre sperredammeri betong. De blir
alle lite dominerendei terrenget.Inntaket i Glomåga (for overføringtil Storvatnet) derimot blir på grunnavelvas
bredde en noe større konstruksjon,men
siden elva her går i et gjel, blir den
lite synlig fra avstand.
De steinmassenefra tverrslagetved
Tverråga som ikke brukes i dammen,blir
plassert i tipp sør for tverrslaget.
Tippen utformes i samrådmed landskapsarkitekt og tilsåes.
Anleggsveiengår stort sett i lett
terrengmed spredt bjørkeskog.Den skulle
derfor ikke forårsakevesentlige sår i
terrenget.

Inntok

Neddemt område. Vannstander

Gt%n dolsvatnet

Flatisvatn-magasinet
demer med ca. 3,4
km over en strekningpa ca. 4,5 km fra
damstedetog opp til Bjornfossvatnet,
samt hever dette ca. 28 m over naturlig
vannstand.Neddemmingsområdet
inneholder
ingen bygninger eller verneverdige
objekter.Vegetasjonener sparsommelig,
og blir i S-108 karakterisertsom lite
verneverdig.
Vannstandsvariasjonen
vil i store trekk
følge mønsteret for Stormsjø,men
oppfyllingenom våren vil komme noe
senere fordi vårflommenfra brefeltene
kommer senere enn fra brefrie felter. Se
forøvrigvedlagte bilag.

Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntakenevil elva
bli tørrlagt.Ovenfor nedre inntak (overføring til Storvatnet)vil restvannføringenbli ca. 7 % av naturlig,men
nedenfor dette vil den atte bli torrlagt.
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I flomperiodervil det i ca. halvparten
av årene bli overløpved Flatisvassdammen.Under ekstremeflomforholdvil
vannføringenkunne overskridehva den
ville blitt ved uregulerteforhold.Vi
regner ikke med at dette vil medføre
skader langs elva.

Andre virkninger
Hverken for fiske, reindrifteller fotturismekan reguleringensies å ha noen
virkning,derimot kan fremføringav vei
gi lettere adkomst til de interessante
grotteområdeneved Pikhaugene,som forøvrig blir uberørt av reguleringen.

4.7.2 Glomdalselva
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Inntakskonstruksjonene
i Glomdalselvaog
Knabbagablir utført som mindre sperredammerav betong som ikke blir dominerende i terrenget.Arbeideneutføres
veiløst.

,

Fra tverrslagetved Glomdalsvatnetskal
det tas ut ca. 600 000
steinmasser
som er planlagtplasserti tipp på begge
sider av Glomdalselva.Tippene tilses og
utformesi samrådmed landskapsarkitekt.

m

vatnet

Inn tak
Glomdalsvotnet
2

Anleggsbrakkerog andre hjelpeanlegg
fjernesog området ryddes opp etter
avsluttetanleggsdrift.Anleggsveienhar
begrensetinteresseetter utbygging.
Vedlikehold,evt. stengning/tilsing,vil
bli avtaltmed kommunen (Tek./k. plan
Melfjord,bilag 3.4.3.1).

Tappevent{f

G\om

o

o

Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntakenevil elvene
bli tørrlagt,forøvrigvil Glomdalselva·
få sterkt redusertvannføring.
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Som nevnt i Tek./k. plan for Melfjord
(s. 20 og 25) vil flomavledningenfra
Austerdalsvatnet
bl.a. tas ut via en
ventil i tverrslagetved Glomdalsvatnet.
Man må regne med at denne tappingenvil
forekommenesten årlig. Under ekstreme
flomforholdvil vannføringenkommeopp
mot ventilenskapasitet(60 m/s) som
er betydeligstørre enn påregneligflom
under nåværendeforhold,men mindre enn
de størsteflommenei tiden før Austerdalsvatnetble drenert østover.Elvefaret
nedenforGlomdalsvatneter derfor istand
til åta imot denne flomvannføringen.
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Blakkingav vann
Etter fraføringav tilsigettil Austerdalsvatneti slutten av 1950-rene ble
vannet i Glomdalsvatnetklart. Etter den
foran omtalte flomtappingmå man regne
med en viss blakkingav vannet,men det
er vanskeligå forutsihvor store deler
av året vannet vil forbli blakket,dvs. i
hvilkengrad restvannføringen
vil bytte
ut brevannetmed klart vann mellom flomtappingsperiodene.

Inntok

Glomdolsva tnet

Zr

Tappevent5[

Fiske
Det drives idag noe fiske i Glomdalsvatnet.Vi regner ikke med at det reduserte tilsig vil ha noen virkning på
dette fiske,men den foran nevnte
mulighet for blakkingav vannet vil evt.
sette produksjoneni vannet noe ned.

Landbruk
De planlagteinngrepvil ikke berøre
dyrket mark i Glemdalen.
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4.7.3 Glomaga fra samløpGlomdalselva
til Langvatnet
Glomdolsvatnet

N

Glomåga har to ganger tidligereblitt
fraførtvann, i 1955 ved at Terskaldvatna
ble overførttil Fykanågaog i 1959 ved
at Austerdalsvatnble overførttil
Svartisdalen.Nverende vannføringer
derfor ca. 63 $ av opprinneligved VM
1133, Berget.
Etter Melfjordutbyggingen
vil restvannføringenbli ca. 17 av nåværende
vannføring.
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Berget

Longvotnet

Vannføringer

Vannføringsforholdene
er forøvrigmer
utførligbeskreveti S-86.
De omtalte overløpog tappingeri flomperiodervil ha tilsvarendevirkning på
denne elvestrekningen.
De aller fleste
flomvannføringer
vil bli små i forhold
til flommerunder nåværendeforhold,men
i ekstreme flomsituasjoner
kan vannføringenbli noe større enn den ville ha
blitt idag, men ikke større enn under de
opprinneligeforhold (for 1955).

Fiske
Det drives idag ikke fiske på den berørte
elvestrekning.

Jordbruk
Da dyrket mark langselvestrekningen
ligger høyt i forholdtil elva, vil vannforingsreduksjonen
ikke ha betydningfor
grunnvannstanden
her. Virkningenepå
lokalklimaetvil også bli minimale,S-73
antyder en senkningav minimumstemperaturen på noen ti-delsgrader. Dette vil
ikke ha betydningfor jordbruket.
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l4.7.4 Leiraga
Tekniskeinngrep

angvotnet

De 4 inntakskonstruksjonene
blir alle
mindre sperredammer
av betong som ikke
blir dominerendei terrenget.De utføres
veiløst.
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Tverrslagetfor tunneldriftenblir
liggende ner Melfjordveien.De steinmassene som ikke brukes til dambygging
(Storvatnet)eller veibygging,plasseres
i tipp ved tverrslaget.Tippen utformes i
samrådmed landskapsarkitekt
og tilsåes.
Alle brakkerog hjelpeanleggforøvrig
fjernesog området ryddes etter avsluttet
anleggsdrift.
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Vannføringer
Umiddelbartnedenfor inntakeneblir elva
tørrlagt,forøvrigblir vannføringen
sterkt reduserthelt ned til Langvatnet.

I

Det blir svært sjelden overløp ved inntakene.

4.7.5 Trolldalen
Tekniskeinngrep
En moreneforekomstca. 2 km nedenfor•
Trolldalsvatnetforutsettesbenyttettil
dambygging (Flatisvassdammen,
Storvass-:
dammen).Forekomstenbefinnerseg på
begge sider av elva, men selve elveløpet
blir ikke berørt. Det er erfaringsmessig
vanskeligå legge fram en detaljertplan
for et slikt massetak på forhånd,men
genereltkan sies at selv om terrenget
blir noe forandret,vil arronderingOog
tilsåingfjerne de mest synlige spor
etter anleggsdriften.
Anleggsveien,som legges på nordsidenav
elva, vil etter anleggsdriftensslutt bli
stengt og tilsådd.

Troll do ls vatnet
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MELFJORDOMRADET

5.1 Storvassaga

N

!

Tekniskeinngrep
Storvassdammen
blir en ca. 32 m hoy
steinfyllingsdam.
Lokalt blir dammenet
dominerendebyggverki det småkuperte
terrenget,men den blir ikke synlig fra
bygda i Melfjordbotn.
Materialetil støttefylling,overgangs- og filtersonerproduseresfra et
steinbruddsom blir liggende under HRV,
mens morene hentes fra Trolldalen.Det
blir således ingen synligemassetak i
forbindelsemed dammen.
Anleggsveienfra Melfjordbotnvil bli
vedlikeholdt,mens hjelpeanleggforøvrig
vil bli fjernetog området ryddet opp
etter avsluttetanleggsdrift(Tek./Øk.
plan Melfjord,bilag 3.2.1.3).

Neddemt område.Vannstander
Av de 640 dekar som demmesned består en
stor del av bart fjell og ur. Men det
finnes også partiermed relativthøy
planteproduksjon.
I S-112 blir området
dog ikke karakterisertsom særlig verneverdig.
Det er ikke registrertfortidsminneri
neddemningsområdet
(S-50).
På grunn av lav magasinprosentog særlig
pga. stor reguleringshøydei forhold til
fallhoyden,er forventetvannstandsvariasjonnoe vanskeligå forutsi.Men et
gjennomgåendetrekk vil være at man vil
forsøkeå holde høy vannstandså lenge
som mulig utover høsten og vinteren for
så å tappe raskt ned frammot vårflommen.
Oppfyllingenvil,0gs foreg@ noe raskere
enn f.eks. ved Flatisvatnet.Den vil
starte ca. 1. juni, og de fleste år vil
vannstandennærme seg HRV ca. 15. juli.
Om sommerenog høsten vil så vannstanden
pendle over de øverstemetrene for å
utjevne flomtoppene.
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Vannføringer
Fra dammenog ned til dalbotnenvil Storvasselvabli tørrlagt.Men på grunn av
bekker fra øst og sør vil nederstehalvparten av vassdragetfå relativtstor
restvannforing.
Ved utlopet i sjoen blir
denne ca. 50 av naturlig.S-86 gir
forøvrigen mer detaljertbeskrivelseav
vannføringsforholdene
før og etter
regulering.

N

!

I flomperiodervil det en sjeldengang
(ca. hvert 3. &r) bli overlop ved
Storvassdammen.
Som oftest blir denne
flomvassf@oringen
liten, men i en helt
ekstrem flomsituasjonvil flommenkunne
bli større enn den ville ha blitt ved
naturligeforhold.Vi regner imidlertid
ikke med at dette vil medføre skader
langs elvefaret.

Fiske
Storvatnet,som har relativtliten
næringsproduksjon,
har en bestand av
småfallenaure som i S-62 karakteriseres
som "mager til middels elvefisk".Denne
fiskebestandenvil ikke kunne naturlig
foryngesetter regulering,men kan ev.
holdes vedlikeved utsettingav fisk.

I øvre del av Storvassågablir også

fisketødelagt,mens restvannføringeni
nedre del skulle bli stor nok til å
opprettholdeet visst fiske.

Reindrift
Området rundt Storvatnethar ingen
serverdi for reindriften(S-63).
Ved
vestendenav Storvatnetpassereren
flytteleifor Strandtindenedistrikt,men
oppdemmingen
vil,ikke stenge for denne.
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Tekniskeinngrep
Selve kraftstasjonenblir liggende i
fjell. Steinmassenefra stasjonshallenog
diverse tunnelervil ifølge opplysninger
fra kommuneni det vesentligebli brukt
til forskjelligeoppfyllings-og
planeringsformål
i Melfjordbotn.
Eventuelleoverskuddsmasser
plasseresi
en senkningvest for adkomsttunnelen.
Forøvrigvil kun kraftlinje,koplingsanlegg samt et mindre portalbyggbli
synlig i kraftstasjonsområdet.
Brakker og
hjelpeanleggforøvrigfjernes etter
avsluttetanleggsdrifti den grad det
ikke er sluttet avtale med kommunenom
evt. overtagelse.
Det ses videre fram til et samarbeidmed
distriktetnår det gjelder kai. Endelige
planer for landingsplassfor vårt
spesialskiper derfor ikke utarbeidet.
Forøvrigvil hovedadkomstentil Melfjordbotn bli "Melfjordveien"fra Rana, som
blir bygget som fylkesvei.
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Andre virkninger
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5.2 Melfjordbotn
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På grunn av plassmangelmå man regne med
at dyrketmark vil bli berørt ved
utvidelseav veien ned til kaia.
Vannforsyningsog kloakkanleggunder
anleggstidenutføres i samrådmed
kommunen.
De lokalklimatiske
endringervil ifølge
S-73 bli så små at de neppe vil ha
praktiskinteresse.Melfjordensom idag
er isfri hele året, vil også bli det
etter utbygging (s-122).
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6 HOLANDSFJORDEN
Tekniskeinngrep

Tverrs\og

og tipp

I alt 28 elver og bekker til Holandsfjordenskal tas inn på en samletunnel
("Takrenne").Inntakeneutfores som
mindre betongkonstruksjoner.
Ved sin
beliggenhethøyt oppe i lia blir de
færrestesynlig fra fjorden.Den største
elva, ved Engabreen,tas inn under breen.
De to tverrslagene,ved Engabreenog
innerst i Nordfjordenhar felles trekk
ved at de begge ligger i bratte fjellsider. Både anleggsveierog steintipper
vil derfor ligge godt synlig mot den
nærmesteomegn. I samråd med landskapsarkitektvil tippenegis den form og den
behandlingsom gjør at de glir best mulig
inn i landskapet.
Brakker og andre hjelpeanleggvil bli
fjernetetter anleggstiden.
Selve kraftstasjonenblir liggende i
fjell. Steinmassenefra stasjonshallenog
diversetunnelerlegges ut i en flat lav
tipp nær adkomsttunnelen.
Forøvrigvil
kun kraftlinje,koplingsanleggsamt et
mindre portalbyggbli synlig i stasjonsområdet (Tek./Øk.plan Stor-Gl.fj.bilag
3 . 2 • 2 . 1 . 5 og 3 . 2 • 2 . 1 . 6 ) .

Vannforinger
Umiddelbartnedenfor inntakeneblir
bekkenetørrlagt,forøvrigfår samtlige
sterkt redusertvannføringogså ved utløp
i sjøen. Eksempelvisfår Storjordelvaen
restvannforingved utlopet p ca. 25 ,
tilsvarendetall for elva fra Engabreen
blir ca. 33 %. Inntakenevil normalt ikke
få overløpved flom.

Jordbruk
Jordbruksarealer
blir bare i uvesentlig
grad berørt i dette området.
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Isforhold

Tverrslog
og tipp

Nordfjordenislegges normalt hver vinter,
mens fjordenutenfor Enganesetnormalt er
isfri. Etter utbyggingvil store mengder
ferskvannføres ut i fjordenom vinteren.
Som antydet i S-122 kan dette føre til at
Nordfjordenblir isfri,mens det lenger
ut i Holandsfjordenkan bli økt fare for
isdannelsei kalde perioder.Disse spørsmål er for tiden under nærmerevurdering
bl.a. ved hjelp av modellforsøk.

Lokalklima
Som det fremgår av S-73 har endel av de
igangsattemeteorologiskeobservasjoner
blitt noe hindret av uhell. Virkningenpå
lokalklimaetkan derfor først beskrives i
detalj når nye observasjonerforeligger.
Forøvrigvil mulige endringeri temperaturforholdbegrenseseg til de nære
strandområder.
Det som kan sies idag er at dersom Nordfjordenblir isfri etter utbyggingvil
hyppighetenav frostroykpokei fjordbotnen.

Turisme
Engabreener idag et populærtturistmål.
Anleggsveiog tipp vil virke noe
skjemmendei landskapet,men selve bretunga blir ikke berørt. Anleggsveienvil
lette adkomstentil breen.

7

FYKANAG
A

7.1 Storglomvatnet/Holmvatnet
Tekniske inngrep,
Ved utløpet av Storglomvatneter det idag
en betongdamsamt en rekke bygningerog
kraftlinjersom inngår i driften av Glomfjord kraftverk.Disse anlegg vil bli
fjernetog/ellerneddemt i forbindelse
med Stor-Glomfjordutbyggingen.

•
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blir en ca. 86
Den nye Storglomvassdammen
med et damvolumpå
m hoy steinfyllingsdam
Den blir sledes et
ea. 4,3 mill.
ruvende byggverksom vil dominerelandskapet lokalt.

m.

Steinmassenetas fra et steinbrudd
5-600 m sydøst for damstedet.Bruddet er
tenkt utformetsom en grop med jevnhøye
kanter.Etter avsluttetanleggsdrift
fylles gropen med vann slik at bruddflaten så å si ikke blir synlig (det er
et lite tjern der fra for).
Anleggsbrakkerog hjelpeanleggforøvrig
vil bli fjernetog området ryddes opp
etter avsluttetanleggsdrift.
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blir en tilsvarendenoe
Holmvassdammen
volum ca. 1,0
mindre steinfyllingsdam,
mill. m, storste damhøydeca. 45 m.
Den blir således også et dominerende
byggverk.Steinbruddetlegges i vestre
dalside ca. 300 m innenfordammen.Det
vil ikke bli synlig nedenfradalen.
Som nevnt i Tek./k. plan er det ikke
endelig bestemtom dammenskal ha
tetningskjerneav naturligmorene eller
av andre materialer,og ifall naturlig
morene blir valgt, må denne hentes fra
Vegdalen,ca. 7 km nordøst for Storglomvatnet.Bade morenetaketog anleggsveien dit utjevnesog tilses etter
.
avsluttetanleggsdrift
Anleggsveienfra Glomfjordtil både
vil
og Holmvassdammen
Storglomvassdammen
bli vedlikeholdtogså etter anleggsperioden.På grunn av tildels vanskelig
terrengvil spesieltveien langs Fykanåga
bli lett synlig lokalt (der den ikke går
i tunnel),men på grunn av den trange
dalen vil den ikke ses over noen avstand.

Neddemt areal. V nnstander
Storglomvatneter idag regulertmellom k.
498,0 0g k. 521,6. Ved den okte oppdemmingenvil vannet flyte sammenmed
Holmvatnetsamt et mindre tjern nord for
og dessutendemmened
Storglomvatnet,
nåværendereguleringsutover
da
15 000
har ingen
grenser.Neddemningsomradet
spesieltverneverdigeobjekter,vegetasjonen er dessutensvært sparsomher oppe
ved brekanten.
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Storglomvatnetblir et utpregetflerårsmagasin,dvs. magasinvolumeter større
enn hva man i middel forbrukerav magasinvann i tappeperioden.Hensiktenmed
dette er dekke forbruketi år med
dårlig tilsig, for så å samle vann i år
med stort tilsig. I prinsippvil nok
vannstandsvariasjoneover
n
året bli som
ved andre magasiner (synkendeutover
vinterenog stigendeom sommeren),men
magasinetvil bare svært sjelden være
helt fullt og helt tomt.

:...
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Reindrift
Området tilhørerGlommendistrikt,hvor
det idag ikke foregår organisertreindrift. De reinsdyrsom beiter i området
karakteriseresi S-63 som "halv-ville".
Neddemningsområdet
på nord- og vestsiden
av Storglomvatnetangis å være bra
sommerbeitefor reinen.

Fiske
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Bade Holmvatnog spesieltStorglomvatn
blir i S-62 karakterisertsom svært
næringsfattigeetter norske forhold.I
Holmvatnetfinnes bare aure, mens Storglomvatnethar både aure og roye. Kvaliteten på fisken i begge vatn karakteriseres som meget god.
Gyteforholdeneer imidlertiddårlige i
begge vatn, nåværendebestand blir derfor
opprettholdtved utsettingav fisk.
Planlagtreguleringvil derfor ha lite å
si for den naturligeforyngelse,og
forutsattfortsattutsettingav fisk vil
bestandenkunne holdes også etter
regulering.
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7.2 Fykanaga
Tekniske inngrep
I hovedelvavil det ikke bli tekniske
inngrepi Fykandalen,bortsettfra dammer
og anleggsveibeskreveti foregåendekap.
I bekkenefra "vann k. 616" og "vann
k. 714" vil det bli sm inntakskonstruksjoner av betong som utføresveiløst. I
"vann k. 771" drives tunnelendirekte inn
i vannet, det blir derfor ingen synlige
inngrepi terrenget.
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De tre bekkene (som samler seg til to før
Fykanåga)får sterkt redusertvannføring
etter utbygging.Selve Fykanåga forøvrig
blir ikke påvirketav denne utbygging,
bortsett fra den korte strekningenfra
tappetunnelenved Storglomvassdammen
til
inntaketfor tunnelentil Nedre Navervatn
hvor det idag tappes magasinvannfra
Storglomvatnet.Denne tappingenvil
opphøre etter utbygging.
Flomoverløpfra Storglomvassdammen
vil
forekommeuhyre sjelden,men dersom en
rekke sjelden forekommendeforhold
(ekstremtstor flom, fullt magasin,
uforutsettstans i begge kraftverk)mot
formodningskulle opptre samtidig,vil
flomvassføringen
i Fykanagakunne bli
større enn den ville ha blitt under
naturligeforhold.Det antas imidlertid
ubetydeligeskader langs vassdragetselv
ved en slik situasjon.

Fiske
Fisket i Fykanvatnetantas ikke å bli
påvirketav reguleringen,forøvrigdrives
ikke fiske i elva.
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Klimatiskeforhold
Etter utbyggingmot Holandsfjordvil tilførsel av ferskvanntil Glomfjorden
reduseresbetydeligi forhold til dagens
situasjon.I forhold til vannet i fjorden
er dette ferskvannetkaldere om sommeren
og høsten og varmere om vinteren og
våren. Imidlertidantas det i S-73 at
av
virkningenpå lufttemperaturen
vil bli lite
redusertferskvannstilførsel
merkbar.
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