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INNLEDNING

Vannkraftutbygging er utnyttelse av naturens krefter til
produksjon av elektrisk energi. I likhet med all annen
naturutnyttelse, så som jordbruk, skogbruk, bergverk etc.
setter kraftutbyggingen spor etter seg i sitt område.

Man kan grovt inndele inngrepets virkninger i to grupper:

1. De synlige umiddelbare virkninger i form av tekniske
inngrep i landskapet, byggverk, vannstands- og vann-
foringsendringer.

2. Konsekvensene av disse inngrep og endringer i form av
virkninger på plante- og dyreliv, fiske, jordbruk,
reindrift, lokalklima etc.

Den forste gruppen er enklesta vurdere p& forhnd, idet
disse virkninger dels kan leses ut av konkrete tekniske
planer, dels beregnes på grunnlag av disse. Den andre
gruppen derimot, er virkninger på grunn av endrede forut-
setninger for tildels uhyre kompliserte prosesser i
naturen. Disse virkninger kan det derfor være adskillig
vanskeligereå vurdere på forhånd, særlig når det gjelder
storrelsen og dermed hvilken betydning de har for sam-
spillet i naturen og for menneskets nærmiljø.

Som eksempel kan nevnes at selv den minste endring av
vannføring i et vassdrag vil ha innflytelse på flora og
fauna i og langs vassdraget. Men er endringen liten nok,
vil karakteren av livet i og langs elva endres lite, man
har f.eks. de samme fiskearter i noenlunde same kvantum
som før. I dette tilfelle vil vi karakterisere virkningen
som liten eller uvesentlig.

Men er endringen stor, kan derimot artsammensetningeni
dyrelivet endres, viktige fiske- eller dyrearter do ut,
evt. blomstre opp osv. I et slikt tilfelle står man over-
for en vesentlig virkning.
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Vi har i dette heftet søkt åta stilling til disse og
lignende spørsmål. Som grunnlag har vi foruten de
teknisk/konomiske planer hatt en lang rekke viten-
skapelige utredninger som er listet opp i et eget hefte,
"Svartisutbyggingen, Utredninger". Den enkel te utredning
har sitt S-nr., som vi henviser til i de avsnitt hvor ved-
kommende utredning er brukt.

Til tross for et fyldig teknisk og vitenskapelig grunn-
lagsmateriale kommer man i mange tilfelle ikke utenom et
visst subjektivt skjonn. Det gjelder serlig i sporsm2let
vesentlig/uvesentlig virkning, samt i rent estetiske
sporsmal.

Det må' presiseres at vi her bare går inn på de direkte
virkningene langs vassdragene. Vi behandler ikke virk-
ningene knyttet til distriktets bosettings-og nærings-
politiske forhold, skatteinngang etc.

•
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BEIARNVASSDRAGET

1.1 Store Gjeddåga

1.1.1 Ramskjellvatnet og området omkring

N

Rors kjellvotnet

eiarnkr.st. l

Tekniske inngrep

Ved utløpet av Ramskjellvatnet foreslår
vi bygget en betongdam som vil heve vann-
standen med 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
trenges ny vei langs nordsiden av
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 steintipp på
ca. 45 000 m tenkt plassert, se bilag
3.}.2.2 i Tek.0k. plan. I anleggsperioden
vil det bli behov for midlertidige
brakkeleire for disse arbeidene.

Videre vil vi lage en kanal eller grøft
på ca. kote 420 slik at Hogmobekken kan
ledes inn i Ramskjellvatnet. Vi regner
ikke med vei dit og arbeidet blir av
beskjedent omfang (se bilag 3.2.1 i
Tek./k. plan). Like syd for Ramskjell-
vatnet vil det bli to små hus i terrenget
for henholdsvis varegrind- og lukemanov-
rering.

Vannføringer

I og med overføringen fra Kvitbergvatnet
vil vannføringen øke i bekken som renner
inn i Ramskjellvatnets ostre ende. Vi
regner med at denne bekken etter hvert
vil stabilisere seg etter den nye vann-
foring.

Hogmobekkens oml egging vil også føre til
større vannføring i en liten bekk. Vi
regner heller ikke med problemer i den
forbindelse.
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Beiarnkr.st. N

N

Ramskjellvotnet

tid. Det finnes også en del bekker rundt
vatnet forøvrig der man må forvente noe
erosjon der det er grunt utenfor utløpet.
Vi viser til utredning fra NGI, S-42, som
omhandler disse problemene.

Vi regner med at den foreslåtte heving av
vannet til kote 315 gjor at sporene etter
erosjon blir liggende under vann ved
vannstand lik HRV. Hovedulempene ved
reguleringen blir derfor blakking av
vannet som vil gi kt slitasje pa
turbinene og kanskje forandre vannkvali-
teten i Beiarelvag fjorden utenfor en
kort periode.

Nå er Beiarelva allerede fra naturens
side ganske "grå" en del av året og det
er vanskelig kunne anslå eventuelle
endringer, særlig fordi en stor del slam-
holdig, blakket vann tenkes fraført til
Glomfjord fra Gråtåga og vre Beiarelva.

Ramskjellvatnet er Beiarnutbyggingens
eneste magasin av noen størrelse og vi
har valgt utnytte det maksimalt ved
senking nar vi forst foresl&r regulering.
Vi kan vanskelig se muligheter for å
unngå erosjon, men man kunne begrense den
noe i østenden av vatnet dersom man leder
tilsiget (bekken) utenom løsmassedeltaet.
Effekten av dette ville neppe stå i for-
hold til kostnadene da vannet likevel vil
være blakket av bunnsedimenter og tilsig
forøvrig. Men man kunne hindre den store
utgravingen av løsmassedeltaet. Siden
dette vil bli under HRV foreslår vi ikke
noen tiltak, men forutsetter at gravingen
etter noen tid vil ha stabilisert for-
holdene. Vi vil her nevne at dersom en
utbygging med et kraftverk mellom Kvit-
bergvatnet og Ramskjellvatnet ble fore-
tatt for senking av Ramskjellvatnet,
kunne avlopet fra dette kraftverket fores
helt ut forbi løsmassedeltaet. Se for-
ovrig Tek./k. plan 1.5.4.
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Fiske

Eneste fiskeart i vatnet er småvokst
ørret og bestanden er for stor. Det er
liten sportsfiskeinteresse for vatnet.

Dersom Ramskjellvatnet blir regulert som
foreslått, må man regne fisket for
ødelagt. Se forøvrig S-72 fra Direkto-
ratet for vilt og ferskvannsfisk.

Lokalklima

Om vinteren i klart vær og lite vind vil
det danne seg stagnerende kald-luft over
islagte vatn. Dette kan føre til litt
lavere temperatur omkring Ramskjellvatnet
dersom vannstanden er nær opp til HRV
(storrelsesorden grader).

Etter hvert som vatnet blir nedtappet
utover vinteren vil virkningen avta. Om
sommeren vil vannflaten de fleste dagene
være kaldere enn landet omkring. Opp-
demmingen kan føre til at temperatureni
et belte langs stranda går litt ned, i
størrelsesorden ti-dels grader.

Vi viser til utredning S-73, fra Meteo-
rologisk institutt, for detaljert
beskrivelse.

N
1.1.2 Strekningen Ramskjellvatnet -

Beiarelva

arnkr.st. l

Ramskjellvotnet

Om denne strekningen er det a si at vann-
foringen blir sterkt redusert som folge
av utbyggingen. I flomperioder på fullt
magasin kan det likevel bli vann i elva.

Veien opp langs elva vil bli brukt i
anleggstiden og vi antar den er god nok
til å tåle anleggstrafikk.

De nederste ca. 6O0 m er lakseførende og
det må regnes med skadevirkning på
fisket. Se utreining S-12l.
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1 .2 Tollåga

Beiam kt.st. E

Higfossen
to1u%go

0
>
&»
L
0-

a

'Terrines

(  0 Inntok)

Tekniske inngrep

Tollåga tas inn i Beiarn kraftverk fra
ca. k. 372. Dette stedet ligger 0,5-1km
nedenfor der veien til Tolldalen krysser
Tollåga. Det vil her bli bygd en sperre-
dam av betong over elva og tilløps-
tunnelen vil komme opp på nordsiden av
elva like ved dammen. Disse byggverk blir
ikke særlig dominerende. Nevnte sperredam
vil heve vannstanden litt og demme ned
16-17 da hvorav noe er dyrkbar jord på
nærmeste gårdsbruk. Vi foreslr imidler-
tid å "heve" de dyrkbare arealene med
tunnelstein og man vil dermed kunne
opprettholde dyrkinga. Det vises til
bilag 3.2.3.3 i Tek./Øk. plan. Vi tenker
oss at all matjord fjernes først, tunnel-
steinen fylles opp, og matjorda legges
tilbake på toppen. Ved å legge dette i
riktig høyde i forhold til Tollågas noen-
lunde konstante sommervannstand foran
sperredammen, skulle fuktigheten i jorda
bli bra og vekstvilkårene like gode som
før. Vi vil i sin tid trekke inn jord-
brukssakkyndige.

200-300 m nedenfor inntaket vil det bli
et påhugg for tillopstunnelen. Dette
stedet ligger noe lavere i terrenget på
nordsiden av elva. Her tenkes plassert
ca. 100 000 m3 stein i tipp, forslag
til plassering er vist i bilag 3.2.3.3 i
Tek./k. plan. I byggetiden vil det bli
behov for brakkeleirg anleggsrigging
med midlertidig kloakkutslipp.

Den siste store oppgaven i Tollådalen
blir overføringstunnelen til Tverråga sam
drives fra tunnelutlopet like på sydsiden
av Toll&ga ca. 300 m fra sperredammen.
Steinen herfra, ca. 7 000 m , er tenkt
lagt på sydsiden av Tollåga rett overfor
tippen fra tillopstunnelen. Som nevnt
ligger disse tippene relativt lavt i
terrenget og bli: lite synlig fra veien.

Vi antar forlopig at det blir egne
brakker og tilrigginger for overforings-
tunnelen, men mulighetene for felles til-
rigging er her gode på grunn av konsen-
trert plassering.
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Vannføringer

Tollåga ovenfor inntaket får vannføringer
som tidligere. Nedenfor inntaket blir
vannføringene sterkt redusert bortsett
fra perioder med overløp.

Flom.mene vil kunne øke nedenfor inntaket
tilsvarende kapasiteten på overførings-
tunnelen fra Tverraga, ca. 30 m/s.

Neddemte områder, 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 lakseførende med gode gyte-
plasser og oppvekstforhold for laks, se
utredning S-12l4.

1.3 0vre Beiarelva (Storaga) til samlop
med Tverrga

Tekniske inngrep

Denne elvestrekning blir påvirket av
Stor-Glomfjordutbyggingen, Trollberget
kraftverk.

De ialt ca. 10 bekkeinntak på begge sider
av dalen blir alle mindre betongkonstruk-
sjoner som ikke blir dominerende i
terrenget eller synlig over noen stor
avstand.

Tippen ved øvre tverrslag (Tek./k. plan
Stor-Glomfj. bilag 3.2.1.1.1) legges i
vestre dalside umiddelbart nord for
tverrslaget. I samråd med landskaps-
arkitekt vil tippen gis den form og
behandling som gjør at den glir best
mulig inn i landskapet, men med sin
storrelse (ca. 300 000m) er det klart.
at den vil bli et dominerende elementi
denne forholdsvis trange dalen.
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Steinmassene fra Staupågaoverføringen,
kraftstasjonen samt deler av U-tunnelen,
tils. ca. 330 000 m3, plasseres i en
tipp i Storbjørndalen, rett syd for·
Stornes. Denne tippen vil etter arron-
dering Oog tilsåing kun merkes som en
forandring (utflating) av terrenget
(Tek./k. plan bilag 3.2.1.1.4).

%
9or,

1tin e,
0

Adkomstveien går stort sett i lett
terreng og vil ikke forårsake vesentlige
sår i terrenget. Veien fram til kraftsta-
sjonen vil bli vedlikeholdt også etter
anleggstiden, mens de øvrige anleggs-
veiers skjebne (evt. stenging, tilsåing)
avtales med kommunen.

I kraftstasjonsområdet vil forøvrig kun
kraftlinje, koplingsanlegg samt et mindre
portalbygg bli synlig, mens anleggs-
brakker og andre hjelpeanlegg vil bli
fjernet og området ryddet opp etter
avsluttet anleggsdrift.

Vannføringer

•toupago

Hanspols

S rnes
-...........

Umiddelbart nedenfor inntakene blir
bekkene tørrlagt, men etterhvert som man
kommer nedover i hovedvassdraget vil
uberørte sidebekker (som f.eks. Uråga,
Steinga, Magdatindelva) sorge for en
viss restvannføring. Ned mot samløp med
Tverråga vil denne restvannføringen i
middel over året være ca. 60 av
naturlig (nåværende) vannføring. Dog slår
denne vannforingsreduksjonen noe for-
skjellig ut på de enkelte årstider.
Reduksjonen i minstevannføringen om
vinteren f.eks. blir betraktelig mindre.
enn middeltallet tilsier. Disse og andre
hydrologiske forhold er forøvrig nærmere
beskreveti S-85.

Flomoverløp ved inntakene vil forekomme
bare i svært sjeldne tilfelle.

Trollber get
kr. st. • Fiske

På grunn av næringsfattig vann og tynn
fiskebestand har denne elvestrekning
liten eller ingen interesse når det
gjelder fiske (S-72).

{Onae)
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Lokalklima

I S-73 konkluderer Meteorologisk Insti-
tutt med at det ikke blir vesentlige
klimaendringer på denne strekningen pga.
utbyggingen.

Landbruk

s
CS'I
e....

0
p

Gr6tines ?
o
»

41.,
L.
0

•O

Det drives jordbruk kun langs den nedre
del av denne elvestrekningen. Her vil
restvannføringen bli såpass stor at
reguleringen ikke antas ha vesentlige
negative virkninger for jordbruket.

Tverr$
1.4 Gråtåga

Tekniske inngrep

De eneste tekniske inngrep i Gråtådalen
blir de to inntakene i Gråtåga og Veg-
dalselva. De blir begge middels store
bekkeinntak som utføres i betong.
Arbeidene utføres uten at det fremføres
vei.

Vannføringer

o
0,

oo
e

oo
L

(!)

Umiddelbart nedenfor inntakene blir
elvene tørrlagt, men etterhvert som man
kommer nedover i vassdraget vil en rekke
sidebekker, særlig på vestsiden, sørge
for en betydelig restvannføring. Ved
Gråtånes før samløp med Storåga blir
restvannføringen i middel over året ca.
60 $ av naturlig. Fordelingen over året·
vil følge samme mønster som beskrevet for
Storåga (S-85).

(  innta)

Under intens snøsmelting eller stor ned-
bør i høyfjellsfeltene vil det kunne
forekomme overløp ved inntakene dersom
dette faller sammen med høy vannstand i
Storglomvatnet og drift i Trollberget
kraftverk. Beregninger viser at disse
overløpene vil forekomme relativt
sjelden, og de blir i alle tilfeller
betydelig mindre enn de tilsvarende
naturlige flomvannføringer.
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Andre virkninger

Virkninger på fiske, lokalklima og land-
bruk blir som beskrevet for Storåga.

1.5 Beiarelva fra Tverrånes til kraft-
stasjonens utløp med sideelvene
Tyvaga og Klipbekken

Tekniske inngrep

Det blir ingen tekniske inngrep i Beiar-
elva, men i sideelvene Tyvåga og Klip-
bekken vil det bli 4 små bekkeinntak av
betong. Arbeidene utføres uten at det
fremføres vei.

Beiamkt.s t. l

Vannføringer

Umiddelbart nedenfor inntakene i Tyvåga
g Klipbekken blir elvene tørrlagte.
Beiarelvas restvannforing vil nedenfor
Tverrånes være ca. 60 i middel over
året. Dette vil gjelde helt ned til sam-
løp Tollåga.

o
>
&
L
o

'O

Nedenfor samløpet med Tollåga blir vann-
foringsreduksjonen over en strekning på
ca. 2,5 km ned til kraftverkets utløp
relativt stor. Det vil bli igjen ca. 35%
av naturlig vannføring. Reduksjonen vil
være noe forskjellig etter årstiden og
evt. flomtap ved inntakene vil komme i
tillegg. Det vises til utredning S-85
hvor disse forhold er nærmere beskrevet.

0

'Tverranes

(O inta«)

Erosjon, blakking av vann

Denne strekningen er naturlig ikke særlig
utsatt for erosjon. Det finnes for-
bygninger noen steder. Med redusert vann-
føring mener vi at strekningen skulle bli
sikrere enn for.'Erosjonssporsm2l er
vurdert i utredning S-48.

På grunn av mye breavlop er elva naturlig
temmelig slamførende og grå store deler
av sommeren. Det er grunn til å vente
klarere vann etter at overføringene til
Storglomvatnet etableres.
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Fiske

Utredning S-72 konkluderer med at strek-
ningen ovenfor Høgfossen har liten
interesse for sportsfiske Og fiskebe-
standen er dårlig. Til tross for 140
redusert vannføring kan muligens fra-
føringen av kaldt brevann være en positiv
virkning for fisket.

Nedenfor Høgfossen er Beiarelva lakse-
førende og her vil man få virkninger på
fisket. Det er vanskelig å forutsi hvor
store virkningene blir med ca. 35 rest-
vannføring, men vi antar at laksen frem-
deles vil kunne gå opp til Høgfossen.
Utredning S-12l4 fra Direktoratet for vilt
og ferskvannsfisk omtaler den lakse-
førende del av Beiarelva.

Co
>
@·

t
o

'a:>

Vanntemperatur, isforhold

Det ventes litt høyere sommertemperaturi
elva ovenfor kraftverket, spesielt i juli
og august pga. at breavløpet overføres
til Storglomvatnet.

Om vinteren vil vanntemperaturen som nå
vere ner°€,
Vi venter bare små endringer i isfor-
holdene pga. utbyggingen, muligens noe
tidligere islegging om høsten. Se ellers
utredning S-122 fra Iskontoret i NVE.

'Tverr6nes Lokalklima

I $-73 konkluderer Meteorologisk insti-
tutt med at det ikke blir vesentlige
klimaendringer på denne strekningen pga.
utbyggingen.

Jordbruk, grunnvann

Det drives jordbruk i dette området. Vi
regner ikke med store virkninger på grunn
av redusert vannføring, men har igang ·
vannstandsmålinger og vil etterhvert
kunne få fram kurver for sammenheng
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BEIARN

mellom vannstand og vannføring for-
skjellige steder i vassdraget. Dersom det
viser seg at enkelte lavtliggende arealer
får en senket grunnvannstand som betyr
noe for jordbruksproduksjonen, mener vi
at dette best kan bøtes på ved å
installere vatningsanlegg. Det er særlig
strekningen mellom samløp av Beiarelva og
Tollåga og kraftverkets utløp vi her
tenker på.

Forøvrig vil de eksisterende forbygninger
bli mer effektive enn før i og med at
flommene blir mindre. Dette vil være
positivt for flomutsatte arealer langs
elva.

Hgfossen

Beiarn ks

•Forenes

1.6 Beiarelva fra kraftstasjonens utløp
til havet

Stor jord

Tekniske inngrep

Kraftstasjonen med adkomsttunnel og
avløpstunnel er plassert ved Beiarelvas
østside ca. 7 km ovenfor Storjord. Se
bilag 3.2.1 0g 3.2.2 i Tek./. plan.

Friluftsanlegg er tenkt lagt i nærheten
av adkomsttunnelen.

Ramsk jell-
vatnet

(O innta)

I anleggsperioden vil det bli behov for
brakker og forskjellige andre midler-
tidige bygninger. Det må da ordnes
midlertidig kloakkutslipp og vannfor-
syning.

Tippmassene, beregnet til ca. 230 000
m3, foreslås lagt ut over et område ved
Beiarelva like nedenfor gården Forenes.
Stedets sentrale beliggenhet i Beiarn
gjør at tippmassene også kan nyttiggjøres
til andre formål som veibygging, ut-
fyllingsomrder og annen byggevirksomhet.
Dette blir tatt opp med kommunen.

Den masse som evt. deponeres på elve-
bredden etter v2it forslag (bilag3.2.2)
vil raskt kunne bli bevokst. Dersom man
har matjord å legge over kan det også bli
dyrkningsareal.
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Vannføringer

BEIARN

\
\

På denne strekningen er driftsvann-
føringen gjennom Beiarn kraftverk kommet
ut i vassdraget igjen. Det både fraføres
vann (til Storglomvatnet) og tilføres
vann (fra Kvitbergvatnet) slik at
endringen i normalvannføringen ved
Selfoss i Beiarelva blir fra 4O,68
m3/sek. til 36,46 m3/sek. Det vil si
at restvannføringen er hele 90% av opp-
rinnelig vannføring. På grunn av maga-
sinet i Ramskjellvatnet vil det bli en
forskyvning mot økte vintervannføringer
og mindre sommervannføringer. Ramskjell-
magasinets størrelse kan bare bevirke
mindre forskyvninger, noe som går fram av
utredning S-85 om vannføringsendringer.

Beiarn ks

•Hgfossen Forenes

$ Ramskj et--o° vatnet
.p

0

Stor jor d

Erosjon, blakking av vann

Hele denne strekningen er godt forbygd og
vi venter ingen erosjonsproblemer. Se
ellers utredning S-48. Eventuell erosjon
i Ramskjellvatnet vil også få virkninger
nedenfor kraftverket som blakket vann ut
i elva. Vi regner med at dette ikke skal
bety særlig mye da det etterhvert vil bli
borte. Dessuten vil elva bli fraført mye
blakket vann fra breomradene og totalt
sett antas at elva får klarere vann etter
en eventuell utbygging.

(O innta)

Vanntemperatur, isforhold

Om sommeren vil kraftverket vesentlig gå
på driftsvann fra Tollåga og en venter
små temperaturendringer i elva da,
muligens litt høyere i juli og august.
Dersom det tappes fra Ramskjellvatnet vil
vanntemperaturen nedenfor kraftverket bli
noe lavere enn før, men dette er ikke
særlig aktuelt over lengre tidsrom.

Om vinteren vil vanntemperaturen nedenfor
kraftverket være høyere enn før utbygging
når vannet tappes fra Ramskjellvatnet.
Like nedenfor kraftverket vil tempera- .
turen ligge mellom 3 og 1,5°c. Dette
betyr at vannet ikke vil være avkjølt til°cfor ved Selfoss0E ofte ikke for
ved utløpet i fjorden. Vi viser til ut-
redning S-122 fra Iskontoret i NVE.
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Lokalklima

Beiarelva nedenfor kraftverket vil for
det meste gå isfri nesten til fjords
etter utbygging. Det vil da av og til
kunne dannes frostrøyk over elva. Dalen
er i dag nesten fri for frostrøyk.

Klimaavdelingen ved Meteorologisk insti-
tutt har i utredning S-73 antydet at det
vil bli omlag 13 tilfelle av frostrøyki
gjennomsnitt pr. år.

Fiske

Nedenfor kraftverket antar vi at fisketi
elva kan opprettholdes da vannforings-
reduksjonen bare er på ca. 10%. Det vises
til utredning S-12l4.

Kykkelvatnet

Jordbruk, grunnvann

Vi regner ikke med særlige virkninger for
jordbruket nedenfor kraftverkets utløp.
Med den beskjedne endring i vannføring
mener vi at grunnvannspåvirkningen ikke
vil ha negative virkninger for jordbruket.

N
2 LAKSELVVASSDRAGET

2.1 Tverrbrenna med Smågåsvatna og Lille
Gasvatnet

fverrbrenvatnet

1.G5svat net

St. Gasvatnet

sm&-
G%svatna

Tekniske inngrep

Lille Gsvatnet er tenkt overført til
Store Gåsvatnet gjennom en kort kanal
eller grøft fra østsiden av vatnet.
Vatnet ligger på kote 561 0g denne vann-
standen er tenkt beholdt ved at man lager
en liten betongterskel i utløpet mellom
Lille Gåsvatnet og noen mindre vatn
(Sag&svatna) p#'kote560.

Arbeidene blir av beskjeden størrelse og
kan utføres med enkelt utstyr, antagelig
mest graveutstyr. Noe sprenging kan også
bli nødvendig.
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Adkomsten er lettest fra riksvei 812
mellom Misvær og Beiarn, men vi vil ikke
bygge vei fram til stedet.

Vannføringer

Kykkelvatnet

N

Tverrbrenvatnet

t.G&svotnet

St.G5svatnet

Overføringen frafører Tverrbrenna et
midlere tillop pa 0,16 m'/sek. fra et
felt på 4,3 km2. Dette er en beskjeden

vannføring, men den vil merkes øverst i
Tverrbrenna da tilsiget der totalt sett
er lite. Dersom vannstanden i Smågåsvatna
Og Tverrbrennvatnet skulle bli for lav
kan dette avhjelpes ved å innsnevre
utløpene med f.eks. små terskler.

Neddemt område, hus, hytter m.v.

Det forutsettes ingen neddemming eller
endring av vannstander. ·

Fiske

sm&-
G%svatna

Vi regner med omtrent de samme forholdene
for fisket.

Turistinteresser

Området ligger greit til og er attraktivt
friluftsområde. Vi mener det fortsatt vil
være det med de samme vannspeil som tid-
ligere og minimale spor etter utbyggingen.

2.2 Gasvasselva med Djupdalsvatnet og
Store Gåsvatnet

Tekniske inngrep

Vi foreslår ingen regulering, men en lav
betongdam ved utløpet av Djupdalsvatnet
for å holde vannstanden når avløpet ledes
i tunnel mot Kvitbergvatnet. Dammen vil.
få en luke som under enkelte flomsitua-
sjoner kan apnes, se forovrig3.3.2 i
Tek./k. plan.
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Fra Djupdalsvatnet vil en ca. 600 m lang
tunnel føre vannet til Kvitbergvatnet, se
3.3.1 i Tek./k. plan.

Kykkelvotnet

N

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

Vannføringer

Store G5svotnet

Det fraføres et midlere tilløp på 0,63
m/sek. fra et felt p 18,7a. Like
nedenfor Djupdalsvatnet vil Gåsvasselva
da bli tørrlagt mens ingen endringer
skjer ovenfor.

Djupdots-
vatnet

Kvitbergvotnet

Neddemte områder, hus, hytter vannstander

Det blir ingen regulering og alle vann-
stander vil bli omtrent som tidligere.
Den lille økningen i vannføring ved at L.
Gåsvatnet overføres til Store Gåsvatnet
blir neppe merkbar pga. store vannover-
flater. Vannspeilet i Djupdalsvatnet vil
bli forsøkt holdt som før ved tilpasse
høyden i overføringstunnelens inntak.

Fiske

Store Gåsvatnetg Djupdalsvatnet er gode
fiskevann og vil fortsatt være det.
Imidlertid vil elva fra Djupdalsvatnet
bli ødelagt som fiskeelv på øvre delen.
Fisk vil kunne føres fra Djupdalsvatnet
til Kvitbergvatnet gjennom overforings-
tunnelen.

2.3 Lakselva ned til Misvær

Tekniske inngrep'

Ingen.



18

Vannføringer
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Misvær-

o.»
E.,,

3<
o

-..J

Skarsvotnet

N

Lakselva får sin vannføring redusert med
ca. 15 ved Skarsvatnet i middel over
året. Utredning S-85 inneholder kurve for
hvordan dette fordeles over året og for-
skjellen på "tørre" og "våte" år .

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

Fiske

Kykkelvotnet

Lakselva er lakseførende og 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 laksefisk forteller at
Lakselva er et lite vassdrag som først og
fremst har betydning for lokalmiljøet.
Vassdraget har gode gyte- og oppvekst-
områder for laks, er lett tilgjengelig og
har mange gode fiskeplasser. Det er bygd
laksetrapper slik at laksen nå kan gå
helt opp til Kykkelvatnet.

Vannføringen om sommeren kan til sine
tider være for lav til at lakseoppgangen
er god. Med en fraføring av vann som
foreslått i Beiarnutbyggingen vil dette
forhold bli ytterligere forsterket. Vi
vil her påpeke at ved periodevis slipping
av vann fra Djupdalsvatnet kunne det
skapes små økninger i vannføringen som
kunne hjelpe lakseoppgangen. Det beste
ville da være å lage et lite magasin
f.eks. i St. Gasvatnet for slipping av
vann. Det kan eventuelt også bety noe for
forurensningssituasjonen. Vi har drøftet
dette med kommunen.

Ellers viser vi til utredning S-125 fra
Direktoratet for'vilt og ferskvannsfisk.
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3 SALTDALSVASSDRAGET

k.ca.657

3.1 I Lonselva med sidevassdrag

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

[E6]

Tekniske inngrep

Arbeidene med legge om Svangst jern-
bekkens løp antas bli av beskjeden
størrelse. Det blir en liten betong-
terskel på selve overføringsstedet og
litt graving og sprenging for ålede
vannet over i nytt leie. Videre kan det
være behov for noe opprensking i det nye
bekkefar nedover mot Stodi stasjon.

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

N

SI9DI

Svangstjern

Vannføringer, flommer

På grunn av overføringen av Svangstjern-
bekken til Lonselva vil middelvann-
føringen i Lonselva oke fra Stodi (vann-
skillet) og nordover. Ved inntaket av
Lonselva k. 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.

Det overførte feltet fra Svangstjernet
kan forårsake mindre endringer i
flommenes størrelse og varighet. Feltets
beskjedne størrelse og beliggenhet gjør
at dette neppe vil føre til merkbare
endringer langs Lonselvas lop.

Neddemt område

Ved inntaket i Lonselva k. 657 blir det
nødvendig med en sperredam over elva for
ålede vannet ned i tunnelen. Det vil da
bli et lite basseng bak sperredammen og·
ca. 20 da av elvebreddene oppstrøms
dammen settes under vann (300-400 m opp-
over fra dammen).
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Fiske

Vi regner ikke med noen virkninger på
fisket.

\
Kjem aga

kr st.

· (eel@
/unker d

3.1.2 Lonselva mellom k. 657 og Kjemåga
kraftverks utløp

•
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Tekniske inngrep

Inntakskonstruksjonenei Lonselva ligger
like øst for jernbanelinjen ved et snø-
overbygg og krever ingen ny veibygging,
men en jernbaneovergang. Stedet kan så-
vidt skimtes fra E-6. Det blir et
relativt stort byggverk på grunnavelvas
store bredde, men det vil neppe dominere
landskapet med sin lave beliggenhet. Se
bilag 3.4.1.2 i Tek.løk. plan. I for-
bindelse med tverrslaget på overførings-
tunnelen fra Dypenaga nevner vi:

- Ny vei med bru må bygges fra E-6, ca.
400 m.

I byggetiden blir det behov for
brakkeleirg anleggsrigging med
midlertidig kloakkutslipp. Dette
fjernes etter anleggsperioden.

Ca. 360 000 m3 stein tenkes plassert
i terrenget ved tverrslaget. Dette vil
bli tatt opp spesielt med Natur- og
Landskapsavdelingen i NVE og med
Saltdal kommune. Se bilag 3.44.1.3 i
Tek.I øk. pl an.

k .ca.657

(o Inn tak)

Vannføringer, flommer

Umiddelbart nedenfor inntaket blir vann-
føringen helt borte mesteparten av året.
Det blir imidlertid årvisst overløp i
flomperioder uten at det kan kvantifi-
seres. Vannstanden i Kjemåvatnet og
driften av kraftstasjonen avgjør dette.
Restvannføringene øker gradvis nedover
elva, men fordi også de største side-
elvene til Lonselva overfores blir vann-
føringene svært små ned til samløp med
Viskisbekken. Vi har i utredning S-84
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detaljert beskrevet forholdene ved vann-
merke nr. 1951 som ligger like ut for
veikryss til Lønsdal stasjon. Her blir
normalvannføringen redusert til ca. 8-9
av naturlig. I juni måned et medianår vil
vannforingen g% ned fra ca. 50 m/sek.
til ca. 5 m/sek.

Flommene vil kunne øke på strekningen
mellom inntaket og samløp med Dypenåga.

Midlere flom ved inntaket vil kunne øke
fra 80 m/sek. til 100-110 m>/sek.
mens 100-rsflommen vil kunne øke fra ca.
130 m>/sek. ti1 155-160 m?/sek. Disse
flomokningene er betinget av stengt luke
ved Kjemavatnet. Er luken åpen vil alle
flommer i Lonselva reduseres. Nedenfor
samløpet med Dypenåga vil det aldri kunne
bli økte flommer.

Forurensing, blakking av vann

I anleggsperioden kan det i kortere
perioder bli tilført elva grumset vann
ved byggearbeidene i Lonselva.

Etter utbygging vil elvas verdi som resi-
pient bli forringet på grunn av den
sterke reduksjon av vannføringen. Det er
imidlertid ingen fast bosetting av
betydning på denne strekningen, men
turisthotellet og noen få andre kan bli
berørt av dette. NIVA utreder spørsmålene
omkring elvas kvalitet og bruksverdi til
forskjellige formål. Foreløpig er det
kommet tre rapporter S-60, S-6l4 0g S-93.

Vanntemperatur isforhold

Temperaturen i Lønselva antas å bli litt
høyere om sommeren etter utbygging pga.
reduksjonen i vannføring.Om vinteren vil
vanntemperaturen være tilnærmeto° C
som n2. Se utredhing S-121 fra NVE's
iskontor.
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Fiske

\. .
Kyem aga

kr st. •

Lønselva er stri på denne strekningen,
med stort fall og generelt få gode fiske-
plasser. Fiskebestanden er røye og ørret.
Med den beregnede reduksjon i vannføring
vil fisket vanskelig kunne opprettholdes.
I elvas nedre del, særlig nedenfor samløp
med Viskisbekken, vil det likevel kunne
tenkes et brukbart fiske etter utbygging.

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

Lokalklima

N

Vi venter ikke merkbare endringer på
klima. Utredning S-73 side 31 antyder
0-0,1° C kaldere om høsten i klarvær.

LØNSDAL
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3.1.3 Sorelva

Tekniske inngrep·

Vi regner med enkel vei til inntaket.
Veitraseen ligger godt i skjul for E-6 og
jernbanen og blir ca. 700-800 m fra E-6 i
meget lett terreng. Inntakskonstruksjonen
blir liggende i en liten dalsenkning og
karakteriseres som et lite naturinngrep.

-  k.ca.657

Vannføringer, flommer

Nedenfor inntaket blir det ingen rest-
vannføring igjen i elva.

Også flommene vil forsvinne bortsett fra
de tilfellene man blir nødt til stenge
overføringen til Kjemåvatnet for å
begrense flomvannføringen ut av Kjemå-
vatnet.
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3.1.44 Bekk ostfor Lonselva

Tekniske inngrep

Vi vil unngå vei til inntaket. Ellers vil
inngrepet bli av liten størrelse.

\. ..

Kjemaga
,  kr. st.

I

\

•
Vannføringer, flommer

Det samme som for Sørelva. Flommene vil
antagelig forsvinne helt.

3.1.5 Dypenaga

N

LØNSDAL

o
>.,

9Cl)

S -0
(I

--.J %
U %
9 Q
"'\

&
0

9,,

Tekniske inngrep

På grunn av avstanden fra eksisterende
vei vil en unngå bygging av vei til inn-
taket og trolig benytte andre adkomst-
muligheter utenfra, vintertransport
f.eks. Selve inntaket blir liggende i et
ganske bratt parti av elva som er synlig
som et hvitt bånd fra E-6 g jernbanen.
Forøvrig blir inntaket intet dominerende
byggverk.

Vannføringer flommer

Restvannføringen blir helt minimal, like
nedenfor inntaket ingenting. Rent
estetisk vil vi anføre at Dypenåga, som
navnet tilsier, renner gjennom dype
utgravde daler slik at svært lite blir
synlig over noen avstand.

Fiske

--  k.ca.657
I den grad det foregår fiske i elva må
dette regnes for'odelagt.
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Turistinteresser

Det går en fotturiststi fra Lønsdal
gjennom dalen på nordsiden av Dypenåga
til Sverige. Stien går over lange
strekninger høyt oppe og vekk fra elva.
Utover det som er nevnt om vannføringer
blir ikke denne ruten berørt.

K akr.st. 

3.2 I Kjemåga med sidevassdrag

3.2.1 Kjemåvatnet og området omkring

IE6]
8 Ne
€»z

Kem&-
vatnet

LNSDAL

Tekniske inngrep

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 planlagt til massetak for morene til
dambyggingen. Området fra skoggrensen,
ca. k. 550,og opp til morenemassetaket
er helt snautt og åpent og synlig fra
jernbanen og delvis fra E-6. Vi vil
sammen med landskapsarkitekt nøye vurdere
veitrase og plassering av massetak. Fra
veikryss ved sperredammen øst for Kjemå-
vatnet (bilag3.3.6) er veien til tunnel-
påhugget sør for vatnet lagt under HRV.
Veien til hoveddammen nord for vatnet er
lagt like over HRV og vil bl i permanent.

Ved sørenden av Kjemavatnet vil det i
anleggstiden bli et arbeidsted med
brakker, verksted og forskjellig til-
rigging for drive tunnelen mot Lons-
elva. Alt dette skal fjernes etter
anleggsperioden og er forøvrig plassert,
under HRV for å begrense arealbruken og
gjøre inngrepet minst mulig. Steinmassene
fra tunnelen, ca. 240 m, legges i
tipp under HRV eller brukes i dam-
byggingen etter behov. Like over HRV blir
det et lite lukehus.

Dammene, bilag 3'3.1 0g 3.3.2 i Tek./Ok.
plan, er fyllingsdammer med sentral
morenetetting og er tenkt utført på
vanlig måte etter gjeldende regler og
krav til utførelse. Ingen av dem vil
virke særlig dominerende i terrenget og
er synlige bare over korte avstander.
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Sperredammen vil antagelig bli den man
legger mest merke til når man kommer høyt
nok opp i terrenget. Den vil neppe bli
synlig fra vei eller jernbane.

Ved hoveddammens vestre ende vil det bli
plassert to lukehus. Ved hoveddammens
østre ende er tenkt et kanaloverløp med
avløp gjennom en egen tunnel ut til
Kjemåga. Kanalen gjerdes inn.

\
Kjema a krst.M

IE

Kem8-
vatnet

LNSDAL

Neddemte områder, hus, hytter, vannstander

Rundt Kjem#vatnet blir et areal pa
2,75 km neddemt ved HRV 654.Området
karakeriseres som lågproduktivt og vege-
tasjonen har liten verneverdi (se.
S--112). Arealet mellom k.65l4 0g k. 655
utgjor ca. 0,07 a&. Torrlagt areal ved
LRV 620 blir ca. 1 m&. To hytter, fem
båthus og et uthus vil bli berørt av
reguleringen og må rives, eventuelt
flyttes. Alle bygningene står på statens
grunn på bygslede tomter. Se forøvrig
utredning S-49 .

Da Kjemavatnet er det eneste magasineti
Saltdalutbyggingen, vil vannstanden stort
sett følge det vanlige forløp for kraft-
verksmagasiner, dvs. jevnt synkende vann-
stand utover vinteren, relativt rask opp-
fyllingi vårflommen og vannstand nær HRV
resten av sommerhalvåret. Men på grunn av
den relativt lave magasinprosenten(27),
må man i sommerhalvåret regne med stadig
mindre vannstandspendlinger. Se forøvrig
vedlagte bilag.

Erosjon, blakking av vann

Ved en senking, som foresltt  i  planen,
vil elva som renner inn i vatnet fra
sør-vest raskt 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
avhengig av vannføringen i elva i det
tidsrom vatnet er senket. Planen er å
holde Kjemåvatnet senketi byggeperioden
for dammene. Dersom senkingen foretas
like før en vårflom vil en kunne "gjøre
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unna" det meste av erosjonen første
sommeren eventuelt med "magasinerings-
perioder" av og til for å bunnfelle noe
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 tilslamming av vatnet og vassdraget
nedenfor.

Det synes vanskelig å eliminere denne
ulempen. En kunne tenke seg en omlegging
av bekken sør-vest for Kjemavatnet utenom
losmassene for senkningen, men vi antar
at blottlagte bunnsedimenter forøvrig,
sammen med grunnvannsig og småbekker, vil
være nok til å blakke vatnet likevel.
Statskraftverkene vil være opptatt av å
finne en løsning slik at ulempene med
blakket vann ut i vassdraget kan gjøres
minst mulig.

Se forøvrig utredning S-41 fra NGI
vedrørende erosjon ved regulering av
Kjemavatnet.

Fiske

Vannkvaliteten i Kjemavatnet er etter
norske forhold næringsfattig. Røye er den
dominerende fiskearten. Den er småvokst,
men av·god kvalitet. Vatnet har betydning
i sportsfiskesammenheng, lett tilgjenge-
lig både fra vei og jernbane.

Med den foreslåtte regulering må en regne
med at den naturlige fiskebestand i
vatnet blir ødelagt.

Turistinteresser

En fotturistrute fra Lonsdal til Bj0lla-
dalen passerer Kjemavatnet i neddemmings-
sonen. Denne kan'legges om og merkes pa
nytt over HRV.
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Lokalklima

Om vinteren i klart vær og lite vind vil
det danne seg stagnerende kald-luft over
islagte vatn. Dette kan føre til litt
lavere temperatur omkring Kjemåvatnet
dersom vannstanden er nær opp til HRV
(st@orrelsesorden grader).

Etter hvert som vatnet blir nedtappet
utover vinteren vil virkningen avta. Om
sommeren vil vannflaten de fleste dagene
være kaldere enn landet omkring. Opp-
demmingen kan føre til at temperaturen i
et belte langs stranda går litt ned, i
størrelsesorden ti-dels grader.

Vi viser til utredningS-73 fra Meteoro-
logisk institutt for detaljert
beskrivelse.

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

\
Kjema a kr.st.M

Kem8-
vatnet

LNSDAL

Tekniske inngrep

Fra hoveddammen ved Kjemvatnet bygges
anleggsvei videre til tverrslag på til-
lopstunnel,3.3.5 i Tek./k. plan, g til
grusmassetak ved Addjekelva. Denne veien
vil ikke bli vedlikeholdt etter anleggs-
perioden.

Alle tilrigginger i forbindelse med
tverrslaget på tilløpstunnelen blir
fjernet etter anleggsperioden. Ca.
8O 0O0 m' stein tas ut og den brukes i
dambyggingen, eventuelt etter først å ha
vært mellomlagret i nærheten av tverr-
slaget. Mellomlagringsplassen blir arron-
dert og pyntet opp etter bruk. Likeens
vil de nødvendige massetakene for grus
sør for Addjekelva bli stelt og ordnet.

.
Inntakene i Addjekelva og en bekk nord
for Kjemåvatnet blir små konstruksjoner
av betong.
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Vannføring og flommer

Kjemaga far sterkt reduserte vannforinger
mesteparten av året fordi det er minimalt
tilløp nedenfor de feltene som tas inn
til kraftverket.

Det vil imidlertid bli overlap fra Kjem-
vatnet til visse tider.

Dersom en flomsituasjon inntreffer mens
Kjemvatnet er fullt, kan avlopsflommen
fra Kjemåvatnet komme til å øke betydelig
i forhold til naturlig tilstand dersom
ingenting gj@ores for hindre det. Vi har
derfor i Tek./k. plan foreslått en
stengeluke på overføringstunnelen fra
Dypenåga, Lønselva og Sørelva som må
stenges ved overløp i Kjemavatnet.

Vi viser ellers til utredning S-8l4 der
det på side 19 går fram at 100
års-flommen ut av Kjemavatnet ville blitt
61 m/sek. uten stengelukep over-
føringstunnelen.

På strekningen fra Kjemåvassdammen til
samløp med Addjekelva kan det bli en
liten økning i flomvannføring ved stans
av kraftverket på fullt magasin.

Blakking av vann, forurensning

Som nevnt foran under 2.2.1 vil det komme
blakket vann fra Kjemåvatnet i anleggs-
perioden. I forbindelse med dambyggingen
og tunneldriften på tilløpstunnelen må
man regne med et visst tilsig av grumset
vann også herfra.

Fiske

Kjemaga er bratt og relativt kort med få
fiskeplasser. I den grad det har vært
fiske der må dette regnes som ødelagt.
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3.3 I Russga (Beiarnutbyggingen)

3.3.1 Kvitbergvatnet 0g omrdet omkring

N

Kvit bergvatnet

5ta
9a

Tekniske inngrep

Vi regner med adkomst fra Russånes i
Saltdalen. Fra tidligere finnes rester av
en vei og vi vil utbedre denne noe.
Arbeidenes størrelse tilsier at man bare
gjør det mest nødvendige for komme fram
til Kvitbergvatnet.

På det gamle damstedet i utløpet av
Kvitbergvatnet, se bilag 3.3.2 i Tek./Ok.
plan, foreslås bygget en liten betongdam.
Dammen blir ca. 1 m lavere enn den gamle
dammen som brøt sammen under en flom i
1950.

Vi vil karakterisere selve dammen som et
lite byggverk. Restene etter den gamle
dammen er ennå ikke helt ryddet bort og
på mange måter vil stedet bli penere med
en ny lav betongdam og skikkelig opp-
rydding.

I Kvitbergvatnets vestre side vil det bli
inntak for overføringstunnelen til
Ramskjellvatnet. I forbindelse med inn-
taket 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
Skjerstad kommune) er det planlagt en ca.
600 m lang tunnel fra Djupdalsvatnet som
vil overføre vann til Kvitbergvatnet.
Tunnelen er tenkt bygget uten å føre vei
fram til påhugget. Steinmassene, ca.
12 000 m, er tenkt plassert i en
fordyping i terrenget like ved tunnelens
påhugg.

Vannføringer, flommer

I og med overføringen av vann fra Djup-
dalsvatnet, vil bekken inn i Kvitberg-
vatnets nord-vestre hjørne få vesentlig.
økt vannføring. Vi regner ikke med at
dette vil føre til skader, men det vil
selvfølgelig være en merkbar endringi
forhold til naturlig tilstand. Flom ut av
Kvitbergvatnet behandles under 3.3.2,
Russaga.
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Neddemte områder, hus, hytter, vannstander

Da Kvitbergvatnet har vært regulert tid-
ligere er det uklart hvilken vannstand
som er opprinnelig normalvannstand. Etter
dambruddet i 1950 skjedde det sannsynlig-
vis en profilforandring i utløpet slik at
man kan snakke om en ny normalvannstand
etter 1950. Da vi ikke har vassdrags-
nivellement av 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

Kvit bergvatnet

'5ta.
9a

I forhold til denne vannstanden vil en
oppdemming som foreslått berøre ca.
0,\2an areal rundt vatnet. Omr&det
har mye rike vegetasjonstyper som til
dels er sjeldne og høyproduktive. Den
foreslåtte regulering ligger innenfor
både den gamle regulering av vatnet og
naturlig vannstandsvariasjon om man går
opp til sjeldne flomstørrelser som
100-200 års flom. Imidlertid vil
Kvitbergvatnets vannstand vanligvis være
som tidligere og vil bare i flomperioder
med stengt luke mot Ramskjellvatnet stige
opp til HRV.

Vi anser derfor skadevirkningene for
svært begrenset.

Det ligger noen hytter ved vatnet. Disse
ligger i betryggende avstand, men et par
uthus (buer) må flyttes.

Erosjon

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

.
Det er særlig senking av vatnet som vil
medføre alvorlig erosjon og derfor har vi
ikke foreslått senking i det hele tatt.
Oppdemmingen er også så begrenset at vi·
vil forsvare den. Da Kvitbergvatnet bare
er tenkt brukt som flomdempingsmagasin
vil vatnet først og fremst i perioder med
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mye tilsig få vannstander høyere enn det
naturlige. Ellers vil vatnet stort sett
ha vannstand nær naturlige forhold, men
med utløp gjennom tunnelen til Ramskjell-
vatnet istedenfor til Russaga.

Blakking av vatnet vil kunne forekomme,
men antas ikke å ha særlig betydning ved
eventuelt overlop til Russ&ga.

N Fiske

Kvit bergvatnet-Rs«,
9o

Kvitbergvatnet har en vannkvalitet som
kan karakteriseres som i underkant av
middels næringsrikt etter norske forhold.
Ørret er eneste fiskeart og vatnet har en
noe for stor bestand i forhold til
næringsgrunnlaget.

Vi tror ikke at verdien av fisket
forringes med den foreslåtte regulering,
men om det likevel skulle vise seg å være
slik, kan man i dette tilfelle sikkert
gjøre mye med fiskepleie, som utsetting
av yngel m.m.

Overføringen fra Djupdalsvatnet bringer
ingen nye fiskeslag inn. Se ellers S-46
g S-65.

Andre interesser

Området er attraktivt mht. fiske, jakt og
som friluftsområde generelt. Det går en
fotturiststi opp gjennom Harodalen og
videre over til Beiarn. Dette vil
fortsatt ha sin verdi etter utbygging da
inngrepet er konsentrert til Kvitberg-
vatnet og det nærmeste området omkring.
På nordsiden av Kvitbergvatnet vil en
turist merke størst forandring med den
økte vannføring fra Djupdalsvatnet. Etter
en tid vil det vel her stabilisere seg
etter den nye vannføring, og muligheten
for nye gode fiskeplasser er absolutt
tilstede.
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3.3.2 Russaga nedenfor Kvitbergvatnet
til Russånes

Tekniske inngrep

Som nevnt under 3.3.1 regner vi med en
viss opprusting av veien til Kvitberg-
vatnet.

N

I
I
J
1

Vannføringer, flommer

Vannføringen i Russåga blir sterkt
redusert etter utbygging fordi tillopet
til Kvitbergvatnet overfores til Beiarn.

Russaga renner over store strekninger i
underjordiske ganger og grotter, men
særlig i elvas nedre del vil man nok
kunne merke klart at elva skrumper inn.

Vi har ment at vi skal unngå å øke
flommene i Russåga etter utbygging. Dette
vil vi kunne greie med det flomdempnings-
magasinetp 1 mill m som forutsettes
i Kvitbergvatnet. Kapasiteten ut av
Kvitbergvatnet mot Beiarn er så stor at
vatnet vanligvis vil holde seg omtrent på
naturlig vannstand. Selv om det av for-
skjellige grunner kan bli nødvendig å
stenge denne overføringen en kortere tid,
vil et tilsig+ overført vann fra Djup-
dalsvatnet av storrelsesorden 200-rsflom
bruke 4-5 timer på å fylle magasinet. Ved
å regulere luken i overføringstunnelen
kan man minimalisere flomtapet ved også å
ta hensyn til vannstanden i Ramskjell-
vatnet og driften av Beiarn kraftstasjon.
Dersom Ramskjellvatnet også er fullt g
Beiarn kraftstasjon står kan Gåsvatnas
avlop slippes i Lakselva gjennom en luke
i sperredammen ved utløpet av Djupdals-
vatnet.

Fiske

Såvidt vi vet foregår det ikke særlig mye
fiskei Russåga. Rapporten fra fiskeri-
sakkyndige sier heller ikke noe om det,
men mulighetene for fiske etter en
eventuell utbygging må i alle fall
karakteriseres som dårlige.
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3.4 I Saltelva og Saltdalen

3.44.1 Kraftstasjonsomr#det

Ross5% )

Tekniske inngrep

Kraftstasjonsområdet med adkomsttunnelen
og friluftsanlegget ligger i skogsterreng
på vestsiden av Saltelva like nedenfor
samlop Kjem#ga. Se bilag 3.2.2 Tek./Ok.
plan. Det blir nødvendigå forsterke ca.
2 km vei samt å bygge ny bru over
Saltelva.

N

I anleggsperioden vil det bli behov for
brakker og forskjellige andre bygninger
som fjernes etterpå. I den forbindelse må
det ordnes med midlertidig kloakkutslipp.

Friluftsanlegget er tenkt like ved
adkomsttunnelens påhugg på et areal
planert med tippmasser.

Tippmassene forøvrig, ca. 150 oo ,
er tenkt plassert i terrenget ned mot
elva, arrondert og 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 relativt frodig
område.

I.
3.4.2 Saltelva mellom kraftstasjonens

utløp og Russånes

Vannføringer

Kjem 5ga kr st.

•

På denne strekningen er driftsvann-
føringen gjennom Kjemaga kraftstasjon
kommet ut i vassdraget igjen, slik at
middelvannføringen over året blir som ved
naturlige forhold med tillegg av Svangs-
tjernbekkens vannføring. Ved Russånes før
samløp med Russåga øker middelvann-
foringen fra 36,6 /sek. til
36,9 m>/sek.

På grunn av reguleringen i Kjemåvatnet
vil det bli en viss forskyving over året
slik at vannføringen blir redusert i
perioder da magasinet fylles og økt i
perioder da magasinet tappes mer enn det
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I
J

blir tilført vann. På grunnavisfor-
holdene har 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
utredning S-84 vises disse forholdene i
kurveoppstilling for Saltelva ved
Russånes. Der finnes også (side 24) en
beregning av hvordan flommene vil bli
etter utbygging. Det viser seg at
flommene kan øke ubetydelig på grunn av
overføringen fra Svangstjernbekken.
Eksempelvis øker middelflommen fra
342 m·/sek. til 3443 m'/se. og
200-2rsflommen fra 632 m'/sek. til
635 m'/sek. Disse tall forutsetter at
Kjemåvatnet allerede er fullt. Så lenge
Kjemavatnet fylles blir alle flommer
redusert.

N

Erosjon

I.

Kartlegging av elvebreddene mellom
Kjemåga og Rognan viser at det er mange
spor etter erosjon langs elva. De friske
erosjonsskadene finnes hovedsakelig i de
øvre deler av elva. Elvebreddene består
av grus og en del stein, men det er for-
holdsvis sterkt fall i elva og med flom-
vannføring kan elva lett grave i slike
masser.

Nedover langs elva blir løsmassene stadig
finere og følgelig lettere eroderbare,
men her er de fleste sterkt utsatte
strekninger forbygd.

Kjem5ga krst. Den planlagte reguleringen vil sann-
synligvis bare medføre liten økning i

erosjonen langs Saltelva. Se utredning
S-II7.

Forurensning

Det som for anlezgsperioden er skrevet om
Kjemåvatnet og Kjemåga vil også få
virkninger nedover hele Saltdalen. Det
"blakkede" vann fra Kjemvatnet vil nok.
etterhvert fortynnes, spesielt etter sam-
løp med Junkerdalselva, men blakkingen er
en ulempe man må regne med dersom kraft-
verket skal bygges. Oppgaven må være å
gjøre ulempene minst mulig.
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NIVA utreder elvas tilstand vedrørende
resipientforhold og andre forurensnings-
sporsm2l.

Vi regner ikke med problemer pga.
reguleringen.

Vanntemperatur, isforhold

N

(

Utbyggingen vil føre til at Saltelva i
månedene juli og august får noe lavere
temperatur når Kjemåga kraftstasjon er i
drift. Reduksjonen vil være av
storrelsesorden 13°€. Det same vil
også kunne være tilfelle i siste halvdel
av juni og første del av september.Om
vinteren vil driftsvannet fra kraftverket
ha en overtemperaturp ca. 2°€. Dette
gjør at Saltelva vanligvis ikke vil være
avkjolt ti1 °€ or etter 7-15 km
nedenfor kraftstasjonen, avhengig av
lufttemperaturen og vannføring.

Isforholdene i Saltelva er allerede før
utbygging noe ustabile pga. vekslende
værforhold om vinteren. På grunn av de
vekslende værforhold i Saltdalen antas
imidlertid at isforholdene etter utbygging
blir enda mer ustabile enn tidligere.
Iskontoret i NVE anbefaler derfor i sin
utredning S-121 at kraft- verket kjøres
slik at vannføringen er mest mulig jevn om
vinteren.

Kjem5go  krst.

• Lokalklima

På de stedene i Saltdalen der elva går
åpen om vinteren vil det av og til kunne
bli frostrøyk. Da det er lite åpent vann
på den kalde årstidai dag, vil regu-
leringen vere årsaken til det aller meste
av den frostrøyk som måtte bli etter
utbygging. Det er særlig strekningen
mellom Kjeaga og ned mot Russ&nes som er
utsatt. S-73  har en meget detaljert
framstilling av frostrøykfenomenet.
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Fiske

ROGNAN

Saltelva er lakseførende og av elvene i
Nordland er det bare Vefsna som har
lengre lakseførende strekning. Elva er
imidlertid kald og næringsfattig. Sjøaure
er den dominerende fiskeart, spesielt i
de nedre deler. Lakseoppgangen går seint
på grunn av det kalde vannet. Da vannet
kan bli 1-3°C kaldere om sommeren etter
utbygging vil dette forverre laksens gang
i elva. Laksefisket er beskrevet i S-115.

3.4.3 Saltelva mellom Russ#nes og Rognan

Vannføringer

Vannføringene her blir omtrent som lenger
opp i elva, men fraføringen av Kvitberg-
vatnet betyr en reduksjon på ca. 5 av
middelvannføringen. Utredning S-84 har
tall og kurver også for et punkt ved
Rognan.

N

Erosjon

Den planlagte regulering vil sannsynlig-
vis bare medføre liten økning i erosjonen
på denne strekningen. Elva er godt
forbygd i dette området.

Forurensning

Det vises til det som er skrevet under
3.4.2 0g NIVA's arbeider.

I
Russ5nes

Vanntemperatur, isforhold

Vi viser til 3.4.2 og utredning s-121.

Nedenfor Russnes vil isforholdene være
noe mer stabile, men også her vil de
øverste kilometrene være påvirket i
perioder med svak kulde eller mildvær.
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Lokalklima

Vi viser til 3.4.2 0g utredning S-73.

Fiske

Vi viser til 3.4.2 0g utredning $-115.

3.5 I fjorden utenfor Rognan

Vanntemperatur, isforhold, klima

Saltdalsfjorden er relativt åpen og
vindeksponert, slik at faren for
islegging etter utbygging kan anseså
være liten med de aktuelle driftsvann-
føringene. Iskontoret i NVE omtaler dette
i utredning S-122.

Forøvrig regnes heller ikke med særlige
virkninger på fjorden.

3.6 Andre forhold

I tillegg til det som er behandlet i det
foregående vil vi tilslutt ta med
folgende:

Reindrift

Utredning S-63 utarbeidet ved Nordland
Fylkesmuseum og ved Lappefogdens kontor
gir informasjon om reindrift og samer i.
Saltfjell - Svartisområdet. På side 26
summerer utredningen opp hvilke skade-
virkninger vassdragsreguleringer generelt
kan føre til. Bortsett fra tapet av 2,75
anareal rundt Kjemavatnet, som delvis
er av verdi for reindriften, kan vi ikke
se at Saltdalutbyggingen vil få av-
gjørende betydning for reindrifts-
næringens videre utvikling. Området er
fra før gjennomskåret av vei og jernbane
og anleggsdriften vil stort sett foregå·i
nærheten av disse.
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St6d

4 RANAVASSDRAGET

4.1 Randalselva til saml@op Bjollaga

De tekniske inngrep i forbindelse med
overføring av Svangstjernbekken er omtalt
under Lonselva.

Vannføringsendringene pga. overføringen
blir helt ubetydelig, ca. 2 % ved VM  989,
Krokstrand.

Boin
Forøvrig ingen inngrep på denne
strekningen.

\
\

4».2 Bio1lga

Tekniske inngrep

Anleggsveiens nedre del vil gå i skogs-
terreng (bjorkeskog), men på grunn av
tildels vanskelig lende må det påregnes
endel sår i terrenget.

Ovenfor skoggrensen vil veien i sin hel-
het gå på vestsiden av Bjøllåga, dvs. på
samme side som de andre inngrepene i
området. Østsiden av 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. Dammen blir et domi-
nerende byggverk i terrenget, men fordi
damkronen flukter med flatere partier på
begge sider av dalen, vil den gli godt
inn i terrenget. Dammen bygges av tunnel-
stein, dvs. utsprengt stein fra till@ops-
tunnelen mot Stormdalen. Disse stein-
massene blir så finsprengt at damover-
flaten på nedsiden raskt vil bli bevokst.

Adkomstveien til dammen vil bli vedlike-
holdt, mens lokale veier i forbindelse
med tverrslag og.dambygging vil bli
utplanert og tilsådd.
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Neddemt areal. Vannstander

Inntaksmagasinet vil demme ned ea. 300 da
langs Bjøllåga. Magasinet vil strekke seg
fra dammen og ca. 1,5 km oppover til
samløpet med Raudfjellelva. Arealet
består av myr og spredt bjørkeskog. Det
vil bli ryddet før neddemning.

Vannstanden vil stadig pendle, men i
sommerhalvåret vil den for det meste være
relativt høy.

Vannføringer

N Umiddelbart nedenfor dammen vil elva bli
tørrlagt, og på hele strekningen vil
vannføringen bli sterkt redusert.

Under helt ekstreme flomforhold vil det
bli overløp ved inntaket.

t appflytar-
skaret

Fiske

Bjollga har en bestand av ørret, røye
finnes også lenger opp i vassdraget.

I den delen av elva som blir berørt, dvs.
nedenfor Raudfjellelva, drives det idag
så å si ikke fiske (S-57, side 28) fordi
terrenget er ulendt med få egnede fiske-
plasser.

Inn tok

Turisme

På grunn av det vanskelige terrenget er
det idag liten eller ingen fotturist-
trafikk langs den berorte elvestrekning.
Turistruten til Bjøllådalen går opp
Tespdaleng over i Bjøllådalen ved Lapp-
flytterskardet som ligger ca. 5 km oven-
for inntaket. Inpgrepet vil ikke bli
synlig fra denne ruten.

Forøvrig vil veien opp til dammen gi et
glimrende utgangspunkt for fotturisme i•
Bjøllådalen og Saltfjellet forøvrig.

do\ !,e I"'Ro o
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Reindrift

Det neddemte område betyr lite som rein-
beite 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 trekkleier som
alle ligger nord for det berørte området.

4.3 Tespa

N

Tekniske inngrep

Foruten i selve Tespa blir det inntak i
sideelvene Storbekken, Kvitvasselva og
Bredekaga. Alle blir mindre sperredammer
av betong som utføres uten fremføring av
vei. Konstruksjonene blir små og lite
dominerende i terrenget.

r Vannføringer

Kvitvosselva

Umiddelbart nedenfor inntakene blir elva
tørrlagt, forøvrig blir det sterktredu-
sert vannføring helt ned til utløpet. Ved
samløpet med Stormdalsga blir vann-
føringen etter regulering ca. 2 % av
naturlig.

Flomoverløp ved inntakene vil forekomme
uhyre sjelden.

Fiske

v
aod5ts

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

E6

Bjott5nes
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Turisme

Fotturistruten mot Bjøllådalen går delvis
langs den berørte delen av Tespa. I flom-
tida er elva et livgivende element i
landskapet. Nedenfor inntaket vil dette
forsvinne etter regulering. Det skal dog
bemerkes at man passerer den påvirkede
strekningen i løpet av ca. en halv time.

l4.4 Stormdalsga
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Tekniske inngrep

Anleggsveien fram til kraftstasjon og
damsted vil gå i for det meste lett
terreng og vil kunne gli godt inn i
land skapet.

Selve kraftstasjonen vil bli lagt i
fjell. I dagen vil det kun bli et mindre
portalbygg samt et koplingsanlegg for
tilknytning til kraftlinjen. Alle stein-
masser fra tunneldrivingen vil bli brukt
i dammen, det blir således ingen stein-
tipp i kraftstasjonsområdet. Alle brakker
og hjelpeanlegg forøvrig vil bli fjernet
og området ryddet opp etter avsluttet
anleggsdrift.

Dammen blir en ca. 100 m høy stein-
fyllingsdam. Den vil bli et dominerende
element selv i dette storslagne land-
skapet.

Steinbruddet, hvor det skal tas ut ca.
2,6 mill.m 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
morenetaket vest for Bredek og grustaket
ved Bjøllånes utjevnes og tilsåes etter
bruk.

For tverrslageti indre Stormdalen vil
både anleggsvei og steintipp bli liggende
under HRV i magasinet.

Se forøvrig bilag 3.2.1.4 i Tek./Øk. plan
Nord-Rana.
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Neddemt område. Vannstander
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Stormsjømagasinet vil demme ned et areal
på ca. 7,2 km2 som strekker seg fra
damstedet ved Skarpneset til noe ovenfor
samløpet mellom store og lille Stormdals-
åga. Området har rik vegetasjon. I s--80
angis de vanligste vegetasjonstypene å
vere hogstaudebjorkeskog(33 ), blber/
småbregnebjørkeskog (28 %), urtebjørke-
skog (15%) og rikmyrer (7 ). Forovrig
dekker elva ca. 8 av det neddemte
arealet.

Det ligger også to små nedlagte bruk i
neddemmingsområdet. Forøvrig kan ca. 1000
da karakteriseres som dyrkbar jord, men·
på grunn av beliggenheten er dyrking
neppe aktuelt idag.

Da Stormsjø er det eneste regulerings-
magasinet i Nord-Rana-utbyggingen, vil
vannstanden i grove trekk følge det
vanlige forløp for kraftverksmagasiner,
dvs. jevnt synkende vannstand utover
vinteren, relativt rask oppfylling i vår-
flommen og vannstand nær HRV resten av
sommerhalvåret. Men på grunn av den
relativt lave magasinprosenten må man i
sommerhalvåret regne med hyppige mindre
vannstandspendlinger. Se forøvrig ved-
lagte bilag.

Vannføringer

Utenom flomperioder vil elva bli tørrlagt
nedenfor dammen, og ved samløp med Rana-
elva vil vannføringen etter regulering
bli ca. 3 $ av naturlig ..

I flomtiden vil det bli overløp ved
Stormsjødammen i gjennomsnitt ca. hvert
3. år. I de fleste tilfeller vil vann-
føringen som følge herav bli liten i
forhold til naturlig flom, men ved
ekstreme flomfornold kan vannføringen i
Stormdalsga bli større enn den ville ha
blitt ved naturlige forhold. Dette på
grunn av overføringene fra Tespa og
Bjollga. kningen antas imidlertid ikke
å medføre skader langs vassdraget.
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Fiske

·stormdalsåga har iflg. S-57 en bestand av
aure som er godt tilpasset det forholds-
vis svake næringsgrunnlaget i elva. Den
fisken som lever der er derfor i god
kondisjon.

Det drives sportsfiske fra Stormdals-
fossen og oppover langs hele den berørte
delen av vassdraget. Dette fisket vil bli
ødelagt etter utbygging.

Vilt

Stormdalen representerer et viktig område
bade for smavilt og storvilt. En nermere
utredning om disse spørsmål, utarbeidet
av Direktoratet for vilt og ferskvanns-
fisk, vil foreligge i løpetav høsten
1978.

Reindrift

Neddemningsområdet er et verdifullt
sommerbeite for rein. Forøvrig angir  S-63
ingen særverdier for reindriften, hverken
flytteleier, trekkeleier eller vinter-
beite innen det berørte området. Dog må
det antas at adkomst for gjetere til de
viktigere (men uberørte) områdene i øvre
Stormdalen blir noe forverret om sommeren
og før isleggingen om vinteren.

Turisme

Stormdalen blir idag i noen grad brukt
som turområde, særlig på grunn av fiske-
mulighetene i elva. Dette vil måtte opp-
høre etter utbygging, og det vil også bli
vanskeligere å passere magasinområdet til
fots p grunn av,de tildels bratte dal-
sidene, men ved bruk av båt blir
adkomsten betydelig lettere.



1

Fortidsminner

Iflg. S-28 anses våningshus og fjøs på N.
Stormdalen som verneverdig. Begge er
imidlertid noe forfalne.

4.5 Ranaelva fra Bjollga til Reinsforsen

Vannføringer

Dunder land

\

Ranaelva er idag påvirket av Rana-ut-
byggingen som frafører sideelvene
Gubbeltåga og Virvasselva. Som følge
herav er vannføringen før samløp med
Bjøllåga ca. 45 % av opprinnelig, og før
samløp med Langvassåga ca. 80 %.

Når det i det følgende avsnittet omtales
relative vannforingsendringer (for og
etter Nord-Ranautbyggingen), sammenliknes
det med forholdene som de er i dag.

Umiddelbart nedenfor Bj@ollga vil rest-
vannføringen bli ca. 45 %,mens til-
svarende tall umiddelbart nedenfor Tespa
blir ca. 32 %.Ved Nevernes vannmerke
blir restvannføringen ca. 42 %,umiddel-
bart nedenfor Storforshei ca. 47 %,og
før samløp med Langvassåga ca. 48 %.

I S-86 er gitt en mer utfyllende rede-
gjorelse for vannføringsforholdene ved to
av disse punktene, nemlig nedenfor Tespa
og ved Storforshei.

Vedrørende flomforhold, henvises til det
som er beskrevet for Bjøllåga og Storm-
dalsåga. Virkningene i Ranaelva vil bli
tilsvarende, selv om de relativt blir
mindre.

« 9

Ra n o
Stor for shei Jordbruk

Redusert vannforing gir lavere vannstand
som igjen kan innvirke på grunnvann-
standen i de nærliggende arealer. Dersom
disse ligger lavt i forhold til vann-
speilet i elva, vil grunnvannstanden
følge variasjonen i vannspeilet, ligger
de høyere er denne sammenhengen mindre
markert eller uten betydning.

Reinfossen

0
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
vesentlig betydning for grunnvannstanden.

I følge S-59 og S-73 vil endringen i
lokalklimaet på grunn av reguleringen
neppe bli målbare, det vil derfor ikke
bli negative virkninger for jordbruket.

Fiske

\
Deler av den berørte elvestrekning er i
de senere år blitt lakseførende (etter
utbedring av laksetrappen ved Reins-
forsen). Det er derfor tidligå si noe
sikkert om virkningen på fisket. Men
sannsynligvis vil reguleringen ha både
negative og positive virkninger på
fisket. Den generelle reduksjon i vann-
føringen vil virke noe uheldig unntatt i
flomperiodene da reduksjon av flomvass-
føringen vil virke gunstig på lakseopp-
gangen. En utredning vedr. laksefisket
vil foreligge host 1978

Forurensning

Nevernes

v °
R an a

Stor tor shei

Denne strekningen av Ranaelva har idag
ingen forurensningsproblemer av
betydning. Storparten av dalføret har
svært spredt bosetting, det mest konsen-
trerte utslippet kommer fra tettstedet
Storforshei. S-93 (NIVA) gir en oversikt
over disse forhold. Vi antar imidlertid
at den gjenværende vannforing(7 $) samt
eventuelle rensetiltak i samsvar med
gjeldende lovgiving vil sikre gode
resultater også etter regulering.

Reinfossen

C>
onav0ss69
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I4.6 Blakkaga

4.6.1 Fra øvre til nedre inntak

wre inntok

Tekniske inngrep

Inntakskonstruksjonen blir liggende i en
sving i elva hvor denne går i en trang
slukt. Den synlige del av inntaket vil
bli en mindre sperredam av betong. De
nevnte topografiske forhold gjør at denne
ikke blir synlig over noen avstand.

Arbeidene blir utført veiløst, dvs. all
transport vil foregå enten gjennom
tunnelen eller pr. helikopter, noe som
ikke vil sette spor etter seg i terrenget.

Bog vatnet
Vannføringer

Fiser->
breen

Umiddelbart nedenfor inntaket vil elve-
leiet bli tørrlagt. Men flere til dels
betydelige sidebekker kommer inn nedover
i vassdraget, de største er bekkene fra

. Fingerbreen Og Lappbreen, slik at ved
nedre inntak vil vannføringen være ca.
60 av naturlig.

I flomsituasjoner vil det kunne bli
overlop fra Bogvatnet. Under helt
ekstreme flomsituasjoner vil dette over-
løpet 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 registrert fisk i denne elve-
strekningen.

Nedre inn tak

Reindrift

I den grad elva tjener som naturlig
gjerde for reinen, vil denne virkning bli
redusert på strekningen fra inntaket og
nedover til Fingerbreen.
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Turisme

Fotturistruten fra Rovassdalen til Beiarn
folger Blakkga opp til Fingerbreen, her
fjerner den seg fra elva. For storparten
av denne strekningen vil derfor vann-
føringen i elva være betydelig i turist-
sesongen.

4.6.2 Bogvatnet

Bogvatnet

o
o

oo
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o
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Tekniske inngrep

Betongterskelen ved utløpet skal sikre at
HRV blir den samme som naturlig vann-
stand. Terskelen blir svært beskjeden og
blir neppe synlig på avstand. Ved tunnel-
utslaget på nordsiden av vannet skal det
bygges et mindre lukehus. Begge arbeidene
utføres veiløst og vil ikke sette andre
spor i terrenget.

Erosjon blakking av vann

Bogvatnet skal senkes36 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 vestenden av
vannet ligger et større delta av løs-
masser. Store deler av dette antas å bli
erodert vekk når magasinet tas i bruk,
med derav følgende økt blakking av vannet
(vannet er også i naturlig tilstand
sterkt blakket). Erfaringsmessig går slik
erosjon svært raskt for seg, slik at
etter noen år vil bekkene ha funnet et
nytt stabilt leie og erosjonen vil
opphøre.

Fiske
.

Det er ikke registrert fisk i Bogvatnet.
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Turisme

Fotturistruten fra Rovassdalen til Beiarn
går langs nordsiden av vannet. Evt. tørr-
lagte arealer og eroderte områder vil
være synlig langs hele strekningen. Dog
vil vannstanden i Bogvatnet i turist-
sesongen ofte være høy, i aug./sept. ner
naturlig vannstand.

}.6.3  Fra nedre inntak til samlp
Røv as såg a

Nedre inntak

Vardogasjokk@

Tekniske inngrep

Inntakskonstruksjonene i Blakkga,
Vardogasjokka og BjollAga blir alle
mindre sperredammer i betong. Arbeidene
utføres veiløst. Ved inntak Blakkåga blir
det dessuten et lite lukehus. Bortsett
fra Vardogasjokka ligger inntakene i
trange deler slik at konstruksjonene blir
lite synlige.

Vannføringer

Bj6rn foss

Umiddelbart nedenfor inntakene blir elva
tørrlagt, og på hele strekningen vil
vannføringen bli sterkt redusert i
forhold til naturlig.

Ved Bjørnfoss vannmerke blir f.eks.
vannføringen redusert til ca. 9 av
naturlig.

I flomperioden (juli/aug.) vil det i ca.
2/3 av arene bli overlop fra inntaketi
Blakkga. Storrelsen av disse overlops-
vannføringene er vanskelig å angi
generelt, men de vil i de aller fleste
tilfellene være kun en brøkdel av de
naturlige flomvannføringer. Under
sjeldent ekstreme flomforhold vil de dog
kunne nærme seg haturlig storrelse.

Fiske

Det er ikke fisk i elva.
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Reindrift

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

Turisme

Fotturistruten fra Røvassdalen til Beiarn
folger Blakkga i den nedre del. Vann-
foringsreduksjonen vil her redusere
naturopplevelsen.

4.6.4 Røvassåga ned til samlop Blakkga
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Tekniske inngrep

De tre bekkeinntakene, Rovassaga, ovre og
nedre Tverråga, utføres som mindre
sperredammer i betong. Ingen av disse vil
virke dominerende i landskapet.

Steintippen i forbindelse med tverrslaget
i øvre Røvassdalen legges i søndre dal-
side og vil bli utformet i samråd med
Natur- og Landskapsavdelingen i NVE. Med
de bergarter tippen vil inneholde
(vesentlig glimmerskifter) vil erfarings-
messig en tilsåing gi vellykket resultat
etter kort tid. Vi anser derfor ikke
tippen som et skjemmende element i land-
skapet (Tek./0k. plan, bilag 3.2.2.3).

Alle hjelpeanlegg så som brakker, verk-
sted, anleggskraftlinjer etc., vil bli
fjernet og området vil bli ryddet opp
såsnart anlegget er utført. Anleggsveien
fra kraftstasjonen og opp til tverrslaget
vil ikke brukes og vedlikeholdes for
kraftverkets drift etter anleggsperioden.
Dens fremtidige skjebne (evt. stengning,
tilsåing) vil bli avtalt med kommunen.
Det må derfor kunne antas at de negative
virkninger av tekniske inngrep 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
plassert i to slukter i terrenget hvor de
etter tilsåing etter alt å dømme neppe
blir synlig som annet enn en utjevning av
terrenget. Forøvrig vil kun kraftlinje,
koplingsanlegg samt et mindre portalbygg
bli synlig i selve kraftstasjonsområdet,
og bortsett fra kraftlinjen vil også
disse byggverk bli skjermet for innsyn
over større avstander.

Adkomstveien til kraftstasjonen langs
sørsiden av Storrovatnet vil bli
permanent, men trafikken vil daglig bli
svært liten.

Utformingen av kanalene ved Storrøvatnet
vil bli utført i samråd med landskaps-
arkitekt.

Vannforinger

Umiddelbart nedenfor inntakene vil
bekkene bli tørrlagt, og Røvassåga vil på
hele strekningen ned til utløpet av
U-tunnelen få sterkt redusert vannføring.
Ved U-tunnelen blir vannforingen ca. 30 $
av naturlig.

Nedenfor U-tunnelen vil vannføringen bli
preget av avløpsvannet fra kraftverket.
Virkningene av dette må ses i sammenheng
med forholdene i Blakkga og Svartiselva
og vil bli beskrevet under avsnittet om
Røvassåga fra Blakkaga til Langvatnet.

Fiske

Fiskebestanden i Storrøvatnet må antas å
bli noe påvirket av utbyggingen.

4.6.5 Svartiselva, Tverr2ga

Tekniske inngrep

Ner utlopet av tappetunnelen fra Auster-
dalsvatnet blir det bygget to mindre
lukehus. Arbeidene utføres veiløst.
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Austerdalsvotnet
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Tappe -
tunnel

Steintippen ved tverrslaget i Svartis-
dalen plasseres i en øst-vest-gående
forsenkning i tverrslaget og tilsåes.
Bergartene i området skulle tilsi rask
begroing av tippen, som forøvrig ikke
blir synlig fra Svartisdalen bortsett fra
fra indre ende av Svartisvatnet.

Inntaket i Tverrga blir en mindre
sperredam av betong som utføres veiløst.

l --- Vannføringer

Svartisvotnet

Elva nedenfor tappetunnelen fra Auster-
dalsvatnet samt Tverråga umiddelbart
nedenfor inntaket vil bli tørrlagt.
Forøvrig vil vassdragene få sterktredu-
sert vannføring. (Fra Svartisvatnet til
samløp Tverråga blir vannføringen lik den
som var før avløpet fra sterdalsisen ble
ledet ostover.) Ved samløp med Rovassaga
blir vannføringen ca. 20 % av nåværende
vannføring, og den blir ca. 70 av vann-
føringen før Østerdalsisen ble overført i
1959..
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Inntok Det vil normalt ikke bli overløp hverken

fra inntaket i Tverråga eller fra Auster-
dalsvatnet, men ved en ekstrem flomsitua-
sjon må luka på tappetunnelen åpnes (se
Tek./k. plan Melfjord pkt. 3.3.2.1). Men
selv ved en 100-årsflom blir vannføringen
ut av tunnelen bare ca. 30 av hva den
ville ha blitt ved nåværende forhold.
Flomforholdene i Austerdalsvatnet er
forøvrig beskrevet i S--86.

Erosjon, blakking av vann

Siden Austerdalsvatnet i slutten av
50-årene ble tappet ned har det foregått
en kraftig erosjon særlig i vestenden av
vatnet. Det har nå dannet seg et nytt
løsmassedel ta som man må r_egne med blir
noe erodert når vannet blir senket ytter-
ligere. Men erosjonsskadene vil nå ligge
under HRV.

Vannet i Austerdalsvatnet er idag sterkt
blakket, målt siktedyp ca. 20 cm. Til-
slamming ved ytterligere erosjon er der-
for uten betydning.
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Austerdolsvotnet

Vannet i Svartisvatnet er også sterkt
blakket idag. Etter utbygging vil vatnet
miste hele sitt bretilsig og skulle
dermed bli klart vann, det samme gjelder
Svartiselva forøvrig.
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Turisme

---_

Sva rt isvotnet

sterdalsisen er idag en av distriktets
største turistattraksjoner. Turistene
kommer vanligvis i bil til Svartisvatnet,
hvor en ferge bringer dem inn til vest-
enden av vatnet. Herfra er det ca. 2  km
fottur opp til brekanten. Utbyggingen vil
ha både positive og negative virkninger
på denne turistruten. På den negative
siden står den reduserte vannføringi
elva, det positive er klarere vann i elva
og i Svartisvatnet.

Reguleringen i Austerdalsvatnet antas
ikke å ha noen betydning i denne
sammenheng.

Inntok Fiske

Svartisvatn karakteriseres som et svært
næringsfattig vatn. Det har en mindre
bestand av røye og litt orret (S-62).

En vesentlig årsak til det dårlige
næringsgrunnlaget er den sterke
blakkingen av vannet. Utbyggingen må
derfor antas ha en meget positiv inn-
virkning på fisket her.

I Tverråga drives litt fiske også neden-
for inntakstedet. Dette fisket må antas å
bli ødelagt.

Forurensning resipientforhold
.

Restvannføringen, som ved samløpet blir
ca. 70 % av opprinnelig (for 1959) vann-
føring, antas vere tilstrekkelig som
resipient for de små utslipp elva får
idag.
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Jordbruk

Virkningene omtales under avsnittet om
nedre Rovassaga.
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4.6.6 Rovassaga fra Blakkåga til Lang-
vatnet

Vannføringer

Longva t net

Mens vannføringsforholdene på denne elve-
strekningen idag er dominert av tilsiget
fra brefeltene, vil de etter utbygging i
like stor grad bli dominert av kjøringen
av Rovatn kraftverk. Utredning S-86 gir
en detaljert framstilling av vannføringen
ved Lomahaugen før og etter utbygging.
Dette anses som et karakteristisk punkt
for forholdene i dalen.

Som det fremgår av tabell 2.1 i S-86 øker
midlere årstilløp med ca. 12 etter
utbygging. Dette betyr ikke at alle vann-
føringer øker med 12 $, men at vinter-
vannføringen øker til det I-5-dobbelte
samtidig som sommervannføringen redu-
seres. Figurene 3.3.7 0g 3.3.8 viser
eksempler på hvordan vannføringene kan
bli ved en tenkt kjøring av kraftverket.

Når man skal vurdere virkningene av
kraftutbyggingen i Rovassdalen er det
viktig å ha klart for seg at nr Rovatn
kraftstasjon står, er vannføringen i
Rovassaga bare ca. 17 av naturlig. Det
er derfor helt avgjørende hvordan kraft-
verket drives, særlig i kuldeperioder om
vinteren og ikke minst i flomperioder om
sommeren. Ved utformingen av kraftverket
er dette søkt ivaretatt på to måter. Det
ene er oppdeling av installasjonen på to
ulike maskiner som muliggjør kjøring med
fra 25 $ til 100 av maksimal vann-
føring. Det andre er ekstra dimensjo-
nering av magasinet som gir større mulig-
heter til variert kjøring i flomperiodene.

Dessuten er flomperioden for det
bre-dominerte tilløpet til Røvassåga og·
de brefrie feltene i Ranavassdraget endel
tidsforskjøvet. Det bidrar også til at
man i betydelig grad kan tilpasse
kjøringen slik at de store årlige
flommene blir betraktelig redusert etter
utbygging.
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Lokalklima, isforhold

Økning av vintervannføringen vil medføre
økt fare for frostrøyk i strenge kulde-
perioder. Da elva har relativt stort fall
regner vi ikke med islegging i drifts-
perioden. Utredning S-73 antyder (side
22) at dersom kraftverket kjøres jevnt
hele vinteren kan frostrøyk opptre 17
ganger i gjennomsnitt pr. år, mens dette
tallet reduseres til 8 dersom kj@origen
stansesi slutten av januar. Utredningen ·
slår dessuten fast at endringen i luft-
temperaturen pga. reguleringen blir helt
ubetydelig.

Landbruk

De årlige flommene (den såkalte Svartis-
flommen) er idag et problem for jord-
bruket i Rovassdalen, hvor store
nydyrkingsarealer både er under arbeid og
under planlegging. Fra å være en årviss
plage, vil høy vannstand etter regulering
kun opptrei ekstreme flomsituasjoner,
noe som vil ha avgjørende betydning for
det store jordbruket i dalen.

Ved andre undersøkelser er det påvist at
rimdannelsep grunn av frostrøyk ikke
gjør skade på planter.

Fiske

Langvatnet

Reguleringen antas ikke å ha skadelige
virkninger på fiskebestanden på denne
elvestrekningen.

Erosjon. Blakking av vann

Det foregår idag erosjon langs enkelte
elvebredder under 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
ovenfor nevnte ekstreme flomsituasjoner;
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Lokalklima, isforhold

Økning av vintervannføringen vil medføre
økt fare for frostrøyk i strenge kulde-
perioder. Da elva har relativt stort fall
regner vi ikke med islegging i drifts-
perioden. Utredning S-73 antyder (side
22) at dersom kraftverket kjøres jevnt
hele vinteren kan frostrøyk opptre 17
ganger i gjennomsnitt pr. år, mens dette
tallet reduseres til 8 dersom kjorigen
stanses i slutten av januar. Utredningen ·
slår dessuten fast at endringen i luft-
temperaturen pga. reguleringen blir helt
ubetydelig.

Landbruk

De årlige flommene (den såkalte Svartis-
flommen) er idag et problem for jord-
bruket i Røvassdalen, hvor store
nydyrkingsarealer både er under arbeid og
under planlegging. Fra å være en årviss
plage, vil høy vannstand etter regulering
kun opptre i ekstreme flomsituasjoner,
noe som vil ha avgjørende betydning for
det store jordbruket i dalen.

Ved andre undersøkelser er det påvist at
rimdannelse på grunn av frostrøyk ikke
gjør skade på planter.

Fiske

Longvot net

Reguleringen antas ikke å ha skadelige
virkninger på fiskebestanden på denne
elvestrekningen.

Erosjon. Blakking av vann

Det foregår idag erosjon langs enkelte
elvebredder under 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
ovenfor nevnte ekstreme flomsituasjoner:
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Det vil neppe bli merkbare endringer i
vannstandsforholdene etter utbygging, men
i prinsippet vil vannstandspendlingen bli
mindre hyppig på grunn av at feltet får
økt magasinprosent .

Fraføring av brefeltene vil føre til at
vannet blir betydelig klarere enn idag.
Foruten det rent estetiske vil dette ha
positive virkninger for fisket og livet i
vannet forovrig. Langvatnet karakteri-
seres idag som svært næringsfattig.

4.7 Glomåga

m6go

· 4.7.1 Fra Flatisvatnet til samlop Glom-
dalselva

\
)..-"{ .---,_

N Ftotisen

Bjornfossvotnet

·······

Tekniske inngrep

Flatisvassdammen blir en ca. 65 m høy
steinfyllingsdam med morenekjerne. Dammen
blir et dominerende byggverki området,
men terrenget nedenfor dammen er såpass
fattig på vegetasjon at steinfyllingen
neppe vil stikke seg spesielt ut i land-
skapet.

Steinbruddet anleggesi en fjellrygg ca.
1 km nedenfor damstedet. Toppen av fjell-
ryggen fjernes og bruddet utformes som en
grop som senere evt. kan fylles med vann.
Den eksponerte bruddflate blir derved
redusert til en smal strandsone rundt
dette vannet, og blir ikke synlig fra
avstand (Tek./Øk. plan Melfjord, bilag
3.2.1.4).

Flatisvatnet

Pik hau gene

Grus til filtersonene hentes fra ned-
demmingsområdet, og morene hentes fra
Trolldalen, se senere.

Anleggsbrakker og andre hjelpeanlegg samt
lokale veier for dambyggingen fjernes
etter anleggstiden.

Inntok

Gt%ndalsvatnet
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Bj5rnfossvatnet

N F1otisen

Inntok

Flatisvatnet

Pikhaugene

Gt%n dolsvatnet

Inntakenei bekken fra Blåktind,
Blåktindelva og Tverråga utføres alle som
mindre sperredammer i betong. De blir
alle lite dominerende i terrenget. Inn-
taket i Glomåga (for overføring til Stor-
vatnet) derimot blir på grunnavelvas
bredde en noe større konstruksjon, men
siden elva her går i et gjel, blir den
lite synlig fra avstand.

De steinmassene fra tverrslaget ved
Tverråga som ikke brukes i dammen, blir
plassert i tipp sør for tverrslaget.
Tippen utformes i samråd med landskaps-
arkitekt og tilsåes.

Anleggsveien går stort sett i lett
terreng med spredt bjørkeskog. Den skulle
derfor ikke forårsake vesentlige sår i
terrenget.

Neddemt område. Vannstander

Flatisvatn-magasinet demer med ca. 3,4
km over en strekning pa ca. 4,5 km fra
damstedet og opp til Bjornfossvatnet,
samt hever dette ca. 28 m over naturlig
vannstand. Neddemmingsområdet inneholder
ingen bygninger eller verneverdige
objekter. Vegetasjonen er sparsommelig,
og blir i S-108 karakterisert som lite
verneverdig.

Vannstandsvariasjonen vil i store trekk
følge mønsteret for Stormsjø, men
oppfyllingen om våren vil komme noe
senere fordi vårflommen fra brefeltene
kommer senere enn fra brefrie felter. Se
forøvrig vedlagte bilag.

Vannføringer

Umiddelbart nedenfor inntakene vil elva
bli tørrlagt. Ovenfor nedre inntak (over-
føring til Storvatnet) vil restvann-
føringen bli ca. 7 % av naturlig, men
nedenfor dette vil den atte bli torrlagt.
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I flomperioder vil det i ca. halvparten
av årene bli overløp ved Flatisvass-
dammen. Under ekstreme flomforhold vil
vannføringen kunne overskride hva den
ville blitt ved uregulerte forhold. Vi
regner ikke med at dette vil medføre
skader langs elva.

Andre virkninger

Hverken for fiske, reindrift eller fot-
turisme kan reguleringen sies å ha noen
virkning, derimot kan fremføring av vei
gi lettere adkomst til de interessante
grotteområdene ved Pikhaugene, som for-
øvrig blir uberørt av reguleringen.

4.7.2 Glomdalselva
'\
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vatnet

Inn tak
Glomdalsvotnet

2

Tappe-
vent{f o

o
G\om

Tekniske inngrep

Inntakskonstruksjonene i Glomdalselva og
Knabbaga blir utført som mindre sperre-
dammer av betong som ikke blir domi-
nerende i terrenget. Arbeidene utføres
veiløst.

Fra tverrslaget ved Glomdalsvatnet skal
det tas ut ca. 600 000m steinmasser
som er planlagt plassert i tipp på begge
sider av Glomdalselva. Tippene tilses og
utformes i samråd med landskapsarkitekt.

Anleggsbrakker og andre hjelpeanlegg
fjernes og området ryddes opp etter
avsluttet anleggsdrift. Anleggsveien har
begrenset interesse etter utbygging.
Vedlikehold, evt. stengning/tilsing, vil
bli avtalt med kommunen (Tek./k. plan
Melfjord, bilag 3.4.3.1).

Vannføringer

Umiddelbart nedenfor inntakene vil elvene
bli tørrlagt, forøvrig vil Glomdalselva·
få sterkt redusert vannføring.
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Som nevnt i Tek./k. plan for Mel fjord
(s. 20 og 25) vil flomavledningen fra
Austerdalsvatnet bl.a. tas ut via en
ventil i tverrslaget ved Glomdalsvatnet.
Man må regne med at denne tappingen vil
forekomme nesten årlig. Under ekstreme
flomforhold vil vannføringen komme opp
mot ventilens kapasitet (60 m/s) som
er betydelig større enn påregnelig flom
under nåværende forhold, men mindre enn
de største flommene i tiden før Auster-
dalsvatnet ble drenert østover. Elvefaret
nedenfor Glomdalsvatnet er derfor istand
til åta imot denne flomvannføringen.

Blakking av vann

Etter fraføring av tilsiget til Auster-
dalsvatnet i slutten av 1950-rene ble
vannet i Glomdalsvatnet klart. Etter den
foran omtalte flomtapping må man regne
med en viss blakking av vannet, men det
er vanskeligå forutsi hvor store deler
av året vannet vil forbli blakket, dvs. i
hvilken grad restvannføringen vil bytte
ut brevannet med klart vann mellom flom-
tappingsperiodene.

Inntok
Glomdolsva tnet

Zr
Fiske

Tappe-
vent5[

Det drives idag noe fiske i Glomdals-
vatnet. Vi regner ikke med at det redu-
serte tilsig vil ha noen virkning på
dette fiske, men den foran nevnte
mulighet for blakking av vannet vil evt.
sette produksjonen i vannet noe ned.

Landbruk

De planlagte inngrep vil ikke berøre
dyrket mark i Glemdalen.
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4.7.3 Glomaga fra samløp Glomdalselva
til Langvatnet

Glomdolsvatnet Vannføringer

N

G',-
0

3
oo
10

0

Berget

Longvotnet

Glomåga har to ganger tidligere blitt
fraført vann, i 1955 ved at Terskaldvatna
ble overført til Fykanåga og i 1959 ved
at Austerdalsvatn ble overført til
Svartisdalen. Nverende vannføring er
derfor ca. 63 $ av opprinnelig ved VM
1133, Berget.

Etter Melfjordutbyggingen vil restvann-
føringen bli ca. 17 av nåværende
vannføring.

Vannføringsforholdene er forøvrig mer
utførlig beskrevet i S-86.

De omtalte overløp og tappinger i flom-
perioder vil ha tilsvarende virkning på
denne elvestrekningen. De aller fleste
flomvannføringer vil bli små i forhold
til flommer under nåværende forhold, men
i ekstreme flomsituasjoner kan vann-
føringen bli noe større enn den ville ha
blitt idag, men ikke større enn under de
opprinnelige forhold (for 1955).

Fiske

Det drives idag ikke fiske på den berørte
elvestrekning.

Jordbruk

Da dyrket mark langselvestrekningen
ligger høyt i forhold til elva, vil vann-
foringsreduksjonen ikke ha betydning for
grunnvannstanden her. Virkningene på
lokalklimaet vil også bli minimale, S-73
antyder en senkning av minimumstempera-
turen på noen ti-dels grader. Dette vil
ikke ha betydning for jordbruket.



60

l4.7.4 Leiraga
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Tekniske inngrep

De 4 inntakskonstruksjonene blir alle
mindre sperredammer av betong som ikke
blir dominerende i terrenget. De utføres
veiløst.

Tverrslaget for tunneldriften blir
liggende ner Melfjordveien. De stein-
massene som ikke brukes til dambygging
(Storvatnet) eller veibygging, plasseres
i tipp ved tverrslaget. Tippen utformes i
samråd med landskapsarkitekt og tilsåes.
Alle brakker og hjelpeanlegg forøvrig
fjernes og området ryddes etter avsluttet
anleggsdrift.

Vannføringer

Umiddelbart nedenfor inntakene blir elva
tørrlagt, forøvrig blir vannføringen
sterkt redusert helt ned til Langvatnet.

Det blir svært sjelden overløp ved inn-
takene.

4.7.5 Trolldalen

Tekniske inngrep

En moreneforekomst ca. 2 km nedenfor •
Trolldalsvatnet forutsettes benyttet til
dambygging (Flatisvassdammen, Storvass-:
dammen). Forekomsten befinner seg på
begge sider av elva, men selve elveløpet
blir ikke berørt. Det er erfaringsmessig
vanskeligå legge fram en detaljert plan
for et slikt massetak på forhånd, men
generelt kan sies at selv om terrenget
blir noe forandret, vil arrondering Oog
tilsåing fjerne de mest synlige spor
etter anleggsdriften.

Anleggsveien, som legges på nordsiden av
elva, vil etter anleggsdriftens slutt bli
stengt og tilsådd.

Troll do ls  -
vatnet
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5  MELFJORDOMRADET

5.1 Storvassaga

N

!
Tekniske inngrep

Storvassdammen blir en ca. 32 m hoy
steinfyllingsdam. Lokalt blir dammen et
dominerende byggverk i det småkuperte
terrenget, men den blir ikke synlig fra
bygda i Melfjordbotn.

Materiale til støttefylling, over-
gangs- og filtersoner produseres fra et
steinbrudd som blir liggende under HRV,
mens morene hentes fra Trolldalen. Det
blir således ingen synlige massetak i
forbindelse med dammen.

Anleggsveien fra Melfjordbotn vil bli
vedlikeholdt, mens hjelpeanlegg forøvrig
vil bli fjernet og området ryddet opp
etter avsluttet anleggsdrift (Tek./Øk.
plan Melfjord, bilag 3.2.1.3).

Neddemt område. Vannstander

Av de 640 dekar som demmes ned består en
stor del av bart fjell og ur. Men det
finnes også partier med relativt høy
planteproduksjon. I S-112 blir området
dog ikke karakterisert som særlig verne-
verdig.

Det er ikke registrert fortidsminner i
neddemningsområdet (S-50).

På grunn av lav magasinprosent og særlig
pga. stor reguleringshøyde i forhold til
fallhoyden, er forventet vannstands-
variasjon noe vanskelig å forutsi. Men et
gjennomgående trekk vil være at man vil
forsøke å holde høy vannstand så lenge
som mulig utover høsten og vinteren for
så å tappe raskt ned fram mot vårflommen.
Oppfyllingen vil, 0gs foreg@ noe raskere
enn f.eks. ved Flatisvatnet. Den vil
starte ca. 1. juni, og de fleste år vil
vannstanden nærme seg HRV ca. 15. juli.
Om sommeren og høsten vil så vannstanden
pendle over de øverste metrene for å
utjevne flomtoppene.
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Vannføringer

Fra dammen og ned til dalbotnen vil Stor-
vasselva bli tørrlagt. Men på grunn av
bekker fra øst og sør vil nederste halv-
parten av vassdraget få relativt stor
restvannforing. Ved utlopet i sjoen blir
denne ca. 50 av naturlig. S-86 gir
forøvrig en mer detaljert beskrivelse av
vannføringsforholdene før og etter
re gul er ing.

N

!

I flomperioder vil det en sjelden gang
(ca. hvert 3. &r) bli overlop ved
Storvassdammen. Som oftest blir denne
flomvassf@oringen liten, men i en helt
ekstrem flomsituasjon vil flommen kunne
bli større enn den ville ha blitt ved
naturlige forhold. Vi regner imidlertid
ikke med at dette vil medføre skader
langs elvefaret.

Fiske

Storvatnet, som har relativt liten
næringsproduksjon, har en bestand av
småfallen aure som i S-62 karakteriseres
som "mager til middels elvefisk". Denne
fiskebestanden vil ikke kunne naturlig
forynges etter regulering, men kan ev.
holdes vedlike ved utsetting av fisk.

I øvre del av Storvassåga blir også
fisket ødelagt, mens restvannføringen i
nedre del skulle bli stor nok til å
opprettholde et visst fiske.

Reindrift

Området rundt Storvatnet har ingen
serverdi for reindriften(S-63). Ved
vestenden av Storvatnet passerer en
flyttelei for Strandtindene distrikt, men
oppdemmingen vil, ikke stenge for denne.
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5.2 Melfjordbotn

Tekniske inngrep

Selve kraftstasjonen blir liggende i
fjell. Steinmassene fra stasjonshallen og
diverse tunneler vil ifølge opplysninger
fra kommunen i det vesentlige bli brukt
til forskjellige oppfyllings- og
planeringsformål i Melfjordbotn.
Eventuelle overskuddsmasser plasseres i
en senkning vest for adkomsttunnelen.
Forøvrig vil kun kraftlinje, koplings-
anlegg samt et mindre portalbygg bli
synlig i kraftstasjonsområdet. Brakker og
hjelpeanlegg forøvrig fjernes etter
avsluttet anleggsdrifti den grad det
ikke er sluttet avtale med kommunen om
evt. overtagelse.

Det ses videre fram til et samarbeid med
distriktet når det gjelder kai. Endelige
planer for landingsplass for vårt
spesialskip er derfor ikke utarbeidet.

Forøvrig vil hovedadkomsten til Melfjord-
botn bli "Melfjordveien" fra Rana, som
blir bygget som fylkesvei.
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Andre virkninger

På grunn av plassmangel må man regne med
at dyrket mark vil bli berørt ved
utvidelse av veien ned til kaia.

Vannforsynings- og kloakkanlegg under
anleggstiden utføres i samråd med
kommunen.

De lokalklimatiske endringer vil ifølge
S-73 bli så små at de neppe vil ha
praktisk interesse. Melfjorden som idag
er isfri hele året, vil også bli det
etter utbygging (s-122).

ev. kai
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6 HOLANDSFJORDEN

Tverrs\og
og tipp

Tekniske inngrep

I alt 28 elver og bekker til Holands-
fjorden skal tas inn på en samletunnel
("Takrenne"). Inntakene utfores som
mindre betongkonstruksjoner. Ved sin
beliggenhet høyt oppe i lia blir de
færreste synlig fra fjorden. Den største
elva, ved Engabreen, tas inn under breen.

De to tverrslagene, ved Engabreen og
innersti Nordfjorden har felles trekk
ved at de begge ligger i bratte fjell-
sider. Både anleggsveier og steintipper
vil derfor ligge godt synlig mot den
nærmeste omegn. I samråd med landskaps-
arkitekt vil tippene gis den form og den
behandling som gjør at de glir best mulig
inn i landskapet.

Brakker og andre hjelpeanlegg vil bli
fjernet etter anleggstiden.

Selve kraftstasjonen blir liggende i
fjell. Steinmassene fra stasjonshallen og
diverse tunneler legges ut i en flat lav
tipp nær adkomsttunnelen. Forøvrig vil
kun kraftlinje, koplingsanlegg samt et
mindre portalbygg bli synlig i stasjons-
området (Tek./Øk. plan Stor-Gl.fj. bilag
3 . 2 • 2 . 1 . 5 og 3 . 2 • 2 . 1 . 6 ) .

Vannforinger

Umiddelbart nedenfor inntakene blir
bekkene tørrlagt, forøvrig får samtlige
sterkt redusert vannføring også ved utløp
i sjøen. Eksempelvis får Storjordelva en
restvannforing ved utlopetp ca. 25 ,
tilsvarende tall for elva fra Engabreen
blir ca. 33 %. Inntakene vil normalt ikke
få overløp ved flom.

Jordbruk

Jordbruksarealer blir bare i uvesentlig
grad berørt i dette området.
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Tverrslog
og tipp

Isforhold

Nordfjorden islegges normalt hver vinter,
mens fjorden utenfor Enganeset normalt er
isfri. Etter utbygging vil store mengder
ferskvann føres ut i fjorden om vinteren.
Som antydet i S-122 kan dette føre til at
Nordfjorden blir isfri, mens det lenger
ut i Holandsfjorden kan bli økt fare for
isdannelsei kalde perioder. Disse spørs-
mål er for tiden under nærmere vurdering
bl.a. ved hjelp av modellforsøk.

Lokalklima

Som det fremgår av S-73 har endel av de
igangsatte meteorologiske observasjoner
blitt noe hindret av uhell. Virkningen på
lokalklimaet kan derfor først beskrivesi
detalj når nye observasjoner foreligger.
Forøvrig vil mulige endringer i tempera-
turforhold begrense seg til de nære
strandområder.

Det som kan sies idag er at dersom Nord-
fjorden blir isfri etter utbygging vil
hyppigheten av frostroyk pokei fjord-
botnen.

Turisme

Engabreen er idag et populært turistmål.
Anleggsvei og tipp vil virke noe
skjemmende i landskapet, men selve bre-
tunga blir ikke berørt. Anleggsveien vil
lette adkomsten til breen.

7 FYKANAG A

7.1 Storglomvatnet/Holmvatnet

Tekniske inngrep,

Ved utløpet av Storglomvatnet er det idag
en betongdam samt en rekke bygninger og
kraftlinjer som inngår i driften av Glom-
fjord kraftverk. Disse anlegg vil bli
fjernet og/eller neddemti forbindelse
med Stor-Glomfjordutbyggingen.
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Den nye Storglomvassdammen blir en ca. 86
m hoy steinfyllingsdam med et damvolum på
ea. 4,3 mill.m. Den blir sledes et
ruvende byggverk som vil dominere land-
skapet lokalt.

,·
."

o C)

R G

,"
,"

........ ····=···· .. ··

Steinmassene tas fra et steinbrudd
5-600 m sydøst for damstedet. Bruddet er
tenkt utformet som en grop med jevnhøye
kanter. Etter avsluttet anleggsdrift
fylles gropen med vann slik at brudd-
flaten så å si ikke blir synlig (det er
et lite tjern der fra for).

Anleggsbrakker og hjelpeanlegg forøvrig
vil bli fjernet og området ryddes opp
etter avsluttet anleggsdrift.

Holmvassdammen blir en tilsvarende noe
mindre steinfyllingsdam, volum ca. 1,0
mill.m, storste damhøyde ca. 45 m.
Den blir således også et dominerende
byggverk. Steinbruddet legges i vestre
dalside ca. 300 m innenfor dammen. Det
vil ikke bli synlig nedenfra dalen.

Som nevnt i Tek./k. plan er det ikke
endelig bestemt om dammen skal ha
tetningskjerne av naturlig morene eller
av andre materialer, og ifall naturlig
morene blir valgt, må denne hentes fra
Vegdalen, ca. 7 km nordøst for Stor-
glomvatnet. Bade morenetaket og anleggs-
veien dit utjevnes og tilses etter
avsluttet anleggsdrift .

Anleggsveien fra Glomfjord til både
Storglomvassdammen og Holmvassdammen vil
bli vedlikeholdt også etter anleggs-
perioden. På grunn av tildels vanskelig
terreng vil spesielt veien 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

Storglomvatnet er idag regulert mellom k.
498,0 0g k. 521,6. Ved den okte opp-
demmingen vil vannet flyte sammen med
Holmvatnet samt et mindre tjern nord for
Storglomvatnet, og dessuten demme ned
15 000 da utover nåværende regulerings-
grenser. Neddemningsomradet har ingen
spesielt verneverdige objekter, vegeta-
sjonen er dessuten svært sparsom her oppe
ved brekanten.
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Storglomvatnet blir et utpreget flerårs-
magasin, dvs. magasinvolumet er større
enn hva man i middel forbruker av maga-
sinvanni tappeperioden. Hensikten med
dette er dekke forbruket i år med
dårlig tilsig, for så å samle vann i år
med stort tilsig. I prinsipp vil nok
vannstandsvariasjonen over året bli som
ved andre magasiner (synkende utover
vinteren og stigende om sommeren), men
magasinet vil bare svært sjelden være
helt fullt og helt tomt.

·:" .":.......

....•

s

Reindrift

Området tilhører Glommen distrikt, hvor
det idag ikke foregår organisert rein-
drift. De reinsdyr som beiter i området
karakteriseres i S-63 som "halv-ville".
Neddemningsområdet på nord- og vestsiden
av Storglomvatnet angis å være bra
sommerbeite for reinen.

Fiske
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Bade Holmvatn og spesielt Storglomvatn
blir i S-62 karakterisert som svært
næringsfattige etter norske forhold. I
Holmvatnet finnes bare aure, mens Stor-
glomvatnet har både aure og roye. Kvali-
teten på fisken i begge vatn karakteri-
seres som meget god.

Gyteforholdene er imidlertid dårlige i
begge vatn, nåværende bestand blir derfor
opprettholdt ved utsetting av fisk.

Planlagt regulering vil derfor ha lite å
si for den naturlige foryngelse, og
forutsatt fortsatt utsetting av fisk vil
bestanden kunne holdes også etter
regulering.
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7.2 Fykanaga

Vann 616

0
0
0
mn
z

'Vann 714

Tekniske inngrep

I hovedelva vil det ikke bli tekniske
inngrepi Fykandalen, bortsett fra dammer
og anleggsvei beskreveti foregående kap.
I bekkene fra "vann k. 616" og "vann
k. 714" vil det bli sm inntakskonstruk-
sjoner av betong som utføres veiløst. I
"vann k. 771" drives tunnelen direkte inn
i vannet, det blir derfor ingen synlige
inngrep i terrenget .

Vann 717
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Vannføringer

De tre bekkene (som samler seg til to før
Fykanåga) får sterkt redusert vannføring
etter utbygging. Selve Fykanåga forøvrig
blir ikke påvirket av denne utbygging,
bortsett fra den korte strekningen fra
tappetunnelen ved Storglomvassdammen til
inntaket for tunnelen til Nedre Navervatn
hvor det idag tappes magasinvann fra
Storglomvatnet. Denne tappingen vil
opphøre etter utbygging.

Flomoverløp fra Storglomvassdammen vil
forekomme uhyre sjelden, men dersom en
rekke sjelden forekommende forhold
(ekstremt stor flom, fullt magasin,
uforutsett stans i begge kraftverk) mot
formodning skulle opptre samtidig, vil
flomvassføringen i Fykanaga kunne bli
større enn den ville ha blitt under
naturlige forhold. Det antas imidlertid
ubetydelige skader langs vassdraget selv
ved en slik situasjon.

Fiske

Fisket i Fykanvatnet antas ikke å bli
påvirket av reguleringen, forøvrig drives
ikke fiske i elva.
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Klimatiske forhold

Etter utbygging mot Holandsfjord vil til-
førsel av ferskvann til Glomfjorden
reduseres betydelig i forhold til dagens
situasjon. I forhold til vannet i fjorden
er dette ferskvannet kaldere om sommeren
og høsten og varmere om vinteren og
våren. Imidlertid antas det i S-73at
virkningen på lufttemperaturen av
redusert ferskvannstilførsel vil bli lite
merkbar.

Generalplankontoreti mai 1978
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