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FORORD

Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet

i Oslo har forestått en geofaglig vurdering av Grøa for

A/S Hafslund. I dette vassdraget planlegges en utbygging og

denne rapport vil være et bilag til den aktuelle konsesjons-

søknad som fremmes av Kristiansund Elektrisitetsverk.

Befaringen er foretatt av undertegnede l0-12. september 1980.

Ved behandlingen av området er benyttet NGO's kartserie M 711

blad 1420 II Romfo og blad 1420 III Sunndalsøra, og det vises

til disse ved omtalen. I tillegg er det økonomiske kartverk

benyttet som grunnlag ved noen figurer.

Befaringen og utarbeidelsen av rapporten er i sin helhet

bekostet av konsesjonsskeren.

Professor Just Gjessing har gitt faglig kritikk. Cand.mag.

Sverre Huseby har tegnet en del av figurene og bistått ved

flyfototolkning. Kontorfullmektig Tove Nordseth har maskin-

skrevet rapporten. De nevnte personer takkes herved.

Blindern, mars 1981

Per E. Faugli
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INNLEDNING

Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer ivare-

tar de naturvitenskapelige interesser i forbindelse med

utbygging og regulering av vassdrag. Som et ledd i dette

arbeid inngår også en geomorfologisk vurdering av det

aktuelle vassdrag. De øvrige naturvitenskapelige fag blir

omtalt i egne fagrapporter. Til sist vil så Utvalget sammen-

fatte dette materialet og gi en vurdering av konsekvensene

utbyggingen måtte få for natursystemet.

Innen geomorfologien er det viktig å klarlegge de ulike

prosesser som virker. Det er her tale om de prosess-systemene

der det foregår mobilisering (forvitring, erosjon), transport

og akkumulasjon av løst steinmateriale. Påvirkning ved inngrep

kan forekomme innen skr&nings-, periglasiale, glasiale og

fluviale prosesser. Videre er overflateformene av interesse,

b&de de i fast fjell og de i lsmateriale.

Viktige elementer ved omtalen av de geomorfologiske forhold

er:

- undergrunnens sammensetning og struktur

- lsmaterialdekkets dannelse og ytre former

- det fluviale system

Et vassdrag er et dynamisk system der alle delene, skråningene

og bekke- og elvelopene, er bundet sammen og er avhengige av

hverandre. De delene av det fluviale systemet som er spesielt

utsatt for forandringer, er de elvestrekningene der elven går

i materiale som den kan bevege og som den derfor former.

Elvelp og elveslette hdrer genetisk og dynamisk sammen.

I vassdragssammenheng er fluvialgeomorfologien særlig viktig.

Det fluviale systemet vil alltid bli påvirket og forstyrret

ved en vassdragsregulering. En sker her & klarlegge det
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rennende vannets formdannende virkning, ved erosjons-,

transport- og akkumulasjonsprosesser.

Regulering av vannfringen kan f& store folger for elvelpene.

Endringene i vannføring har betydning for materialtransporten,

som ogs& i sin tur kan virke p& lpets former og utvikling.

I vassdragssaker dreier det seg om disponering av verdifulle

naturressurser. Inngrep i naturen kan få vidtrekkende konse-

kvenser. Det må vurderes hva som er skadelig for naturen.

Uberørt natur er også en verdifull nasjonal ressurs.

Drivas nedbørfelt blir omtalt i faglitteraturen pga.

dreneringssystemets utvikling først omtalt av Barrett (1900).

H. Holtedahl (1951) og 0. Holtedahl (1953 og 1960) gir en

oversikt over denne problematikken. Spesielt står nabofeltet

til Groa i st, delfeltet Grova med Jenstadjuvet, i fokus.

Grdalen omtales spesielt av Nordhagen (l929 og 1930) hvor

dalens særegne karakteristika blir påpekt. Dalen er nylig

blitt kvartærgeologisk kartlagt (Sollid et al. 1980). Videre

er en kvartærgeologisk oversikt over Grdalen og deler av

Sunndalen blitt utarbeidet for selve konsesjonssøknaden

(Berdal 1979).

Berggrunnsgeologisk ligger feltet i et område som er gjenstand

for faglig diskusjon. En oversikt over dette er gitt av

Oftedahl (1974).
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I. BELIGGENHET - PLANLAGT REGULERING

Gra er sideelv til Driva med innlp 12 km ovenfor Drivas

utlp i Sunndalsfjorden (fig. 1). Elvas nedbrfelt er

l10 km, mens Drivas totale felt utgj@or 2483 km. Delfeltet

ligger i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

Grøa drenerer den vestlige delen av Grddalen, som også har

avrenning mot st ved Grid@la, fig. 2.

I dag er kartlagt fire breer som dekker 0,7% av feltets areal

(Østrem et al. 1969). Vannene utgjor 108.

Grdalen har veiforbindelse bare fra øst. Her er det kjørbar

vei til Stortæla, like vest for vannskillet i dalbunnen. Det

er en rekke setrer i dalen langsmed Grøa, de fleste er nedlagt.

Enkelte av setrene nyttes som hytter. En T-merket sti følger

ned i gjennom dalen vestover til Sunndalen. Det er ingen fast

bosetning i dalen. I samløpsområdet med Driva nede i Sunndalen

er det betydelig bebyggelse.

I henhold til dagens plan vil kraftverkets inntaksmagasin bli

etablert med dam nær kote 400, eller like nedstrøms samløpet

med SØrkja. Magasinet vil få beskjeden regulering. Kraft-

verket blir lagt i fjell vest for Grøas utløp. Vei vil bli

bygget opp til damstedet. Dette tilsier at det ikke blir

inngrep i dalen oppstrøms inntaksmagasinet. Elveløpet vil bli

tørrlagt fra inntaksmagasinet og nedover helt til samløpet med

Driva.
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Fig. 2. Grøas felt.
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II. NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

Grøa løper i daldraget parallelt med og syd for Sunndalen.

Elva drenerer den vestlige delen av Grdalen. Denne dalen

har vannskillet ca. 745 m o.h. og østover renner Grdla

(fig. 3).

GrØdØla tilhører det vassdragssystemet som møtes i Jenstad-

juvet. Her innfanges dreneringen fra fem daler før Grøva

renner videre mot samløp Driva, ca. 60 km oppstrøms Grøas

samløp (fig. 1). Dette området står sentralt i diskusjonen

om dalenes dannelse i Norge og om hovedvannskillets flytting

(Barrett 1900, H. Holtedahl 1951).

Grdalen er en betydelig dalutforming i fjellmassivet syd

for Sunndalen. Dalbunnen har sitt høyeste punkt bare 745 m o.h.,

mens fjellene omkring rager mer enn 1000 meter høyere (fig. 4).

mo.h. Vannskillet Gevadalen mo.h.

1500

•
1500

1000 Dalavatnet 1000

500
-

500

0 0
0 l000 3000 5000m

Fig. 3. Grødalens lengdeprofil.
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Lengst i vest når de omkringliggende fjellene høyest. De

ligger på en rekke nord-syd, med fra Nord Kaldfonna 1849 m o.h.,

N for Dordinakken 1820 m o.h., Dordinakken 1787 m o.h., Grå-

kollen 1684 m o.h. og Vardefjell 1686 m o.h. I dette fjell-

massivet er det klart U-formede daler med utlop mot st.

Disse er utformet under lokalglasiasjon. sørkjedalen og

Grunningsdalen er begge hengende til Grødalen med fall fra ca.

kote 900 til henholdsvis kote 400 og 500 (fig. 5). I begge

dalene er det relativt store tjern med vannflate opp imot

l km. Vannene ligger i hyde 1150-1170 m o.h. Helt i vest

ender begge disse sidedalene i botner.

I Grødalens sydlige felt er de alpine trekk ikke dominerende.

Toppene når også her opp i mer enn 1800 m o.h., med Sæter-

fjellet 1812 m o.h. Vannene er mindre og dalene ikke så

markerte. Fjellvidda har en viss utstrekning med svak stig-

ning sydover. Nord for dalen er fjellmassivet lavere og

mindre i utstrekning. Det kan nærmest betraktes som øvre del

av dalsida.

Fig. 5. Grdalen med Dalavatn og den hengende Sorkjedalen.
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Grdalen fra Dalavatn og østover har en bred og relativt flat

bunn. Denne er enkelte steder oppbrukket av tverrgående

bergterskler. Dalen er tydelig glasialt påvirket i en form.

Mengden av lsmateriale ker ogs stover pga. de spesielle

avsmeltingsforhold som området var utsatt for i avsmeltingens

siste fase (se nedenfor). Spesielt fra Råhamran og til vann-

skillet er mektigheten påfallende.

Nedenfor Dalavatn dreier dalen nordover og den skjærer seg

kraftig ned. Dalen er tydelig V-formet og den har fluvial

utforming. Likevel har også her glasialerosjon hatt betydning.

Dette sees i den delen som kalles Litl-Grdalen.

Grdalen er hengende til Sunndalen, som er hoveddalen.

Gras vre del har lite fall og dens lop er utformet i de

kvartære avsetningene. Det sees flere steder erosjonssår i

breddene og banker i løpet. På flate partier er det utviklet

meandre. Bunntransportert materiale sees også. Nedover

danner bergtersklene sm% fosser, mens lopet blir stadig

striere og bunnmaterialet er hele tiden steinet. Bare enkelte

steder som ved innlop Dalavatn er det sandig materiale i

bankene. Siste del mot Sunndalen er spesiell med store blokker

i elvelpet og det faller sterkt. Her er det utformet en

tilpasningscanyon. Nede i hoveddalen har elva erodert i de

store avsetningene og flere generasjoner elveslette finnes

(se nedenfor). Samløpet er av Driva presset nedover i dalen.

Landskapet er formet av flere prosesser. Mange steder i

Grdalen er det imponerende urer dannet ved foten av dal-

sidene. Materialet produseres ved forvitring og transporteres

nedover mot dalbunnen ved massebevegelse og snøskred. Men

også overflateavrenningen er viktig tidvis i denne transporten.

Prosessene virker i dag, og en finner spor etter nylige ras.

Spesielt imponerende urer med stor utstrekning sees ved dal-

siden syd for Svartsnytvatnet og sydvest for Dalavatn (fig. 6).

Urene er bygd opp av flere raskjegler. De to nevnte lokali-

tetene har faglig kvalitet.
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Fig. 6. Den omtalte ura syd for Svartsnytvatn.

Nordover fra Dalavatn består dalen enkelt sagt av to ras-

skråninger med en elv i midten. Dalsidene er dekket av

steinet rasmateriale og det er aktive prosesser. I den lille

sidedalen fra øst, Jokerdalen, går det f.eks. flere ras i året.

Steinvollen ved Sva&as samlop med Gra er dannet ved et

større snøskred. I dagens landskap gjenspeiles bergartens

struktur seg også i overflateformene. Utformingen av Åker-

sæternebba vest for Reinåa viser dette klart.
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III. GEOFAGLIGE FORHOLD

Ber runns eolo i

Feltet tilhører et område som tidligere ble omtalt som "Det

Romsdalske Grunnfjell". I dag vet en imidlertid at en stor

del av bergartene her er av senprekambrisk-eokambrisk og

kambro-silurisk alder og området er en sentral del av det

kaledonske orogen (Strand 1972).

En kartskisse over de prekambriske gneisene er blitt utarbeidet

av Hernes (1965). Det fremgår av denne at Grøas delfelt faller

inn i et område med Tingvoll-gruppens bergarter (fig. 7).

Denne består av de yngste gneisene og utgjør ulike heterogene

og homogene typer med yegneis, kvartsitt o.l. Mot Sunndalen

dominerer gneiser, her kartlagt som tilhdrende Rausand-gruppen.

Denne gruppen har mer homogene gneiser.

Det gjenstår en rekke studier innen dette området før en har

full oversikt over undergrunnen.

Kvartær eolo i

Feltet inneholder en rekke spor fra den kvartære nedisningen.

Disse finnes både på fast fjell og ved løsavsetningene i

fjellområdet og i dalen.

Lokalt har den siste fase av istiden spesiell interesse.

Landisen var da så tynn at bevegelsen måtte bli styrt av den

underliggende topografien. Breen virket da som en dalbre.

Selve dalanlegget er eldre, tilhørende det paleiske landskapet.
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Grødalens spesielle utforming med vannskillet liggende midt

i dalen, har medført at da dalbreen trakk seg tilbake mot

sydst, ble det dannet en bredemt sj mellom vannskillet og

breen. De avsetningene som derav ble akkumulert, har stor

mektighet. Disse ligger øst for Grøas vannskille. Smelte-

vannet drenerte vestover, slik at Grøas felt den gang var

betydelig større enn dagens (fig. 8).

Avsetningen fram mot Råhamran er hovedsakeligglasifluvial hvor

elva siden har arbeidet i og utviklet en elveslette med berg-

terskelen R&hamran som basis. Materialet er hovedsakelig

sand og grus som er godt sortert.

I nordre dalside er det mellom kotene 840 og 910 et mindre

sammenhengende felt med morenemateriale rundt Rein&as lop

(Sollid et al. 1980). Dette er antagelig en støtsidemorene

fra et tidlig stadium av avsmeltingen. Reinåa har erodert et

markert dreneringsspor og dette antyder en mektighet i avset-

ningene på opp mot 10 m (Berdal 1979).

Fig. 8. Ved utlop Svartsnytvatn er det flere spor etter de
tidligere smeltevannselver, her er ett av disse
gamle elvelopene.
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I Grynningsdalen er det et større område med morene (Sollid

et al. 1980). Noe materiale herfra er ført ut av den

hengende dalen og ned i Grodalen. I Grynningsdalens utlp

finnes det også en rekke større og mindre moreneavsetninger

på tvers av dalen.

I Sunndalen er det betydelige løsavsetninger. Marin grense

er målt til 150 m o.h. Grøa drenerte på dette tidspunkt

direkte ut i sjøen. Havet gikk da inn i dalen lengre opp

(Sollid 1963).

Langs Sunndalens sider er det blitt dannet urer. Dette sammen

med dalbunnens fluvialt utviklede terrasselandskap i glasi-

fluvialt, fluvialt og marint materiale, preger dalen.

Fluvialgeomorfolo i

Pga. de egenartede avsmeltingsforholdene i dalen har elva

sine flateste strekninger øverst. Videre nedover øker fallet

for dette kulminerer i tilpasningslpet mot Sunndalen. I

selve samløpsområdet med Driva flater kurven ut igjen (Fig. 9).

Elva viser over enkelte strekninger en betydelig transport-

aktivitet. I øvre deler skjer transporten både som bunn-

transport og i suspensjon. Forhold mellom disse to prosesser

er skiftende. Mot Dalavatn har elva et typisk bunntransporter-

ende lop. Sideelva Sorkja, med samlp like nedenfor Dalavatn,

drenerer breområdet og fører mest materiale ved suspensjon.

Nedover mot samløpet med Driva dominerer bunntransporten.

Under befaringen var det liten vannforing i Gra og en ned-

strøms serie av prøver for analyse av vannets innhold av sus-

pendert materiale, gav som ventet svært lave verdier, tab. l.

Det er ikke foretatt beregninger av transporten.
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Fig. 9. Gras lengdeprofil.

Det rennende vann transporterer også materiale som kjemisk

oppløst. Denne transport kan kvantitativt beregnes ut i fra

m&linger av vannets spesifikke ledningsevne (\jg). Til-

førselen av kjemisk oppløst materiale i det rennende vann skjer

ved tilskudd fra atmosfæren og ved forvitring av berggrunn og

løsmassene. Under befaringen ble det tatt enkelte prøver ned-

strøms i elva, tab. l.

Tab. 1. Materialtransport, data fra prøver tatt 11.9.1980.

Lokalitet +e Konsentrasjon suspendert
materiale mg/1

Storhlen 16 1,5

R&hamran 11 1,0

Innløp Dalavatn 9 3,0

Gra bru 15 2,0

En lignende serie foretatt i forbindelse med de ferskvanns-

biologiske undersøkelsene viser nær samme verdier for vannets

spesifikke ledningsevne (pers.medd. J.I. Koksvik).

Ut i fra den undergrunn som er i dalen, er disse verdiene

som forventet (Faugli 1973).

Ved omtalen av elva er det naturlig å inndele denne i følgende

segmenter (fig. 2).

A. Vannskillet - Storhølen

B. Storhølen - Råhamran

C. Råhamran - Hgfallet
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D. Hgfallet - Dalavatn

E. Dalavatn - kote 400 (nedstrøms samløp sørkja)

F. Kote 400 - Sunndalen

G. Samlpsomr&det med Driva

A. Vannskillet  -  Storholen

Nevnt er de egenartede forholdene i selve dalen ved vannskillet

rundt kote 750. Dalbunnen er bred her og Svartsnytvatnet

(744 m o.h.) dominerer sammen med de omliggende myrområder.

Utlpet av vannet er mot nord, men lopet boyer br&tt mot vest.

Spylerenner sees vest for vannet som vitner om tidligere

fluvial aktivitet (fig. 8). Mot samløpet med bekken fra

Snytbotn er det fast fjell i løpet. Bunnmaterialet utgjøres

av utvasket bunnmorenemateriale og flere steder er det store

blokker. Løpet splittes opp etter samløpet, men nå er det

stabile lpsforhold. Berget er skifrig med strkretning

parallelt med dalen og fall 20-40° mot syd. Fjellet der det

står i dagen forvitrer, men i så store blokker at det ikke

virker som materialkilde for elva.

Ved kote 710 like oppstrøms Storhølen krysser elva en berg-

terskel. Denne har virket som en lokal erosjonsbasis for

bassenget ovenfor. Elva faller ca. 40 meter over denne 3,5 km

lange strekningen (ll o/oo).

B. Stoholen  -  R&hamran

På denne 3,7 km lange strekningen til fossen i R&hamran har

elva bare et fall på 4 o/oo eller totalt l5 m. Dette seg-

mentet er faglig det mest interessante. Løpet er stedvis både

forgrenet og meandrerende (fig. 10). Dette fremgår også ved

at elva forlenger avstanden med nr 50% idet strekningen i:

luftlinje bare er 2,5 km.
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Dalbunnen består av glasifluviale avsetninger som antagelig

er avsatt i en forholdsvis tidlig fase under avsmeltingen.

Bretungen fra øst lå opp forbi Klokkarvatn. Løsmaterialet

ble transportert vestover av smeltevannselvene og det ble da

ført over dalens vannskille under isen. Deler av materialet

ble avsatt i bassenget foran bergterskelen, R&hamran, som

virket som lokal erosjonsbasis. Senere har elva utformet

sitt lopssystem i dette materialet. I dag sees derfor spor

etter en rekke ulike faser i dette systemet.

Ut ifra den enkle befaring og flyfotostudier er det laget en

skisse av strekningen (fig. 10). Spor etter gamle elvelp

finnes flere steder. Spesielt syd for Brandeinsætra er

flere lop av ulik generasjon. Avsnorte meandreringer finnes

også, samt spor etter en rekke meandre. Terrassekanter finnes

i ulike hyder og en m@ anta at en del av det kvartere ls-

materialet er transportert videre nedover i dalen over berg-

terskelen ved Råhamran.

Dagens elv er aktiv over strekningen (fig. 11). Materialet

i avsetningene er vesentlig av sand og grus som videre blir

sortert ved denne transporten. Banker i lpet indikerer at

materialet er i transport langs bunnen, videre er det flere

sår i terrassekantene hvor det stadig eroderes. Material-

transporten skjer i dag hovedsakelig langs bunnen. Det antas

at andelen av materialet i suspensjon er lite. De foretatte

materialprøver i avsetningene bekrefter dette (fig. 12).

Årsaken skyldes at de finere partiklene allerede er utvasket

og transportert vekk av elven.

Materiale med kornstrrelse strre enn 0,2 mm vil normalt ikke

kunne transporteres i suspensjon og må da om det skal vekk-

føres, transporteres langs bunnen.

Strekningen har faglig kvalitet og er egnet for videre

studier. Det vil ikke bli foretatt inngrep i dette området.
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Fig. 11. Lateralerosjon og bunntransportert materiale
akkumulert i banker i Grøa like oppstrøms Råhamran.

%
100

MO SAND GRUS STEIN

75

50
B A

25

002 0,2 2 6 20 100mm

Fig. 12. Kornfordelingskurver for prøver tatt ved:
a) i sving syd for Mælesetrane
b) i sving vist på fig. 11, nedstrøms a).
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C. R&hamran  - Hoga1let

R&hamran er en bergterskel som går tvers over dalen og

elva faller nær 10 mover en kort strekning. Nedenfor

flater dalbunnen ut og utgjøres av myr på morene (fig. 13).

Elva folger et relativt stabilt lp.

Fig. 13. Grødalen sett fra R&hamran med elva midt på bildet.

Berg i dagen styrer løpet over korte strekninger og dette

indikerer at løsmateriallaget er tynt, men enkelte steder er

det lateral erosjon. Morenelaget er neppe over 2 m (Berdal

1979).

Fra Råhamran til Hgfallet faller elva 60 mover den 2,2 km

lange strekningen (27%).
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D. Hogfa2let  -  Dalavatn

Ved Hgfallet danner elva en nr 10 m hy foss. Fra ned-

strøms fossen til innløp i Litlvatn (like øst for Dalavatn)

faller elva 165 m p& 3 km, eller 55 0/00. Igjen ker elvas

fall videre nedover i dalen.

Dalen smalner til og fjell i dagen dominerer dalbunnen som

etterhvert får en ruklete overflate. Undergrunnen består

av en skifrig gneisbergart med ulik fall. Strøket danner ofte

vinkel med elveløpet. Bergarten er resistent og gir i detalj

godt avrundete overflater.

Elveløpet er stabilt med steinet bunnmateriale, en del av

dette er i transport. Løsmaterialdekket avtar betydelig.

Mot Dalavatn smalner dalen ytterligere og rasmateriale

fra sidene f%r dominans mot elvelopet. Ved innlp Litlvatn

like øst for Dalavatn foregår sedimentering av det bunntran-

sporterte materialet. Kornstørrelsen avtar brått nedstrøms.

Mot selve Dalavatn er det banker med sandig materiale,

hvilket indikerer at noe materiale også blir transportert i

suspension. Rundt selve vannet er det imponerende urer,

spesielt på vannets sydside, som skyldes at strekningen

(Nordhagen 1930 s.35): "herjes slemt av stenskred, som overalt

har satt sig synlige minner".

E. Dalavatn  -  kote 400

Selve vannet ligger 442 m o.h. og er et glasialt utformet

bekken. Dalsidene er steile og de nedre deler er dekket av

store urer som når nesten ut i vannet (fig. 14). Ved utløpet

er det bunnmorenemateriale. I elveløpet videre nedover domi-

nerer kjempestore blokker som er rasmateriale.

Sideelva sørkja kommer fra en liten bre, hvilket sees også

av vannkvaliteten. Under befaringen var denne flomstor, mens
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Fig. 14. Dalavatn sett mot nordvast fra Prestsetra.
I bakgrunnen sees Srkja.
Foto: J.I. Koksvik, juni 1979.

vannfringen i Grda var minimal. Sorkja har nylig for&r-

saket betydelig erosjon i sin egen vifte. Oppstrøms sam-

lpet med Srkja vil det ikke bli foretatt inngrep i Gra

ut ifra dagens planer.

Inntaket for kraftstasjonen er planlagt lagt nær kote 400

eller like nedenfor samløpet. Dette tilsvarer at dette

lpssegmentet forblir inntakt. Sm& lopsforstyrrelser kan

imidlertid ventes på sørkjas grusvifte, men dette er avhengig

av størrelsen på det inntaksmagasinet som vil bli etablert.

Dette er pr. dato ikke klarlagt.
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F. Kote 400  -  Sunndalen

Nedstroms samlpet med Srkja faller elva br&tt utover.

Den har skåret seg kraftig ned i dalbunnen, og erosjonen er

fluvialt betinget. Like nord for Jokerdalen er det et dal-

trinn. Dalen vider seg noe ut og er her tydelig påvirket

av glasial erosjon. Elva har et roligere forløp, men hele

tiden gar lpet i stryk, minste fall er 38 o/oo, m&lt ut fra

5 meters koter på økonomisk kart. I Litl-Grddalen, som denne

del av dalen blir kalt, er elveløpet rettlinjet mellom kotene

160 og 285. I stor målestokk vil en karakterisere denne

delen av dalen som V-formet.

Dalbunnen endrer igjen karakter og nedskjæringen er fluvial.

Dette er det fluviale tilpasningssegmentet i den hengende

Grdalen.

Denne strekningen blir tørrlagt ved en eventuell utbygging.

G. Saml0psom@det med Diva

Hele elvelopet er her utformet i lsmateriale i Sunndalen

(fig. 15).

Havet har stått betydelig lengre inn i Sunndalen tidligere.

Dette har medført at det ble avsatt store mengder materiale

i det delta den tids Driva bygde opp. Av type er avsetningene

derfor marine og glasifluviale. Senere har utløpet blitt for-

skjøvet mot vest pga. landhevningen, og Driva har så for-

flyttet materialet videre nedover dalen mot dagens delta ved

Sunndalsøra. Dette har gitt fluviale avsetninger i dalbunnen,

hvor havoverflaten representerer elvas endelige erosjonsbasis.



- 24 -

Dr i va

N

i

EEE we«·a·
Tynt morenedekke

-  GI as i f I u via l e  avs e t n.

[]  Fluviale avsetn .

-l Marine avsetn.

[-:.  ·• ·. · ·.)  U r

Grøa

Da la vatnet

. -- ...: ..
.... ...... <(

#as#.
Fig. 15. Gras utløp i Sunndalen (etter Berdal 1979).

En finner rester etter eldre elvesletter i ulike nivåer i

samlpsomr&det (fig. 16). Også Grøa har bidratt med materiale

for oppbyggingen av Sunndalens avsetninger.

Selve samløpet er av Driva blitt presset nedover. Grøa

har ikke hatt stor nok kapasitet til & bryte igjennom avset-

ningene og løpet har da blitt utformet nedstrøms i dalen.

I dag har Grøa et nær stabilt løp med rask avtagende bunn-

materiale.
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IV. VURDERING

Generelt

Ved en geofaglig vurdering i vassdragssaker er det naturlig

å vurdere det aktuelle området ut ifra:

1. Enkeltstående lokaliteter.

2. Viktige delområder (sammensatt av flere

lokaliteter, forekomster m.m.).

3. Hele vassdragets nedbrfelt som en enhet.

I forbindelse med en konsesjonssak må en også vurdere i

hvilken grad den aktuelle lokalitet eller det aktuelle området

er truet. I dette ligger en vurdering av den faglige kvalitet

mot ødeleggelse eller i verste fall tap av forekomsten.

Folgende tilr&dinger vil bli benyttet generelt:

De enkeltst@ende lokaliteter

Disse vurderes ut ifra vernemomentene:

naturdokument (historisk dokument)

dynamisk fagdokument

klassisk dokument

De lomder

I vurderingsarbeidet støter en også på områder, større eller

mindre, som inneholder flere lokaliteter. Disse alene kan

være uinteressante i vernesammenheng, men sammen kan de

utgjøre et område som har stor faglig verdi. Disse kan

vurderes ut ifra (jfr. Gjessing 1977).

sammensatt område

nkkelomr&de

del av større sammenheng.
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Nedborfelt

Ved vurdering av nedbørfeltene kan de klassifiseres etter

i hvilken grad de er egnet som (Faugli 1977):

typevassdrag

referansevassdrag

unikt vassdrag

Grøas felt - s esielt

Gras felt tilhorer Drivas nedbrfelt. Dette nedborfeltet

er av Stortinget gitt midlertidig vern til 1985. Et større

prosjekt er i gang under Miljøverndepartementets ansvar,

som skal utrede verneinteressene. Av denne grunn vil vurder-

ingen av Grøas delfelt utstå i påvente av dette arbeidet.

Dalstrekningen fra Storhølen til bergterskelen Råhamran

har kvalitet som sammensatt område. En må forvente at under-

skelser her kan gi fakta som vil belyse isavsmeltingsforlopet

i området samt gi en oversikt over dalens fluviale utvikling.

Tidligere er omtalt at Drivas nedbrfelt har vart og er faglig

i fokus pga. ulike geomorfologiske forhold. Av denne grunn

bør denne del av dalen forbli uberørt. Dette medfører da at

det fluviale system ikke må påvirkes, hvilket medfører at

hele dalstrekningen oppstrøms til vannskillet i øst må forbli

uberrt.

I den nevnte dalstrekningen er det også lokaliteter som har

kvalitet som naturdokument. En rekke fluviale former er

klart utformet og bør forbli intakt. Nevnes må elvesving-

systemet sydøst for Brandeinsetra og meandersystemet nedenfor

samlp Sva5a.
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Etter dagens planer er dalen oppstrøms Dalavatn ikke kon-

fliktområde og de påpekte faglige forhold vil ikke bli

berørt av de fremlagte planene.

Av samme grunn er det ikke ndvendig & vurdere behovet for

eventuelle etterundersøkelser, hvis konsesjon blir gitt.
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V. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

Ut ifra den foretatte befaring av Grøa er det gitt en geo-

faglig vurdering.

Gra loper vestover i Grdalen, som er en betydelig dalut-

forming i fjellmassivet syd for Sunndalen. Nedbørfeltet er

l10 km, hvorav 0,78 er bredekt. Samlpet med Driva er 12 km

ovenfor Sunndalsøra. Grødalen har vannskillet i dalbunnen ca.

745 m o.h. Grdla drenerer stover i dalen.

Det planlegges nå å etablere et inntaksmagasin nær kote 400

med kraftstasjonen liggende i fjell vest for Grøas utløp i

Sunndalen.

Ulike gneiser utgjør undergrunnen og en finner en rekke spor

etter den kvartære nedisningen. Lokalt har den siste fase

av istiden spesiell interesse. Selve dalanlegget tilhører

imidlertid det paleiske landskapet.

Pga. avsmeltingsforholdene i dalen er det blitt akkumulert

glasifluvialt materiale nedover dalen fram mot Råhamran.

I dalsidene er det enkelte steder sammenhengende felt med

morenemateriale. Videre er det dannet store urer langsmed

foten av dalsidene.

Grøas øvre del har lite fall og dens løp er utformet i kvar-

tære avsetninger.

og banker i l&pet.

Flere steder er det erosjonssår i breddene

På flate partier er det utviklet meandre.

Nedover danner bergterskler små fosser. Bunnmaterialet er

steinet, men ved innløp Dalavatn er det sandig materiale.

Siste del mot Sunndalen har store blokker i løpet og elva

faller sterkt. Nede i Sunndalen har elva erodert i de store

avsetningene og flere generasjoner elveslette finnes. Driva

har presset samlopet nedover.
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Drivavassdraget er av Stortinget gitt midlertidig vern til

1985. Et større prosjekt er i gang under Miljoverndeparte-

mentets ansvar, som skal utrede verneinteressene. Av denne

grunn vil vurderingen av Grøas delfelt utstå i påvente av

dette arbeidet.

Av delomr&der er papekt at dalbunnen fra Storhlen til

Råhamran har faglig kvalitet som sammensatt område. Elve-

svingsystemet sydøst for Brandeinsetra og meandersystemet

nedenfor samløp Svaåa har begge kvalitet som naturdokument

(fig. 10).

Dalbunnens avsetninger og fluviale former vil ved nærmere
studier kunne gi informasjon om den kvartære og

postglasiale utvikling innen Drivas nedbrfelt. De geomorfo-

logiske forhold i denne del av landet har vært og er gjenstand

for faglig diskusjon. Dette tilsier at dalstrekningen bør

ligge inntakt for videre studier. Som en konsekvens må det

fluviale system oppstrims, fra vannskillet med Gjra i ist

til Storhlen, ogs& forbli uforstyrret.

Ved de planer som i dag fremlegges for utbygging av Grøa, vil

samtlige inngrep bli foretatt nedstrøms kote 400. AV denne

grunn er dalstrekningen fra vannskillet i øst til Råhamran

ikke konfliktområde. Videre vil en ikke foreslå undersøkelser

igangsatt hvis konsesjon blir gitt av samme grunn. Skulle

planene derimot bli endret, slik at området vil bli utsatt

for inngrep, må konklusjonen endres.
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