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Kraft utbygging i Ovre Ott a

, Landskapstiltak

0
Norges vassdrags-
og energiverk er
et direktorat under
Olje- og energi-
departementet
(OED).

NVE er forvalt-
ningsorganet for
landets vann- og
energiressurser.

Hovedkontoret
med en stab
på 250, er i
Middelthunsgt 29
i Oslo.

NVE er represen-
tert i hele landet
gjennom fem
regionkontorer
med 100 med-
arbeidere.

I sin tilråding om konse-

sjon til kraftutbygging  i

Øvre Otta legger Norges

vassdrags- og energiverk

(NVE) spesiell vekt på at

tipper, veger og andre

inngrep blir best mulig

tilpasset landskapet.

NVE går imot den

planlagte anleggsvegen

opp mot Tordalen, og vil

pålegge søkeren å finne

en annen og mindre

konfliktfylt løsning.

Veger
I søknaden var det planer om
a bygge i alt ca 10 km med
nye veger, hvorav 2 ,7 km til
tverrslag og tipp ved Tora og
I , I  km som forlenge lse av
vegen til inntaksdammen i
Tora. Alle de andre inntakene
utføres uten ny vegbygging.
Øvrige veger er planlagt til
tverrslagene i He imdalen og
i forb indelse med de øvrige
tverrslagene og kraftstasj on-
ene . Det er også forutsatt
forste rkninger av enkelte
eksisterende veger. Når
anleggsperioden er avsluttet,
kan man begrense bruken av
anleggsvegene , eventue lt
stenge dem he lt. Det kan
også være aktuelt a fjerne
enkelte når byggearbeidene
er ferd ige.

Adkomsten til Tora er
omstridt. N VE går imot pla-
nen om bygging av veg opp
mot Tordalen. Naturvern har
vært det v iktigste hensynet
for N VE . Bade sko gstrakte-
ne og fj e llet ved B ilt ingen er
sårbare områder, og det v il
ta uforho ldsmess ig lang tid
a slette sporene ette r en an-
leggsveg he r. Tordalen er
også en v iktig innfallsport
tiI Tafj ordfj e llene .
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Tipper
Det er planlagt tipper på føl-
gende steder:

 I et nylig avvirket skogs-
område ved den planlagte
Øyberget kraftstasj on.

 Ved tverrslag fra Føysa,
ca enkilometer sydost for
inntak i Tora, hvor tippen
skal plasseres i en fordyp-
ning i terrenget.

 På nord- og sydsiden av
Heimdalsvatnet i tilknytning
til tverrslagene .

 Ved Glitra kraftstasj on
hvor det er planlagt to tipper.
Den minste er foreslått ved
eksisterende slamdeponi og
avfallsplass, og den største er
p lanlagt i fjellsida ved Nord-
mannskrokan.

A Iie tippene, med unntak av
tippen ved Tora, er planlagt
under tregrensen . Den sto rste
tippen på sydsiden av He im-
dalsvatnet og tippen i Tor-
dalen vil bli de mest synlige .
N VE ber søkeren vurdere en
driftsform som gjør tippen i
Tordalen minst mulig .

Det har kommet ønsker
om å kunne benytte tippene
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til uttak av steinmasser. Det
vil i så fall forlenge anleggs-
tiden i de aktuelle områdene.
Eventuelle uttak av masser
må gjøres etter planer og av-
taler som godkjennes av
NVE. Dersom noen onsker a
ta ut tippmasser i ettertid, bør
tippene utformes med det for
oyet. Hvis ikke, bor tippene
bli liggende urørte, slik at
vegetasjonsutviklingen kan
gå uforstyrret.

Terskler
På elvestrekninger med redu-
sert vannføring kan det være
aktuelt abygge terskler.
NVE kan i medhold av vilkår
pålegge bygging av terskler
og eventuelt andre avbotende
tiltak.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektor
BJØRN WOLD
tlf: 22 95 93 11
mob: 908 60 649
priv: 67 14 33 83

Seksjonssjef
KNUT GAKKESTAD
tlf: 22 95 90 95
mob: 943 49 6 1
priv: 66 9 1 26 26

Overingenior
ASTRID BRYNILDSEN
tlf: 22 95 90 59
mob: 920 52 246
priv: 63 82 02 55

I tillegg  til  dette fakta-
arket har NVE utgitt tre
andre titler:

 Minstevannføring
 Vannkraft og annen

fornybar energi
 Videre framdrift i

kraftledningssaken

Det finnes også en presse-
melding om Øvre Otta-ut-
byggingen.
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