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ALMINNELIGE FORKORTELSER OG DEFINISJONER

Terminologien er stort sett hentet fra: "Drift- och avrålmings-
terminologi inom det nordiske elkraftsamarbetet".NORDEL 1966.

HRV

LRV

HFV

NV

NMV

Midlere bruttofall

Midlere nettofall

Midlere energi-
ekvivalent

Fastkraft

Ti1feldigkraft

Brukstid

Lastfaktor

Øvre reguleringsgrense

Hedre reguleringsgrense

Hyeste flomvannstand i såvel regulert
som uregulert vatn.

Normal vannstand ): Den vannstand som
svarer til middelvassf¢ringen i normal-
perioden. Hvor normal vannstand i henhold
til definisjon ikke er tilgjengelig, er
NV definert ved den utjevnede eller den
nivellerte h¢yde som angis av Vassdrags-
nivellementet, eller hvor det ikke er
nivellert, ved hkydeangivelse fre det mest
n¢yaktige topografiske kart.

Norca.l magasinvannstand. ): Den magasin-
vannstand som ved en valgt mageasindispo-
nering bestemmer magasinets midlere tillps-
energi i normalperioden.

Differanser. mellom normal magasinvannstand
i et kraftverks over- og undervann.

Midlere bruttofall redusert med totalt
midlere fall tap.

Midlere spesifikk produksjon (kW/n')
bestemt av midlere nettofall og stasjonens
virkningsgrad.

Se definisjon under punkt4.1.2.1.

Se definisjon under punktl.1.2.2.

Forholdet mellom en energiproduksjon
og den sammenhrende maksimale effekt.

Forholdet mellom brukstiden (timer)i et
tidsrom og totalt antall timer i det
samme tidsrom.

M

G

Mega= million

Gigs = milliard
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Normalperiode

Minstetverrsnitt

Flerårsmagasin

Alminnelig lav-
vannf¢ring

Brutto nytte-
verdi

Netto nytteverdi

I norsk hydrologi en periodelengdepå
30 hydrologiske år (1. september -
3l. august). N&verende normalperiode om
fatter&rene 1930 - 1960.

Det tunneltverrsnitt som har lavest meter-
pris.

Forekommer bare i magasiner med midlere
og h¢ye magasinprosenter og er den del som
ikke trengs for å lagre vann fra sommer
til vinter, men fra våte til t¢rre år.

Den leveste vannfringen man får i uregu-
lerte vassdra nr man hvert &r skyter ut
de 15 laveste, daglige observasjonene og
deretter den laveste tredjedel av de gjen-
værende årlige minstevannf¢ringene.

Et kraftverks brutto nytteverdi er her
definert som kostnaden ved å fremskaffe
den ekvivalente kraftmengde og effekt på
gunstigste alternative måte. På grunn av
de her plenlagte utbygginger ma regnes
komme henimot slutten av vannkraftperioden,
er kostnadene beregnet ut fra billigste varme-
kraftalternativ, det vil si indifferens-
kostnad mot kjernekraft.
Se kapitel6.

Brutto nytteverdi fratrukket total
investering samt kapitaliserte utgifter
til administrasjon, drift og vedlikehold
for vannkraft.
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1 GENERELT

Beiarnutbyggingen og dens virkninger er beskrevet i
5 deler:

l. Teknisk/konomisk plan
2. Utredninger (Felles for Svartisverkene)
3. Hydrologi
l. Virkninger
5. Sammenstilling. Felles oppsummering av alle 5 pro-

sjektene i Saltfjell - Svartisen med Statskraftverkenes
innstilling.

Dette er Teknisk/konomisk plan.

1.1 Omfan o beli enhet

Denne plan omfatter reguleringer i, og samlet utbygging av
flgende vassdrag i Nordland fylke:

Tverr@ge, Klipbekken, vige, Toll@e, g Store G'edd% a som
alle har sitt avlp til Beiarelvai Beiarn.

Harodalselva med naturlig avlp gjennom Kvitbergvatnet til
Russåga og Saltelva.

G&svesselva ovenfor utlpet av Djuzdalsvatn som har naturlig
avlp gjennom Kykkelvatnet til Lakselva i Misvær.

Tverrbrenna ovenfor det verste Lille Gåsvatn som har naturlig
avlp gjennom Kykkelvatnet til Lakselva i Misvær.

Planen om.fatter et selvstandig kraftverksprosjekt, tien er utviklet
innenfor en samlet planlegging og vurdering av hele Saltfjell -
Svartisomr&det.

Utbyggingsomr&det ligger i Beiarn, Saltdal og Skjerstad kommuner.

1.2 Beskrivelse av området

De vassdrag som omfattes av denne utbyggingsplan ligger lengst
i nord av det store Saltfjell - Svartisomr&det. Nedbrfeltene
ligger i relativt rolige fjell- og dalformasjoner. Et par fjell-
topper, Ramskjelltind og Tellingen, går opp i over 1200 m.o.h.
Ellers ligger de h¢yeste områdene lengst i s¢r på grensen mot
Rana der en har h¢yder på 1100 - l200 m.o.h. En god del av
feltene ligger under skoggrensen.
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Det vises til egen utredning vedr¢rende hydrologi (S-83).
Avl/pet,fre nedb5rfeltene varierer fra ca.,,20 liter pr. sekund
pr. km til ca. 75 liter pr. sekund pr.km.

Feltene inneholder ikke isbreer av merkbar størrelse for av-
renningen.

Under kap. 3 og i nevnte utredning er nærmere redegjort for
hydrologien. Det vises også til  3:  Hydrologi, der virkninger
p& vannf&ringsforholdene i Beiarelva og Lakselva er beskrevet.

For nærmere redegj¢relse for den generelle geologi vises til
utredning S-2 og s-17. Hovedbergarten i området er glimmer-
skifer.

Utbyggingsområdet ligger i Beiarn kommune bortsett fra feltene
til Gsvatna og Kvitbergvatnet som ligger i henholdsvis Skjer-
stad og Saltdal kommuner.

Beiarn kommune omfatter områdene pa begge sider av Beiar-
fjorden, Beiardalen med sidedaler og store fjellområder. Fra
gammelt av har Beiarn hatt båtforbindelse fra Tverrvik til
Bod¢. I dag er veinettet utbygd slik at Beiarn har ca. 5 mils
vei til E-6 og jernbanen i Saltdal og forbindelse t1l Bod
gjennom Skjerstad og ferge over Skjerstadfjorden.

Kommunens flateinnhold er p@ i alt 1225,7kn vorav 32,1af
er vann. Jordbruksarealet er p& 1l,1km (0,2%), produktiv
skog utgjr 10,l km (12,1%) og annet areal under barskog
grensen 31,9 km (2,6%).

Bortsettingen er knyttet til landbruk og er i hovedsak kon-
sentrert til Beiardalfret. Kommunesenteret i Beiarn er Mold-
jord med Storjord, Tverrvik og Tollå som de viktiste lokal-
sentra.

Befolkningsutviklingen for Beiarn viser at etter 19l6 har
folketallet gått jevnt tilbake. Det har vært en reduksjon på
ca. 26% fra 1946 til 1973. Folketallet pr. 31.12.1973 var på
1696 innbyggere.
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Skjerstad kommune omfatter områdenepå begge sider av
Misværfjorden og dalfØrene og fjelltraktene innenfor.

Kommunens flateinnhold er 65,}j km'.Av dette er 10,1
(2,3%) jordbruksareal,6l,+ km (13,8%) produktiv skog og
29,7 km (6,3%] annet areal under barskoggrensen. Vann
utgjir 2,1 kr •

Kommunesenteret i Skjerstad er Misvær med Skjerstad og
Breivik som lokalsentra. Skjerstad har fergeforbindelse
til Vågan ved riksveien mellom Fauske og Bod¢.

Folketallet her g&tt tilbake siden 196 og var pr. 31.12.1973
p8 158 innbYggere.

Saltdal kommune er nærmere beskrevet i Saltdalutbyggingen.

Utredning S-33 fra Saltfjell - Svartisutvalget tar for seg
befolkningensutvikling og bosettingsstruktur.

1.3 Planle in o unders kelser

Statskraftverkenes planlegging startet i 1973 etter at Vass-
dragsdirektoratet (VU)1 1972 laget en samlet vurdering av
utbyggbar vannkraft i Saltfjell - Svartisområdet, som
Sperstad-utvalget foreslo vernet i 10 år i 1970. Departe-
mentet fant det imidlertid ikke forsvarlig å foreslå en ut-
settelse i 10 år og mente at saken kunne gis konsesjonsbe-
handling når en samlet plan for utnytting av Saltfjell -
Svartisområdet forelå. Dette syn fikk tilslutning i Stor-
tinget 1973. Problematikken omkring totalplanlegging av Salt-
fjell - Svartisområdet, ble etter initiativ fra Salten-
regionen, tatt opp med Kommunal- og Arbeidsdepartementet,
senere Miljverndepartementet og Fylkesmannen i Nordland.
Dette resulterte i at Saltfjell - Svertisutvalget ble oppnevnt
i 1971, som en samarbeidsnemnd i henhold til Bygningslovens
§ 18.2 siste ledd. Utvalgets arbeide har som hovedsiktemål å
utarbeide en areal- og ressursdisponeringsplan for fjellom-
rådet etter de retningslinjer som er trukket opp i Bygnings-
loven.

Også Statskraftverkene har hatt hele Saltfjell - Svartisområdet
som ramme for sin planlegging og har kommet fram til ialt
5 selvstendige prosjekter, hvorav Beiarnutbyggingen er ett.
Som grunnlag for den plan som her legges fram er det foretatt
en rekke omfattende underskelser. Av teknisk karakter kan
nevnes: Kartlegging, hydrologiske målinger, geologiske studier,
masseunderskelser og seismiske grunnundersøkelser. Det er
videre foretatt en rekke underskelser av mer ikketeknisk
karakter. Disse omfatter bl.a. etnologi, arkeologi, kultur-
historie, kjemisk/biologisk og fiskeribiologiske forhold i vass-
dragene, viltbiologi, beitegranskingg vegetasjonskartlegging.
Se for vrig 2: Utredninger.
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l.l Orienterin s ter o innkomne merknader

Etter $ la i Lov om vassdragsreguleringer av 19. juni 1969,
ble det i mai/juni 1973 sendt ut melding og avertert i
lokaleaviser at planlegging for kraftutbygging var igang-
satt for hele Saltfjell - Svertisomrdet.

Den 9. juli 1973 ble det holdt et kontaktmte i Mo i Rana
der alle berørte kommuner var innkalt. Videre ble det holdt
#pne informasjonsmiter i Skjerstad og Beiarn den3. mars 197l
henholdsvis om formiddagen og ettermiddagen. Etter mars 1974
har det vært spredt kontakt med Beiarn kommune skriftlig og
ved besk i forbindelse med befaringer, senest ved Hovedstyrets
befaring i august 1976.

Fra Saltdal kommune foreligger et enstemmig kommunestyrevedtak
av 29. mars 1974 om at "Kvitbergvatnet må unndras fra denp&-
tenkte overf¢ring til Ramskjellvatnet". Likeens har Skjerstad
kommune i vedtak av 5.11.197l g&tt imot utbygging av Lakselva
i Beiarn kraftverk.

Vi har likevel valgt å foreslå de omtalte vassdrag tatt med i
utbyggingen og henviser til begrunnelsen under punkt 3..2.

Saltdal kommune har samtidig med orienteringer om Saltdalsut-
byggingen også vært holdt underrettet om våre planer i området
ved Kvitbergvatnet. Forøvrig vises til utredning S-99 or
innkomne merknader.

1.5 Alternativer

Den valgte utbyggingsmåte for vassdragene i Beiarn gir svært dårlig
regulering av driftsvannet. Med en magasinprosent på 10-11 totalt
og ingen regulering i det hele tatt i Tollåga,sier det seg selv
at det vil bli en stor andel uregulert produksjon og relativt
store flomtap.

Mulighetene er tilstede for å lage en plan med både bedre regulering
og større produksjon. Tidligere planutkast har da også gått
vesentlig lengre i å utnytte kraftressursene, men med vesentlig
st&rre inngrep i omrdet.

1.5.1 Planer eller_planutkest utarbeidet tidligere

Allerede i 1955 la Elektrisitetskontoret i Nordland fylke fram
en skisseplan for utbygging av disse vassdragene. Planen gikk
ut på å overfØre lille og store Gåsvatnet til Kvitbergvatnet.
Nordre Bill&vatn skulle ogs& overfres til Kvitbergvatnet. Fra
Kvitbergvatnet skulle veannet fres over til Ramskjellvatnet.
Videre skulle SØndre BjØllåvatn reguleres og røres over til
Tollåga og gjennom et kunstig magasin i Tollådalen fØres til
Ramskjell vatnet.
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Fra Remskjellvatnet skulle så fallet bygges ut ned til
Beiarelva. Produksjonen av dette var beregnet til 310 GWh/år.

I 1964 leverte Studieselskapet for Norges vannkraft (nå ned-
lagt) en plan for Saltfjellområdet som inkluderer Beiarn.
Det ble lagt fram to alternativ. Begge alternativer har et
stort magasin i øvre Tollåga (Riebivag'gi). I det ene alter-
nativet ble vre Toll&ge sammen med de Øverste delene av
Blakk&ge og Iverr&ga overt6rt til sndre Bill&vatn og ut-
nyttet mot Rana. I det andre alternativet ble nordre og sndre
BjØllåvatn regulert som ved det fØrste alternativet ogs frt
over til Tollåga for utnyttelse i Beiarn.

I det frste alternativet var det plånlagt en kraftstasjon i
Beiarn på 35 MW mellom Remskjellvatnet og Beiarelva.
I det andre alternativet var det planlagt 3 stasjoner, en
mellom Riebiveg'gig nedre Toll&dalen p&6l MW, en mellom nedre
Toll&dalen og Ramskjellvatnetp 2 MN og en mellom Ramskjellvatnet
og Beiarelvap& 106 MW. I begge alternativene ble lille og
store Gåsvatnet samt Kvitbergvatnet overfØrt til Ramskjellvatnet
og alle vatn ble regulert bortsett fra lille Gåsvatnet.

1.5.2 Stetskraftverkenes alternative vurderinger

1.5.2.1 UtbYgging med magasin i Toll&ge

Det er to muligheter for å skape rPguleringsmagasin av noen
størrelse. Den ene er ved å bygge en dam over Tollådalen ved
enden av et flatt parti ca.på kote 370-380. Dette fØrer til
at dyrkede arealer og 3-4 gårdsbruk legges under vann. På
grunn av dalens flate form inntrer skaden forholdsvis raskt
ved liten oppdemning. Statskraftverkene har ansett skadene
ved et slikt magasin så store at muligheten er ikke videre
underskt.

Den andre muligheten, som Statskraftverkene har funnet&
unders¢ke nærmere, er et magasin i øvre Tollåga i Riebivag'gi
Her kan det skapes et kunstig magasin også i en vid og flat
dalsenkning. Området liggerpå ca. kote 650.

Et magasin tilsverende 100% av naturlig midlere &rstilsig vil
bli p8 cs. 260 mill m og damen somvi har regnetp ville
bli en fyllingsdampå ca. 1,6 mill m •

Ogs@ her er det slik gt neddemt areal bli; svert stort. Et
magasin på 260 mill m fØrer til 13-1lkm neddemt areal.
Dette er arealer som består av en mengde små vann, myrer og
bekkedrag samt frodig vegetasjon. Arealene er karakterisert
som verdifulle våtmarksområder og omfattes av det sentrale
Saltfjellområdet.

Vi har utredet et damprosjekt1 ed kostnadsoverslag. Dette er
beskrevet i utredning S-18. Kostnadene for en dam som nevnt
ovenfor er beregnet til ca. 110 mill kr. inklusiv 10% rente
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og investeringsavgift i prisnivå 3.kv. 1975. Overslaget er
imidlertid noe usikkert på grunn av vanskelige fundamenterings-
forhold i damfoten (utbredt karst). Morene finnes ikke, slik
at det er prosjektert med frontal betongplate som tetting.
Kostbare grunnboringermå gj¢res for utarbeide et sikkert
prosjekt. Etablering av et slikt magasin muliggj¢r også ut-
bygging av et øvre fall i Tollåga mellom kote ca. 560 og
ca. 372. Energiekvivalent for dette Toll&dalen kraftverk vil
kunne bli ca. o,4kWh/ro.

Brutto marginal nytteverdi av Riebivag'gimagasinet og Tollådalen
kraftverk er beregnet til ca. 250 mill kr. (Fastkraft= 10 re/
kWh).

Samlet kostnad for magasinet og kraftverket er beregnet til ca.
160-170 mill kr (prisniv& 3kv. 1975). Inklusive en del tilleggs-
felter nedenfor magasinet samt overf¢ring av Tverråga kan
årsproduksjonen bli 1l0-150 CGWh pr. år gjennom Tollådalen kraftverk.

Alternativ til Riebivag'imagesinet

Det skal her nevnes kort at det finnes et alternativ sompå
mange måter kan erstatte Riebivag'gi som magasin. Vi tenker
på muligheten forå pumpe vann fra Tollåga og opp i nordre
BjØllåvatnet som reguleres. Men et inngrep i øvre Bj¢llådalen
anses like unsket som en regulering i Riebiveg'gi.

l.5.3 Beiarn kraftverk med ett eller to fall

Vi vil nevne at den valgte utforming av Beiarn kraftverk med
inntak både i Ramskjellvatnet og i Tollåga har et alternativ.
Tollåga f¢res da over til Ra.mskjellvatnet f¢rst og siden går
alt vannet gjennom samme inntak til stasjonen som kan
plasseres ca. 2 km lenger ned i Beiarelva. Dette alternativet
gir ca. 35 GWh mindre produksjon enn kj&ringp8 to fall, men
gir mullghet for a ta inn Lalle Geddage med 19 rm1llm eller
ca. 12-13 GWh i tilleggsproduksjon.

Alternativet har en klar ulempe da det ikke er funnet brukbare
forhold for utslag av till¢pstunnelen i Ramskjellvatnet i det
aktuelle området på nord-vestsiden.

Det er sett på muligheten forå sette inn en liten kraftstasjon
i fallet mellom Kvitbergvatnet og Ramskjellvatnet. Dette fallet
er på brutto 1ll m ref. naturlige vannstander. Medregnet alle
felter til og med lille Gisvatn kote 560 blir &rlig vannmengde
fre feltene 111,2 mill m, eller ca.0 GWh med en energi-
ekvivalent på 0,36 kWh/m ejennom Ramskjellvatn kraftverk.
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Installasjonen ble bestemt til 12 MW hvilket vil si at ca.
83% av vannet utnyttes med en brukstidpå ca. 2 700 timer.

Magasinet i Kvitbergvatnet er kun ca. 1 nill n3 flomdempnings-
magasin. Energiproduksjonen ville derfor bli vesentlig uregulert
produksjon og verdien noe lavere enn fastkraftverdien.

Vi har regnet i kostnedsniv& 1.10.1976 og satt verdien
kapitalisert til 100 re/kWh inklusiv evt. verdi av effekten.

Produksjonen blir: 111,2 x o,83
Verdi 33,2 x 1,0

= 33,2 GWh
= 33,2 mill kr

Kostnadene for kraftverket er beregnet etter den forutsetning
at overfringstunnelen Kvitbergvatnet - Ra.mskjellvatnet bygges
i alle fall. Kraftverket blir dermed en arginal utbygging med
visse fordeler vedrØrende andel av felleskostnader, renter m.v.

Etter en slik betraktningsmåte vil kraftverket komme på
ca. 4 mill kr. nivå 1.10.6).Dette blir svært dyr kraft
(ca. 165 &re/kWh i utbyggingskostnad) og vi har derfor ikke
innstiltpå denne utbyggingen nå.

Dersom det blir vedtatt at overfringen mellom Kvitbergvatnet
og Ra.mskjellvatnet skal etableres slik som vi innstiller på i
denne planen, vil det alltid siden være mulig å utnytte fallet,
uten at man trenger å gj¢re særlige forberedende arbeider i
frste omgang.

Virkningsmessig kunne det være nskelig bygge kraftverket
samtidig med Beiarn kraftverk. Dette fordi en da helt kunne
lse problemet med erosjon i Østre ende av Ramskjellvatnet
ved senking. Utslippet fra kraftstasjonen måtte da fØres ut
forbi lsmassedeltaet. Se mer om dette under beskrivelsen av
virkningene og i utredning S-42.

størrelsen av dette kraftverket (121MW)ligger ned mot det
som i dag kalles "sm&kraftver". Vi har regnet med en stasjons-
hall i fjell og ellers prosjektert på samme "lest" som for
noe større stasjoner. Dersom det utvikles enklere og billigere
lsninger for stasjoner mindre enn 15-20 MW kan lnnsomheten
forbedres.

1.6 Vurderin o val av alternativ

Det store spørsmål ved Beiarnutbyggingen er om kraftressursene
skulle vært bedre utnyttet og da fØrst og fremst om det br
bygges magasin i Øvre Tollåga i Riebivag'gi. Rent kraftkonomisk
og uten sidehensyn ville det være riktig å utnytte mulighetene
langt sterkere enn vi her foresl&tt. En & imidlertid se v&r
innstilling i lys av at vi har hatt hele Saltfjell - Svertis-
området til samlet planlegging og vurdering. Vi vil her peke
på at utviklingen mot5 selvstendige prosjekter i området er
en form som gir store muligheter for åta hensyn også til andre
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interesser enn kraftproduksjon. De store vassdragene bygges
ut i grove trekk langs eget lp.

Som nevnt under l.5 er det gode magasinmuligheter både i
Riebivag'gi og i begge BjØllåvatna samt BjØllådalen. Korte
tunneler gir også god mulighet for å overføre vann mellom
BjØllåga og Tollåga den ene eller andre vei. Samtidig vet
vi at nettopp disse områder er de mest attraktive i hele
Saltfjellområdet.

Slik planen presenteres vil en se at et meget stort område
nettopp i "hjertet" av Saltfjellet med Riebivag'gi, Harodalen
og mesteparten av Bj¢llådalen forblir urØrt.

Spesielt for Riebivag'gi er at deter v&tmarksomr#de, og en
oppdemming vil oversvmne 13-1l km. Vi mener at skadevirk-
ningene ved dette alene er så store at vi ikke foreslår
magasinet bygget. Imidlertid vil vi ha sagt at muligheten
til åJ ygge magasinet er åpen for all framtid uten at en
trenger å gjØre spesielle fordyrende investeringer i den nå
foreslåtte plan. Valg av ett eller to fall i Beiarn kraftverk
er i denne forbindelse av mindre betydning. Vi har valgt å
kj¢repå to fall fordi dette gir hyere produksjon uten
vesentlig kostnadsfjorskjell og fordi muligheten for å senke
Remskjellvatnet maksimalt er best ved inntak på syd-siden
av vatnet.

2 PLANENOMFATTER

2.1 Etter vassdra sre erin sloven

I henhold til lov om vassdragsreguleringer av ll., desember 1917
foreslår Statskraftverkene flgende megasiner og overf¢ringer:

2.1.1 Megesiner

Magasin NV HRV LRV Magasin i mill m

PP O e e ote emn. en . um

Ramskjell vat-
net 308 1 315 33 275 17 48 65
Kvitbergvat- X

net 51,6 1,+ 53 ,1 51,5 1 0 1

x)
Vannstand målt 12. august 1973.

a. AvlØpet fra Tverråga(46,6),Hellebekken (2,4), Tellings-
bekken }3,0), Tyv@ge I (%,1) og yv&ge II (0,9), tilsammen
55,0km nedbØrfelt, overføres til Tollåga.
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b.

c.

d.

e,

r.

Avl¢pet fra Tollåga, 230,9km
2, overf¢res sammen med

avlØpet under a. til tillØpstunnelen for Beiarn kraft-
stasjon og kan lagres i Ramskje]lvatnet.
AvlØpet fra H¢gmobekken, 1,6 km overf¢res til Ramskjell-
vatnet.
AvlØpet fra lille Gåsvatnet, 4,3 km

2, overfØres til store

Gåsvatnet. 2Avl¢pet fra Djupdalsvatnet, 18,7 km, og avlØpet under d.
overf¢res til Kvitbergvatnet. 2Avl¢pet fra Kvitbergvatnet,Go,6km, og avl¢pet under d.
og e. overføres til amskjellvatnet.

2.2 Andre lover

Foruten vassdragsreguleringsloven nevnt under 2.l vil
f¢lgende lover gjelde for konsesjonsbehandlingen:

Lov av l5. mars 1940 om vassdragene.
Lov av 26. juni 1970om vern mot vannforurensning.
Lov av 19. juni 1969 nr. 65 VII om bYg&in& og drift
av elektriske anlegg.

Videre kan en rekke lover senere komme inn vedrrende skjnn
og ekspropriasjon, erverv av vannfall m.v. De viktigste er:

Lov av ll, desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, berg-
verk og annen fast eiendom m.v.
Lov av l. juni 1917 om skjØnn og ekspropriasjonssaker.
Lov av 26. januar 1973 om erstatning ved ekspropriasjon av
fast eiendom.
Oreigningsloven av 23. oktober 1959.

For¢vrig:
BYgningsloven av  18.  juni 1965.
Lov av 25. juni 1948 nr. 8 om forsvarsmessig sikring av
kraftforsyningen.

3 BESKRIVELSE AV KRAFTVERKET

Det tas forbehold om at det under detaljprosjekteringen kan
vise seg å bli n¢dvendig med endringer i den tekniske ut-
f¢relse.

3.1 Bere in s runnl •
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3.1.l.l Generelt

Av isobydatkartet, bilag 3.1.1, går det fram hvilke vannmerker
som er brukt til beregning av normalavl¢pet. Av vannmerkene
i området er det nr. 717 Selfoss og nr. 720 Skarsvatn som har
lengst observasjonsperiode 1917 - d.d. 717 Selfoss ligger i
Beiarelva noen få kilometer fra Moldjord. 720 Skarsvatn ligger
i Lakselvvassdraget i Skjerstad.

VM 1098 Jordbrufjell i Russåga ligger like nedenfor Kvitbergvatn
Og har observasjoner fra 19l5 til d.d.

Det er opprettet et nytt vannmerke, nr. 1919 i Tollåga med
målinger fra oktober 1972. I Øvre del av Beiarelva ligger
det også et vannmerke, nr. 1781 Staupåga (sideelv til Beiar-
elva) med observasjoner fra oktober 1969.

VM 717 er benyttet i produksjons- og dimensjoneringsberegningene
bortsett fra overf¢ringene fra Gåsvatna og Kvitbergvatnet der
VM990 Junkerdalselv er benyttet.

3.1.1.2 Beregnet tillp

De midlere årsavlØp fra de enkelte delfelter er beregnet ved
hjelp av et isohydatkart fraNVE - Hydrologisk avdeling. Ned-
b¢rfeltene er målt (planimetrert)på NGO-karti målestokk
l: 50 000. I enkelte tilfeller er feltgrenser også kontrollert
på kart i målestokk 1: 10 000.

De angitte vassf¢ringer er selvsagt ikke så n¢yaktige som antall
desimaler gir uttrykk for. Spesifikke evlp opgis vanligvis
avrundet til nærmeste5 liter pr. sekund pr. km. Når det her
er angitt nyaktigere tall, er det for å vise at feltene har
forskjellig spesifikt avlp og for at summene ved vannmerkene
nyaktig skal tilsvare de beregnede normalavlp. Det er
perioden 1930 - 1960 som er basis for normalavl¢pstallene.
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Inntaks- AP.eal Spesifikt Midlere avl¢p
Feltets navn kote

?
avl¢p 2 s?le i11.°?/trca. m.o.h. 1/s/kID.

Tollåga 372 230,9 53,6 12,37 390,0
Tyvåga I 15 0,9 44,5 ,0l 1,3
Tyvå.gaI 15 4,1 44,1 0,18 5,7

Helle-
bekken 75 2,4 37,5 0,09 2,8

Klipp-
bekken

Tellings-
bekken 25 1,0 4o,o 0,0l 1,3

Tverråga 2o ,,46,6 58,2 2, 71 85,5

Sum inntak
Tollåga 285,9 5,0 15,3 486,6

Ramskjell-
vatnet 308 31,3 30,7 0,96 30,3
HØemobekken 25 1,6 3,0 0,05 1,7
Kvitbergvatnetl5l 60,6 37,0 2,2l 70,6
Store Gåsvatnet
og Djupdals-
vatnet 506 18,7 33,7 0,63 19,9
Lille Gåsvatn-
et 561 4,3 36,o 0,16 4,9

Sum Ramskjell-
vatnet 116,5 3,7 4,04 127,4

Sum Beiarn
kr.verk 402,4 48,4 19,47 61l,0
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3.1.2 H9yder 9g energiekvivalenter

Hydegrunnlag, se bilag  3.1.2.

Beiarn kraftverk utnytter to fallhyder ned til kote  30  i Beiar-
elva. Det hyeste fallet er det fra Tollåga med inntaksh¢ydepå
kote  372  og minimalt magasin. Det laveste fallet er fra
Ramskjellvatnet som etter regulering vil få en variasjon i vann-
stand mellom HRV kote 315 og LRV kote 275.

Ut fra antatte falltapsforhold, og ut fra gjennomsnittlig
total virkningsgrad på  0,90  i kraftstasjonen, har driftsimuleringene
gitt flgende midlere energiekvivalenter:

1. Fre Toll@ge: 0,823 Whh'
2. Fra Ramskjellvetn: 0,63l
Middel for to fall: 0,77

3.1.3 Fordeling av kostnader

Kostnadene deles i to grupper:

a. Direkte kostnader som konteres rett på anleggsdelene.
b. Fellesutgifter som konteres på egne konti og som senere

f¢res på anleggsdelene etter en valgt fordelingsnkkel.
Vanligvis fordeles fellesutgiftene proporsjonalt med
de direkte kostnader ved bruke en felles påslagsprosent.
Ved marginal betraktning derimot må man bruke en påslags-
prosent for marginale fellesutgifter. I denne inngår renter
og investeringsavgift i sin helhet, mens de Øvrige felles-
utgifter som administrasjon, stikning og fellesanlegg m.v.
inngår med sin marginale endring som vil bli lavere enn det
gjennomsnittlige. I overslaget, 5.2, er klassene5 - 9
direkte kostnader. Klassene O - 4 er felleskostnader. Når
postene investeringsavgift", "renter" og "avrunding"
legges til felleskostnader, blir gjennomsnittspåslaget ca.
68. Hvor ikke annet er angitt er dette påslaget inkludert
i de oppgitte totale kostnader under punktet begrunnelse
for hver anleggsdel.

Kommer det på tale å sl¢yfe en anleggsdel, må det brukes
en lavere påslagsprosent for komme fram til den marginal-
kostnad som skal brukes i vurderingen.
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En grunnleggende kostnadsfaktor er kostnaden av å binde
kapital i anleggene for kraftproduksjon. Denne kostnaden
er ikke ndvendigvis lik den rente som må betales når
kapitalen lånes. Hva enten kapitalen skaffes ved lån
eller på annen måte ville den kunne anvendes til andre
formål hvor den gjr en nytte som kormmer til uttrykk ved
en viss avkastnin5. Den samfunnskonomiske kostnad ved
åta kapital vekk fra andre anvendelser som står åpne
og udekkede, for å bruke den i kraftutbygging, må da
settes lik med den avkastning som kapitalen ville gitt
i slike andre anvendelser.

Kalkulasjonsrente gis et slikt nivå at tilgjengelig
kapital balanserer med de investeringsobjekter som har
avkastning hyere eller lik kalkulasjonsrenten.
Finansdepartementet har bestemt at det skal brukes 10%
kalkulasjonsrente.

Det må presiseres at man i samfunnskonomiske betraktninger
bruker verdifaste kroner. Man spekulerer således ikke i
s&kalt inflasjonsgevinst.

3.1.5 Verdigrunnleg for energi g effekt

Verdien av den kraften vi innvinne? ved prosjektet eller
ved en prosjektdel settes lik det det koster å skaffe
en tilsvarende kraftmengdepl billigste annen måte. I
denne betraktningenmå to perioder betraktes. Mens man
fremdeles bygger ut vannkraft, skaffes denne alternative
kraften ved at andre vannkraftprosjekter fremskyndes.
Men etter den tid fås alternativkraften ved hjelp av varme-
kraft.

Beiarnutbyggingen antas å korm:ne så sent at man kan n¢ye
seg med %betrakte den siste perioden, det vil si at
verdien av kraften settes lik det det koster skaffe
en tilsvarende kraftmengde ved hjelp av billigste varme-
kraft. Med "billigste" forstås den billigste av de varme-
kraftslag som vil bli tillatt utbygget.

Av varmekraftslagene er kjernekraften billigst, og med
prisniv 1976 er kostnaden av den ansl&tt til 13 &re/kWh
for fastkraft. Hvis ikke kjernekraft blir tillatt utbygget,
må man sammenligne med konvensjonell varmekraft basert på
olje, gass eller kull, og da blir tilsvarende kostnad ca.
15 &re/kWh.

Hvor ikke annet er angitt, har vi i denne plan verdsatt fast-
kraft¢kning til 13 ¢re/kWh.

Verdi av effekt, se 3.2.2.
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Elektrisitetstariffermå ikke brukes i en samfunnsmessig
verdiberegning. På produksjonssiden er det bareen ting som
teller, nemlig å produsere energien så billig som mulig
("billig" i en utvidet betydning der man også tar hensyn
til skader og ulemper).

At tariffene ligger langt lavere enn kostnaden for ny vann-
kraft er tilsynelatende tegn på ulØnnsom virksomhet. Men
bedriftsøkonomisk drives elforsyningen med balanse. Dette
skyldes at nyutbygginger ikke bare betales ved salg av
den nye energien, men også av tariffstigning på den energien
man produserer i billigere kraftverk. Gevinsten fremkommer
ikke som store overskudd i elverkregnskapene, men som
billigere energi til forbrukerne enn om man måtte bruke varme-
kraft.

3.1.6.1 Krav til årlig avkastning av investert kapital.

De enkelte anleggsdeler, så som magasin, overfringer, vann-
veier og installasjon, er så langt som mulig dimensjonert
ut fra Økonomiske kriterier. Ved endelig valg av dimensjoner
kan også andre forhold være bestemmende.

3.2  Beiarn kraftstas 'on

Se bilag  3.2.1l  og  3.2.2.

3.2.1 Teknisk beskrivelse

Kraftstasjonen blir liggende i fjell på Østsiden av Beiarelva.
Adkomsttunnelen på ca.320 m starter omtrent i plan med fylkes-
vegen ca.  7 km fra Storjord.

2Adkomsttunnelens tverrsnitt blir ca.35 m ·Avlpstunnelen ut-
fØres som dykket tunnel med tverrsnitt29 m og lengdel30 m.
Kraftstasjonen forsynes med driftsvann fra to forskjellige inn-
tak gjennom en trykktunnel som er pansret de siste 50 m f¢r
stasjonen.

TillØpstunnelen, se 3.2.3, er Y-formet med ett inntak i Tollåga
på ca. kote 372 og ett i hovedmegasinet Ramskjellveatnet med
HRV/LRV på kotene  315/275.  Dae storparten av tillØpet kommer i
Tollåga, og kraftverkets samlede magasinprosent er svært lav,
har vi funnet det riktigå utnytte mest mulig av Tollågas til-
lp fra kote 372 istedenforå slippe vannet ned til Ramskjell-
vatnets niv& first. Kfr. punkt1.5.3. [nntaksmagasineti
Tollaga blir beskjedent, ca. 190 000 m , sa det kan bl1 hy2ge
vekslinger mellom kj»ringerps de to fallhydene.
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I flomtiden kjres det kontinuerlig på Tollågafallet,
eventuelt fØres også vann fra Tollåga til Ra.mskjellvatnet
dersom det er ledig plass der.

Det forutsettes utsprengt et luftputekammer oppstrøms kraft-
stasjonen for å utjevne trykksvingninger i till¢pssystemet.

Kraftstasjonen ed adkomsttunnel og avlpstunnel blir liggende
i glimmerskifer som hovedbergart, men det forekomer ganger
av granitt. Berggrunnen skulle generelt gi bra stabilitets-
forhold og det ventes ikke større problemer. De geologiske
forhold favoriserer trykktunnel framfor trykksjakt og
stasjonens lengdeakse br helst plasseres i retningen Øst-
vest. Se ellers utredning S-21.

Midlere brutto fallhyde for de to fallene blir henholdsvis
3l2 m og 272 m. I stasjonen skal installeres to vertikale
Francisaggregat hver på 60 - Turbinydelsen blir samlet
ca. 162 000 hk ved Q = l3 m /sek. og midlere fallhyde.
Omdreiningstallet blir for begge aggregatene 600 o/min.
Generatorenep8 70 MVA står i forbindelse1 ed hver sin 70 MVA
transformator som tenkes plassert i enden av stasjonshallen.
Kraften transformeres her opp til 132 kV og fØres deretter ut
i kabler lagt i egen gang i adkomsttunnelen. Koblingsanlegget
er tenkt plassert i nærheten av adkomsttunnelen.

Ventilasjonen til stasjonen kan skje gjennom adkomsttunnelen
og kabelgang.

De utsprenggte masser, inklusive tillipstunneler, i alt ca.
230 000 m , forutsettes forelbig plassert 1 t1pppa en elve-
slette l00-500 m srvest for adkomsttunnelens phugg. Beiarn
kommune har vist interesse for masser til forskjellige for-
mål og vi regner med at dette blir drØftet nærmere etter hvert.

3.2.2 Vurdering av installasjon

Verdien av ren effekt er et komplisert tema, se nedenfor.
Beiarnutbyggingen har lav magasinprosent, ca. 10, så her vil
en effektØkning gi betydelig gevinst fordi overlØpet kan
reduseres i Tollåga og Ramskjellvatnet.Et annet forhold
er at man neppe kan regne med utnytte effekten fritt til
korttidsregulering, dette på grunn av forhold i elva nedstrøms,
se nedenfor.

Redusert overlp avhenger ogs& av magasinets st/rrelse, s& i
lavtregulerte prosjekter må magasin og installasjon vanligvis
velges under ett. Her er installasjonen og magasinet bestemt
ved hjelp av produksjonsberegninger (driftsimulering) på et
datamaskinprogram, SB15L.

Der man kan utnytte effekten fritt, regnervi generelt med
effektverdi 650 kr/kW. Her er antatt at det i elvestrekningen
fra kraftverket til sjen er lite Ønskelig med korttidsregulering
og for marginal effekt har vi brukt en redusert effektverdipå.
200 kr/kW.
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Ved installasjon120 MW er redusert overlp beregnet til
7l kWh/&r pr. kW ny installasjon. Westen hele denne
gevinsten kommer under vårflommen og mest i gode vannår,
så energiverdien er relativt lav. Med en energiverdi på
6,5¢re/kWh får installasjonen et rent energibidragpå
80 kr/W. Tilsammen har således marginal installasjon
i områ.det120 MW en verdi på ca. 680 kr/kW og dette til-
svarer de beregnede marginalkostnader1 edregnet tilsvarende
utvidelse av vannveien.

Installasjonen er delt på to like store rancisaggregater.
Dette fordyrer kraftverket noe, men gir en rekke fordeler.
Begrunnelsen for oppdelingen er hovedsakelig:

l. Vannet slippes ut i Beiarelva ca. 15km fra sjen og det
er lite Ønskelig med store variasjoner i vannf¢ringen på
grunn av isforhold, resipient m.v. Jevn vintervannfØring
ville medf¢re at ett stort aggregat måtte drives på lav
turbinvirkningsgrad. Den oppdelte installasjon gir god
mulighet for å utnytte vannet på beste turbinvirkningsgrad
hele året.

2. Med ett aggregat er man bundet til åta planlagt stans
for vedlikehold på de tider av året man risikerer minst
vanntap. To aggregater gjir at man friere kan velge tids-
punkt for vedlikehold.

3. Vanntapet på grunn av utilsiktet driftstans reduseres.

4.Ved driftstans på det ene aggregatet kan man straks sette
det andre i drift slik at man unngår store vannfØrings-
reduksjoner nedstrms.

Det presiseres at man under detaljeringen står fritt i å
justere oppover og nedover i forhold til 120 MN. Grunnen til
at installasjonen kan bli endret, er f¢rst og fremst usikkerheten
omkring effektverdien, som avhenger av forhold i hele el-
systemet. Nye systemanalyser kan derfor endre effektverdien.
Det kan ogs& bli aktuelt@ velge to aggregater av ulik st5rrelse.

3.2.3 Inntakog till2pstunnel

Se bileg 3.2.1 0g 3.2.3.3.

Kraftstasjonen har to inntak, ett i Ramskjellvatnet og ett
i Toll#ga. Tunnelene fra Ramskjellvatnet og Toll@ge motes i
et knutepunkt. Fra dette knutepunkt er det en felles trykk-
tunnel fram til Beiarn kraftstasjon. Tunnelstrekningen mellom
Tollåga og Ramskjellvatnet tjener også som overf¢ringstunnel
for vann fra Tollå.ga som skal magasineres i Ramskjellvatnet.
Tunnelsystemet vil bli bunnrensket ved at vann slippes inn i
inntakene og renner med stor hastighet på sålen. Spylevannet
slippes ut i Beiarelva.
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3.2.3.1 Knutepunkt - Beiarn kraftstasjon

Tunnelen mellom knutepunkt og kraftstasjonen blir ca.
1800 m lang i fall 1:10 og f&r 29 m tverrsnitt. Bortsett
fra ca. 50 m stålforing nærmest stasjonen regnes det med
uforet trykktunnel.

Bergartene langs traseen er glimmerskifer gjennomsatt
av granittganger, se utredning S-2l.

Trykktunnel vil trolig være gunstigere enn trykksjakt da
en trykksjakt vil kome ner parallelt med skifrigheten.
Det ventes ikke større stabilitetsproblemer i bergartene.
Tunnelen drives via kraftstasjonens adkomsttunnel. Se 3.2.1
vedrrende tippmasser.

3.2.3.2 Remskjellvatngrenen

Tunnelen fra Remskjellvatnet til knutepunkt vil bli ca. 150 m
lang og får 25 m tverrsnitt. Fra utslaget i Ramskjellvatnet går
tunnelen flatt ca. l km fr den går over i fall 1:10 helt ned
til stasjonen. Tunnelen utstyres med varegrind og luke i
separate sjakter. Varegrindsjakt kan plasseres umiddelbart over
HRV i Ramskjellvatnet, mens lukesjakta må opp over kote 371
på. grunn av inntakshyden i Tollåga. Sjaktlengdene blir da ca.
60 m og ca. 115 m.

Luka hermå være en reguleringsluke med tosidig tetning. Den
må kunne manøvreres ved trykk opp mot 90-100 m og kunne drives
i alle mellomstillinger mellom helt åpen og stengt.

Brukbart utslagssted på kote 275 er funnet ved seismiske målinger
i Ramskjellvatnet. Denne tunnelen med sjakter og utslag drives
ocså via kraftstasjonens adkomsttunnel og det regnes ikke med
større ingeniØrgeologiske problemer. Se 3.2.1 vedr¢rende tipp-
masser.

3.2.3.3 To1l£gegrenen

Denne tunne]en fre Toll&ge til knutepunktet vil bli ca. 3,5km
og &r 31 m tverrsnitt. Fra et ca. 150 m langt tverrslag på
synk ved Tollåga drives de verste ca. 2 km. Resten av tunnelen
som faller 1:10 drives fra kraftstasjonen sammen med Ramskjell-
vatngrenen, se 3.2.l.

Tippmassene ved Tollåga, ca. 100 000 m3 er tenkt lagt i tipp
like ved tverrslaget. Se bilag 3.2.3.3.

Tunnelen utstyres med varegrind og luke som her kan plasseres
i nær tilknytning til selve inntaket. Luka ved Tollåga vil bli
en vanlig stengeluke, men kapasiteten må vere stor da det i
ekstreme tilfelle teoretisk kan gå 120 - 130 m /sek gjennor
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tunnelen (full drift i stasjonen samtidig med tomt magasin
i Ramskjellvatnet og flom i Tollåga).

Inntaksmagasinet i Tollåga er bare på ca. 190 000 m3 ved
HRV 372.Inntaket utformes slik at LRV blir lik elvens
naturlige lavvannstand.ved inntaket. Det er ikke foreslått
større oppdemming av hensyn til antatte skadevirkninger ved
neddemming av dyrket mark m.v. Allerede ved den foreslåtte
HRV 372vil noe dyrket mark nærmest dammen demmes ned, men
dette er tenkt erstattet ved at vi frst skaver av matjorda,
fyller opp med annen masse, for eksempel tunnelstein, og
deretter legger jorda tilbake på toppen. Se bilag3.2.3.3.
Vedr¢rende alternativt darn-OR inntaksted vises til ut-
redning S-109 "SBG-notat Vekseldri:f't, Beiarnutbyggingen".

3.2. Vurdering av fallhdyde

Brutto fallhyde avhenger av hvor man velger ha utlp
i Beiarelva. Her er valgt· å veksle mellom to fallhyder,
se .5.3, og fallet i Beiarelva er så lite at man velger
kortest mulig tunnelfØring til et sted med brukbare grunn-
forhold.

Man¢vreringsrep;lement, se kapittel9. Forøvrig man¢vreres
fritt.

Under driften de f¢rste årene vil man prøve å finne frem
til hvilken korttidsregulering som vassdraget nedenfor
tåler når det er islagt. Videre vil man$ vite hvilket
krav som br stilles til minstevannfringer nedstrms.

Utenom flomsituasjoner, da stasjonen år kontinuerlip;
for fullt, prøver man, i den utstrekning ovennevnte for-

x)hold tillater, å produsere mest mulig i "bestområde"op;
om ndvendig samtidig vere medpå å dekke srunk.iØringens
behov for korttidsregulering. Det kan derfor tenkes
situasjoner hvor det veksles mellom drift i bestområdet
og stans. Med den valgte installasjon, se 3.2.2, fås to
bestområder: ett aggregat i drift, eller begge i drift.

a2) Med bestpnkt forst@s den vannf0ring (m?/eek) hvor
virkningsgraden (Z) er storst, det vil si hvor energi-
ekvivalenten (kWh/m') er størst. På begge sider av best-
punktet er virkningsgradkurven temmelig flat, så når man
tar hensyn til overforngstap i kraftledninger og andre
forhold i samkjøringsnettet, vil man få drift i et "best-
om@de ".

3.3 Magasiner

Se biles 3.3.1.2, 3.3.1.2, 3.3.1.3.
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3.3.1.1 Teknisk beskrivelse

Ramskjellvatnet vil bli senket ca. 33m fra nåværende vann-
stand til kote 275 ved hjelp av tillØpstunnelen. Videre vil
det bli bygget en betongdam som hever vannet ca. 7 m til kote
315. Det blir ndvendig med to adskilte da.JTll"ler på runn av
topografien på damstedet. Strste damhyde som er over elve-
utlpet blir på ca. 8-9m og dammen som sperrer utløpet vil
bli ca. ll0 m lang. Sekundærdammen som blir den lengste med
ca. 360 m er adskilt fra hoveddammen bare ved en liten fjell-
knaus. Det er beregnet at dammene utfØres som platedarn der
hdyden er strre enn 3 m og som massivgam ellers. Totalt
betongvolum er beregnet til ca. 2700 m • Grunnforholdeneer
meget gode da det er bart og fast fjell i hele damfoten. Flom-
lØpet er tenkt som et fast overlØp av 10 m lengde over elve-
utlpet. Det vil (antagelig) ikke være nØdvendig med omlØp
i byggetiden. Med enkle fangdammer og innsetting av bunnluke
kan dammen bygges over selve elveutløpet ved liten vann-
f6ring.

3.3.1.2 Begrunnelse

Midlere &rsavldp fra eget felt er 30,3 mil].m.Over¢rte
felter direkte til Ramsk.iellvatn er 97,1 m • Dessuten 

3kan en del av det samlede tillØp til TollåP,a,486,6mill. m,
også utnytte magasinet i Ramskjellvatnet.

Ramskjellvatnet er inntaksmagasin for det laveste fal]et i
Beiarn kraft verk9gf%r et totalt volum p& 65 mill. • Det
meste, 48mill. m, er senkingsmagasin og 17 mill. m er demnings-
magasin. Dette er omtrent all magasinkapasitet i Beiarnut-
byggingen (Kvitbergvatnet har ca. 1 mill.m) slik at totalt
magasin er ca. 10-11% av midlere årstillØp.

Senkingsmagasinet er billig og er utnyttet så langt vi har
funnet det teknisk mulig. LRV 275 er det laveste nivå vi
har funnet mulig som utslagsnivå for tillØpstunnelen. HRV
er bestemt ved detaljsimuleringer hvor verdien av å øke en
bestemt HRV er sammenholdt med den tilsvarende kostnadskning.

Totale damkostnader er beregnet til ca. 13 mill. kr. Det
gir en gjennomsnittskostnad for demmingsmagasinet på
76 &re/m eller ca. 120 &re/kWh. Marginal demmingskostnad
er beregnet til 55 - 60 Øre/m det vil si 85 - 90 Øre/kWh.

3.3.1.3 Man&vrering

Ramskjell vatnet manøvreres fritt, bortsett fra de rest rik-
sjonene som p;,ielder for kraftstasjonen, se 3.2.5, og det
som foreslås i manøvreringsreglementet kapitel 9.  Vann-
standen vil pendle en del på grunn av k,iØringer på to fall.
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Se bilaR 3.3.2.

3.3.2.1 Teknisk beskrivelse

Det er tenktå lage et flomdempingsmagasin i Kvitberg
vatnet ved at det bygges en betongdam i utlpet av vatnet
på et tidligere damsted.

FlomlØpet dimensjoneres slik at kapasiteten blir mest mulig
lik den tilsvarende under naturlige forhold. Vi har satt
overlØpsbredden til 9 m.

Den gamle reguleringsdammen som ble ødelagt i 1950 hadde
damkronen på kote 5l,3l. Opprinnelig normal vannstand
er ikke kjent og vi har derfor holdt oss til vannstanden
51,6 m81t 12. august 1973 da vatnet ble loddet.

Foreslått regulering nå ligger mellom hydene 51,5 og 53.

3.3.2.2 Begrunnelse

Midlere &rsavl&p fra eget felt er 70,6 mill.mmens &rs-
avlpet inklusive alle overfØringer er 95,4 mill. m •

Totalt magasin blir ca. 1 mill. m3 og det er klart at dette
bare har en flomdempende virkning. Magasinet er ikke fore-
slått større på grunn av de spesielle forhold i og omkring
Kvitbergvatnet.En vurdering av ras- og erosjonsfare ved
senkning og oppdemming gir grunn til & vere forsiktig med
regulering her. Se S-ll.

3.l Overf rin stunneler

3.».1 Tverrge_-_T91l4galen

Se bilag 3.4 og 3.l.1.

3.4.1.1 Teknisk beskrivelse

Tunnelen blir ca. 8,9 km lang fra inntaket i Tverråga kote l20
til utl¢pet kote 385 i Tollådalen. Underveis fØres Klippbekken
og Tyvåga inn på tunnelen gjennom sjakter. Det blir ialt4
slike bekkinntak. da både Klippbekken og 'Tyv&ga er delt i to
bekker i det aktuelle inntaksnivå. Inntakene er kalt Hellebekken,
Tellingsbekken, Tyv&ge I og Tyv&gs II. Njdvendig tverrsnitt etter
overf&ringskapasitet ble bestemt til 8 m •Dethar s& vert vurdert
tre forskjellige drivemåter for tunnelen:, m sporbunden, l3 m
sporfri konvensjonell drift eller ca.5 m fullprofilboring
(diamenter 2,5m).
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Berggrunnen i området består hovedsakelig av glimmerskifer
og fordelene med fullprofilboring synes åpenbare, men er
basert på et forelbig spinkelt erfaringsmateriale. Vi har
likevel valgt fullprofilboring og begrunner det med:
Lavere kostnader, kortere byggetid og samling av anleggs-
arbeidene i Toll&dalen. Konvensjonell drift krever et
tverrslag i nærheten av Storhaug gård. Vi viser ellers til
bilag 3.» vedr. fullprofi]boring.

· 3 · · T åSteinmassene, ca. 70 000 m, er tenkt lagt 1 t1pp ved oll ga.
Se bilag 3.2.3.3.

Ingen av inntakene er tenkt stengt ved flom, men alle inn-
tak kan stenges med enkle bjelkestengsler.

3.4.1.2 Begrunnelse

Arsavl/get fre de felter som overfkres er beregnet til 96,6
mill. m • Flomtap ved inntakene er ubetydelig men flomtapet
fra Toll&gs og Ramskjellvatnet Øker noe på grunn av Tverr-
gaoverf6ringen.

Verdien av overfØringen er funnet ved detaljsimuleringer av
Beiarnutbyggingen med og uten Tverrågaoverf¢ringen.

Bruttoverdien av Tverrågaoverf¢ringen inklusive bekkinntakene
er beregnet til 79 mill. kr mens kostnaden marginalt er be-
regnet til ca. 50 mill. kr. Overfiringen er s&ledes klart
1¢nnsom.

3.44.2 G&svatna - iupdalsvetnet - Kvitbergvatnet - Ram-
skiel]vatnet

Se bilag 3.4.2.1 oR 3.l.2.2.

3..2.l Teknisk beskrivelse

Disse overf¢ringene består av en kanal og to tunneler samt
sperredammer for ålede vannet inn  i  overfringssystemene.
Lille GÅsvatn ledes over til Store Gåsvatn gjennom en ca.
300 m lang kanali Øst-enden av Lille Gåsvatn. Det regnes
med at mesteparten av massen kan graves ut, men det er ikke
gjort grunnundersØkelser forå finne dybden til f,jell.

Store Gåsvatn har naturlig avl6p gjennom elv til Djupdals-
vatnet. Djupdalsvatnet sperresi utlpet med en mindre
betongterskel. Det er godt, bart f,ielli utlØpet. Gjennom
en ca. 70 m lang tunnel fra sør-enden av Djupdalsvatnet
overføres så vannet fra Djupdalsvatnet til et bekkefar
som renner ut i Kvitbergvatnet.
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Fra Kvitbergvatnet blir det så en ca. 6 km lang tunnel
over til Remskjellvatnet.

Tunnelen fra Djupdalsvatnet mot Kvitbergvatnet er tenkt
utf¢rt med minste tverrsnitt for bildrift. Tunnelen fra
Kvitbergvatnet mot Ramskjellvatnet har vi regnet med vil
bli fullprofilboret.

Bergartene i området er vekslende glimmerskifer med soner
av kalkstein og vil egne seg for fullprofilboring. Se
utredning S-58 og bilag 3.l. Fullprofilboring gir en klar
Økonomisk gevinst i forhold til konvensjonell drift.

Det vil bli montert en stengeluke ved inntaket i Kvitberg
vatnet for & hindre Økning av vannf¢ringen ut fra Ram-
skjellvatnet ved flomsituasjoner, se 3.3.2.l og 9.1.

3.4.2.2 Begrunnelse

Arsavl/get fra de felter som overf6res er beregnet til 95,l
mill. m • Dette fordeler seg med 70,6 mill. m fra Kvit-
bergvatnet, 19,9 mill.mfr7a Store G&svatnet og Djup-
dalsvatnet mens l,9 mill. m kommer fra Lille Gåsvatnet
(kote 561).

eregninger viser atman får et kt flomt ap på ca. 10 mill.
m ved & f6re inn disse vannmengdene. Flomtapet skjer ved
Ramskjellvatnet og Tollåga. I praktisk drifi.må en imidlertid
regne med & stenge luka ved Kvitbergvatnet under flom slik
at flomavledningen skjer fra Kvitbergvatnet. Ved simulerings-
beregninger er bruttoverdien av overf¢ringen bestemt til
ca. 67 mill.' kr, fordelt med ca. 50 mill. krpå Kvitberg-
vatnet, ca. 1l mill. kr på Store G&svatnet og Djupdalsvatnet
og ca. 3 mill. kr på Lille Gås vatnet.

Kostnadene ved overf¢ringene er marginalt beregnet til
ca. 47 mill. kr. Dette kan fordeles med ca. 35 mill. krpå
Kvitbergvatnet, ca. 11 mill. kr på Store G&svatnet og Djup-
dalsvatnet og ca. 1 mill. kr på Lille Gåsvatnet. Overf¢ringene
er således klart 1¢nnsomme. Til tross for de innkomne ut-
talelser fra Saltdal og Skjerstad kommuner mener vi at
det er riktig å f¢re disse overf¢ringene fram til konsesjons-
behandling.

3.4.3 Hgmobekken - Ramskjellvatnet

Se bilag 3.2.1.
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3.4.3.1 Teknisk beskrivelse

Overføringen er enkel og forutsettes utf¢rt med en kanal
på 200 - 350 m lengde slik at bekkel¢pet kan ta nytt leie
inn i Ramskjellvatnet. Stedet er ikke grunnunderskt.

På det aktuelle sted er det fjell i selve bekken og myr-
område der hvor kanalen komer. Man må regne med både grav-
ing og sprengning.

3.4.3.2 Begrunnelse

a- · . 3 lftrSavl¢pet fra feltet er beregnet til 1,7 mll.m og at
kan overf¢res til Ramskjellvatnet.

Bruttoverdien av overf¢ringen kan settes til knapt l mill.kr.
som såvidt overstiger overfringens kostnad.

3.5  Anleggsveier

Se bilagene 3.2.3.3  og  3..2.2.

De mest sannsynlige veitraseer er vist på bilagene. Detmå
tas forbehold om endringer i trasevalg og om eventuelt helt
å slØyfe enkelte av de angitte veier. Under de enkelte veiene
angis hvilke strekninger som trengs for driften av kraftverket.
De Øvrige veiene vil  ikke bli vedlikeholdt, og deres fremtidige
skjebne vil bli avtalt med kommunen.

Det må regnes med noe ¢kt belastning på eksisterende veinett
i anleggstiden, vesentlig som transport av maskiner,
varer og personell mellom arbeidsstedene.

3.5.1 LAngsRamskjellvatnet

Det bygges ca. 4 km vei langs nord-Østsiden av vatnet fram til
påhugg for overfØringstunnel fra Kvitbergvatnet. Etter anleggs-
perioden vil en ikke ha behov for veien i kraftverksdriften.

3.5.2 Tverrslag Toll&dalen

De to tverrslagene i Toll&dalen ligger tett ved hverandre og
like ved eksisterende vei.  Det blir ndvendig med noe forsterkning
av eksisterende vei og bru over Tollåga sa.mt noen hundre meter
ny vei i lett terreng.
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3.5.3 Kitbergvatnet_

Det regnes med adkomst fra Saltdalen langs Russ&ga. Arbeidenes
størrelse tilsier at man ikke trenger noen stor vei. Fra tid-
ligere eksisterer det rester av en adkomstvei og vi regner med
en mindre opprustning av denne traseen.

3.5.l Inntak og andre arbeider

Alle 6vrige arbeider er forel&pig tenkt utf&rt med veils
transport i terrenget eller ved adkomst gjennom tunnel og
sjakt. Vi Ønsker imidlertid å stå fritt tilå velge trans-
portform under detal,jprosjekteringen.

l PRODUKSJ ON

l.1 Bere in sforutsetnin er o metoder

Et nytt prosjekt betraktes ikke isolert, men som et tilskudd
til samkjØringsystemet. Man beregner systemet med og uten
det nye prosjektet og finner prosjektnytten ved åta differ-
ansen. Ved en isolert betraktning ville Beiarns lave magasin-
prosent gj¢re at man fikk store overskudd på energi om sommeren.
I samkj¢ring derimot vil storparten av dette overskuddet p,å til
fastkraft mens kraftverk med hyere magasinprosent reduserer
sin produksjon og samler vann.

I beregningene brukes et antatt fremtidig system. Det har
ingen betydrling hvilke konkrete nye prosjekter som er med-
tatt i dette systemet, for det som teller er totalsystemet
karakteristiske trekk. Slike trekker totalmagasinets størrelse,
hvor godt dette magasinet er fordelt og mengde og type av
varmekraft. Det store usikkerhetsmomentet er hvorvidt man får
kjernekraft i systemet. Konsekvensene av ikke å ha kjernekraft
fremg&r i punkt 3.1.5.

I våre beregninger er brukt et system bestående av: (avrundet)

Vannkraftverk i hele Norge syd for Nord-Salten.
Ti118p 135 TW/&r. Magasin 83 TW.
Konvensjonell varmekraft i form av importmuligheter
fra Sverige og Danmark: 1800MW. Kjernekraft 5000MW.

Dette systemet har et fastkraftnivå på ca. 160TWh/r. Hvilket
årstall dette tilsvarer, avhenger av forbruksstigningen. Men
byggerman på NVE's middelprognose av januar 1976 og forutsetter
stigningstakten 1985 - 90 (2,4 TWh/år) videre fremover, til-
svarer dette 2010, som er et noenlunde representativt årstall
for forholdene i prosjektets levetid.
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l.1.2.l Fastkraft

Dette er den energien som har hy leveringsikkerhet.
Tradisjonelt hadde man "bestemmende års produksjon" som
kunne leveres i 90% av årene. I dag defineres fastkraft
etter mer moderne prinsipper hvor man både tar hensyn
til rasjonert mengde og hvorvidt denne mengden kommer
som langvarig mild rasjonering eller kortvarig hard
rasjonering.

Beregningene viser at fastkraften har en leveringsikker-
het omkring99,7%, det vil si at rasjonert mengde utgj&r
omtrent0,3 av fastkraften.

.1.2.2 Tilfeldig kraft

Produksjon utover fastkraften kalles tilfeldig kraft.

Tilfeldig kra.ft og fastkraft kan ikke beregnes uavhengig
av hverandre. Hvor mye tilfeldig kraft som skal produseres
bestemmes av avsetningsmulighetene, både når det gjelder
pris og mengde. Dette avgjres ved hjelp av sannsynlighets-
regning. Jo bedre avsetningsmulighetene er for tilfeldig
kraft, desto mer produseres, og dette vil igjen redusere
fastkraftnivået.

Ved salg av tilfeldig kraft reduseres de kostnader som må
dekkes av fastkraften. Man tar således ikke sikte på et
h6yest mulig fastkraftniv&, men& velge tilfeldig kraft-
mengde slik at kostnaden blir lavest mulig pr. kWh fast-
kraft.

Tilfeldig kra.ft går til to formål:

a. Formål der en kan  velge mellom elektrisitet og annet
brensel, for eksempel olje. Typisk for Norge er
industriens dampkjeler (elektrokjeler) som kan fyres
med enten elektristiet eller olje. Når man eksporterer,
reduserer det brenselforbruket i svenske og danske
varmekraft verk.

b. Ekstra produksjonsutstyr som bare kan drives med elektri-
sitet. Typisk her er ekstra kapasitet i smelteverkene.
Slik tilleggskapasitet er billigere enn den vrige kapasi-
teten, og bedriftskonomisk kan derfor industrien akseptere
en kortere driftstid for dette ekstra utstyret.

l.1.2.3 Flomtap

Dette er den tillØpsenergien som går tapt forbi kraftstasjonen.
Tapet kan skyldes to forhold:
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a. Kraftstasjonen har ikke så stor installasjon at alt
vannet kan utnyttes. Dette tapet registreres direkte
på kraftstasjonen.

b. P& grunn av de hydrologiske variasjonene vil det til
sine tider ikke være avsetningsmuligheter for all
energien i systemet. Dermed fås tapping forbi drifts-
klare maskiner. Dette kalles ofte spill. Beregninger
av systemet tyder på at man bare har spill i ekstra
vannrike år.

Metodene blir stadig videreutviklet. Systemet kan bare be-
regnes ved hjelp av driftsmimuleringerp en stor EDB-
maskin.

I våre beregninger er brukt JARSIM, som er NVE's serie-
parallelmodell.

.1.» Produksjonsfordeling

I beregningene er fastkraften fordelt på hver uke i året
etter fordelingskurver som tilsvarer dagens forhold. Man
kombinerer her storindustri med jevnt forbruk og alminne-
lig forbruk med sesongvariasjon.

Fordelingskurven for det alminnelige forbruket antas endre
seg så lite med tiden at vi ikke har prøvet å lage en frem-
tidig kurve.

På grunn av den store fler&rsreguleringen (lagring av vann
fra våte til tØrre år), er all fastkraft like viktigå dekke.
Det er derfor ufruktbart å skjelne mellom vinterkraft og
sommerkraft. Tallene som angis i4.2.2 må derfor ikke brukes
i verdiberegning av Beiarn, men bare som en orientering om
hvordan kraftstasjonen vil bli drevet.

Med vinter forstås 30 uker (1.10 -29.l) og med sommer22 uker
( 30. 4 - 30.9 ) •

4.2 Bere et ener ' roduks 'on

l.2.1 Produksjonsningen i samkj6ringssystemet

Ved hjelp av JARSIM-kj6ringene5716 og 6215 av nov. 1977 er
Økningenberegnet til:
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Fastkraft : 39 3  GWh/ år
Andre inntekter:3,4mill.kr/år

Med andre inntekter forstås Øket salg av tilfeldig kraft (heri
medregnet eksport) fratrukket ¢kte brenselutgifter til varme-
kraft (heri medregnet import).

l.2.2 I Beiarn kraftstas,jon

Midlere produksjon i GWh/r:

Vinter
Sommer
Året

Produksjon
12
310
52

Flomtap
1
21
22

Typisk for et lavtregulert prosjekt er at egenproduksjonen
er betydelig strre enn fastkraft&kningen, se ».2.l. Det
er denne differansen på 59 GWh/år som gir "andre inntekter".
Beregningene viser at dette fordeles på Økt tilfeldig kraft,
Økt eksport og redusert varmekraft (medregnet import).

Det er i produksjonsberegningene ikke tatt hensyn til evt.
slipping av vann for minstevannfØring.

5. KOSTNADSOVERSLAG

5.1 Bere in sforutsetnin r

Her medtas alle kostnader som er ndvendig for& levere
kraften inn på hØyspentnettet. Kostnadene er regnet til
og med friluftsanlegget.

Overslaget byggerp prisniv@ 1.10.1976. For avgiftspliktige
arbeider er det tatt med 13 investeringsavgift. Rentei
by Rgetiden er 10 p.a., se 3.l.l.

5.2 Kostnadsoversla

Fra det detaljerte overslaget (S-89), satt opp etter Stats-
kraftverkenes generelle kontoplan, gjengis et sammendrag.
Investeringsavgift og renter i byggetiden er trukket ut og
oppstilt for seg. Uforutsett er tatt med i hver enkelt post
i det detaljerte overslaget.
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MILLIONER KRONER
Utgi rtsposter Aro Ar 1 Ar 2 0 3 År 4 SUMKlasse ar

1-8 Anleggskostnader 12,6 28,6 52,2 63,+ 1l,6 171,4
9 Pennanent utstyr 11,5 19,3 19,3 21,9 5,0 77,0

Surnf6r invest.avg.og
renter 2l,1 7,9 71,5 85,3 19,6 248,4
Investeringsavgift 2,3 4,3 6,o 7,1 1,2 20,9

Sum fr renter 26, 52,2 77,5 92,4 20,8 269,3
Renter 10% p.a. 1,3 5,4 12,5 22,1 15,0 56,3
Avrunding 0,5 1,1 1,8 2,3 ,7 6,4

SUM 28,2 58,7 91,8 116,8 36,5 332,0

6 BEREGNET INNTEKT, RENTABILITET OG NYTTEVERDI

6.1 Inntekter

Inntekter er her definert som brutto nytteverdi, det vil
si kostnaden for en tilsvarende kraftmengde av samme
kvalitet fremskaffet på billigste annen måte. Under pkt.
3.1.5 er det gjort nærmere rede for verdigrunnlaget, og
under pkt. 4.2.1 er fØrt opp produksjons¢kning i sam-
kj¢ringssystemet på grunn av Beiernutbyggingen.

Fastkraft:393 x 0,13 = 51,1 mill.kr. 0pr.ar
Effekt 60 x 0,066 = 3,9 " " II II

60 X 0,020 = 1,2 " " II II

Andre inntekter = 3,4 " " " ti

Sum inntekter: = 59,6 ti ti " "

6.2 UtEgirter

Ut fra erfaringstall fra Statskraftverkenes siste anlegg settes
antatte årlige utgifter til administrasjon, drift og vedlikehold
til 2 mill.kr.

6.3 Arli avkastnin av investert ka ital

Totale utbyggingskostnader:
Netto årlig inntekter: 59,6 - 2,0
Netto årlig avkastning av
investert kepital: 57,6 x 100/332

332,0 mill.kr
57,6 "
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6.l Intern rente

Med en investeringsstrøm som vist i 5.2 og en inntektsstrøm
på 57,6 mill. kr fra år 5 til år 44,blir prosjektets interne
rente l6,53. Inntektene for&vrig er beregnet ut fra idrifts-
settelse av stasjonen som vist i terminplanen bilag 10.

7 EIENDOMSFORHOLD

7.l Fallretti eter

utbyggingsområdet liggeri et område med både statlig og privat
grunn. Staten eier en del fallrettigheter i forbindelse med ut-
byggingen, men det fins også private fall. Se utredning S-9.

7.2 Andre retti heter o forhold

Utredning S-9 gir en oversikt over de forskjellige rettig-
heter som kan bli berrt av kraftutbyggingen.

8 KRAFTLEDNINGER OG UNDERSTASJONER

8.1 Stamlinjer

Det er utarbeidet en egen redegjirelse, S-87, for oppby ggingen
av kraftlinjenettet ved en eventuell utbyRging i omr&det.
Der beskrives forslag til linjetras€er. Fra en 380 kV linje
fra Nedre Rss&ge vie Me]fjord, Holandsfjord og Sundsfjord
til Hopen, tenker man seg en avgrening fra Sundsfjord til
Beiarn og Saltdal. Konsesjonssknad for nye stamlinjer
kommer som egen sak.

8,2 Distriktsnettet

I dag skjer forsyningen med 22 kV opp gjennom Beiardalen.
Vi vil kontakte det lokale elverk,A/S Sj¢fossen Kraftlag,
for å samordne anleggskraftnettet, se0.3, med en eventuell
forsterkning av distriktnettet.

I overslaget, se 5.2, er det ikke medtatt en eventuell
distriktforsyning fra Beiarn kraftstasjon.

8.3 Anleg&Slinjer

Det må fØres fram anleggskraft til de foreslåtte arbeidssteder.
Traseene planlegges og vil bli lagt fram i egen utredning.
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9 MANØVRERINGSREGLEMENT

I et manøvreringsreglement vil inngå punkter tilsvarende
2.1.1 og 2.l.2. Dessuten foreslås inntatt flgende spesielle
punkter:

9.l Flommer

Remskjellvassdammen og Kvitbergvassdammen utf¢res med faste
overl¢p, så vannstanden stiger derfor noe over Øvre regulerings-
grense under flom, se 3.3.1 og 3.3.2. OverlØpets lengde skal godkjennes
av Vassdragstilsynet.

Flgende elvestrekninger kan få ¢kt flomvannf¢ring:

Tollåga kote 372 - samlØp Beiarelva.
Store Gjeddåga fra Ramskjellvatnet til samlp Hgmobekken.

For6vrig skal det ved man¢vreringen has for ye at de
naturlige nomvann røringer ikke Økes.

Dersom Ramskjellvatnet er fullt, skal man regulere luken i
overføringstunnelen fra Kvitbergvatnet slik at overl¢pet i
Ramskjellvatnet blir minst mulig. Se utredning S-8 vedr.
flom i Kvi tbergvatnet.

9.2 Vannf rin nedstrms kraftstas 'onen

Beiarn kraftstasjonmå ikke brukes til utpreget korttids-
regulering så lenge vassdraget nedenfor er islagt. Eventuelle
bestemmelser utover dette .fastlegges f¢rst etter at man har
hdstet driftserferinger.

10 TERMINPLAN OG INVESTERINGSPROGRAM

Terminplanen basert på 2 skift pr.dgn er vist på bilag 10.
Det forutsettes at Stortinget vedtar planen i en vårses.ion,
og at utbyggingen starter samme året.

År 0

Investering
i mill. kr 26,9
105 anleggs-
rentemill.
kr 1,3

Totalt 28,2

1

53,3

5,4

58,7

2 3

79,3 9,7

12,5 22,1

91,8 116,8

4 Sum

21,5 275,T

15,0

36,5

56,3

332,0

Det presiseres at det her er regnet med10 rente av kapitalen.
For bruk i statsbudsjettetmå overslaget og de&rligebelp
korrigeres i overenstemmelse med Statens reglerfor rente-
beregning.
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10 DATA FOR KRAFTVERKET

Nedb¢rfelt

Midlere till¢p til kraftverket
inklusive flomtap ved inntakene

Magasinkapasitet

Magasinprosent

Midlere fallh de ( brutto) :

1. Fra Tollåga
2. Fra Ramskjellvatnet

Midlere ener iekvivalent

l. Fra Tollåga
2. Fra Ramskj ellvatnet

Midlere produksjon
Beregnet midlere økning av samkjørings-
nettets fastkraftproduksj on

Installasjon ved midlere fallhyde

Maksimal vannføring ved midlere
fallhØyde

Brukstid ( ref. midlere års produksj on)

Investering inklusive 10%rente i
byggetiden ( prisnivå 1.10.76)

x) Brutto nytteverdi

x) Intern rente

Byggetid

a? 402,4

mill. 3 61l,0m

mill. 3 66m

% 10,7

m 3l2
m 272

wh? 0,770

3 0,823kWh/,
kWh/m 0,63l

GWh/år 52

GWh/år 393

MW 120

?e 3

timer 3766

mill. kr 332..

mill. kr/år 59,6

t 16,5.

0

5ca. ar

x) Ved en bedrifts¢konomisk vurdering av dette kraftverket mådet
regnes med de til enhver tid aktuelle kraftpriser. I dag er
disse langt lavere enn de samfunnsmessige kraftpriser som
det her er regnet med.

Magasiner NV HRV
m. o. h% m, o. h,

Ramskjell vatnet
Kvitbergvatnet

308 315
451,6 x) 53

LRV
m. o. h.

Maegasin,
null. m

275
l51,5

65
1

x) Vannstand målt 12. august 1973.

Generalplankontoret ( SBG)
i desyber 977

] '- e t-...
/ Y. Mæhlum

A. Molle
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•
Artig normalavløp 1930- 60

Avlopsstasjon Nr.
Areal a 5 9s Bre
km 1on? m?/s tls· km2 km2 m 3ls

Fjell 360 698 850 26,9 38,5

Daja 363 409 445 14,1 34,4%

Nevernes 712 1 892 2679 84,9 44,9 15,5

Reinfosshei 713 3138 5757 182 58, 1 191 21,8
Vassvatn 714 18,5 61,9 1, 96 105,7

Ågnes 716 199 528 16, 7 84,2

Selfors 717 797 1283 40, 7 51, 0 40,2 4,02

Ars tad foss 718 198 523 16, 6 83,5 12,9 1,55

Oldereidvatn 719 49, 5 78.0 2, 47 49,9

Skarsvat n 720 14 2 164 5, 18 36,5

Russanes 721 1156 1272 40, 3 34,9

Vatnevatn 725 142 295 9, 33 65,9

Svartisdal 881 112 333 10, 5 94.1 50,0 5.50

Storgldmvatn 890 268 843 26, 7 99,6 108 13,1

Krok st rand 989 745 975 30,9 1,5

Junkerdalsel va 990 424 434 13, 8 32,3 3,0

Jord bruf jell 1098 69,3 76.4 2, 42 35,0

Berget 1133 194 649 20,6 106, 3 71,2 8,88

Vall vatn 1178 47,6 83.6 2, 65 55, 7

Bjørnfoss 1198 316 774 24, 5 77,5 64,6 6,75

Øvrevatn 1352 147 337 10, 7 72, 7

Nedrevatn 1415 100 280 8, 87 88,7 30,5

Forsbo.kk 1423 56,8 144 4,57 80,5

Flostrand 1424 32,5 128 4, 06 124,9

Virvatn 1599 78,3 67,5 2, 14 27,3

Blerek 1600 73,5 138 4, 38 59, 6

Bredek 1611 229 29 13, 6 59,3 8,7

Nylaenget 1612 373 603 19, 1 51, 2

Engabrevatn 1774 49.3 193 6, 11 123,9 36,9 4,80

Staup4ga 1781 18,6 41,4 1, 31 70,4

Kjemavatn 1782 35,9 53, 1, 70 47,4

Ramndga 1783 69,8l 148 4, 68 67,0

Bjot lavatn 1810 158 I 277 8, 77 55.5

Bogvatn 1811 37,8y 95, 3, 01 79,6 6,0 0,60

Tott@ga 1919 226 i 390 12, 4 55,0

L 9nselv
I

1951 345 I 409 12,9 37,4

Leirdga 2006 39,5/ 122 3, 87 98,0 5,4 0,71

Russ@nes 2063 1041

s)  Redusert  felt.

22,9 km overfgrt

til Storglomvatn



SVARTISVERKENE

Oversikt h¢yder

Normal vannstand
Vassdrag Vatn M.o.h.

Bj¢llåga

Bj¢llåga

Stormdalselv

Stormdalselv

Blakkåga

Glåmåga

Glåmåga

Storvassåga

Fykanåga

Svartiselva

Kjemåga

Russåga

St. Gjeddåga
Tollå a

Bogvatn 662,8

Referanse

nivellement

Storvatn 168 SBP-39212?

Storeglomvatn 51l NV

Austerdalsvatn 208 SBP-253l

Kjemåvatn 626,2 nivellement

Kvitbergvatn l51,6 SBP-l3270

Ramskjell vatn 308 SBP-39037

Referansepunkt
med korrigerte
h der

FM 4 = 63,51

FM 5 = 81,75

FM 1 = 196,20

FM 3 = 299,43

FM 1 = 663,92

A = 266,1

B = 270,9l

A = 208,15

FM 5 = 569,)5

J15-Tp 3 = 7l3,12

FM 3 = 629,86

FM 8 = 55,15

Kl4-Tp 78 = 335,77

Grunnlag

L.nr. 23l (+ 0,0l m)

L.nr. 23 (+ 0,0l m)

L.nr. 233 (+ 0,0l m)

L.nr. 233 (+ ,0l m)

L.nr. 51 (+ 0,00 m)

SBP-39030°

SBP-39030°

SBP-39212?

L.nr.577 (+ 0,00 m)

NGO triangul. 1973

L.nr 253 (- 0,11 m)

L.nr. 25l (- 0,09 m)

NGO triangul. 1973
SBS- 3376

Alle h¢yder er s¢kt henf¢rt til Nordnorsk Null 1957. De nivellementer som avviker fra NNN 57 er derfor tilf¢yet de korreksjoner
som i tabellen er anf¢rt i parentes.

Normal vannstand (NV): Den vannstand som svarer til middelvannf¢ringen. Hvor NV etter denne definisjon ikke er tilgjengelig
oppgis den h¢yde som er angitt i Vassdragsnivellement, eller h¢yde tatt fra kart i M 1:10000.

I tabellen er anmerket på hvilket grunnlag NV er oppf¢rt.

Oslo, 19 september 1977
RH/SBS
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Bilsg: 3.

N O T A T

SVARTISVERKENE - FULLPROFILBORING AV TUNNELER

GENERELT

Fullprofilboringen har utviklet seg til å bli et verdifullt
hjelpemiddel for driving av tunneler.

Metoden er imidlertid vesentlig mer følsom for fjellets egen-
skaper enn konvensjonell drift, både når det gjelder drive-
hastighet og Økonomi.

Under egnede fjellforhold vil fullprofilboring kunne gi rimeligere
og enklere planløsninger enn konvensjonell drift. For å utnytte
disse fordelene er det viktig at metoden blir vurdert allerede
på forprosjektstadiet.

Det m gjennomfres mer omfattende geologiske forunderskelser
for fullprofilboring kan velges enn vanlig er ved konvensjonell
drift.

EVENTUELL FULLPROFILBORING VED SVARTISVERKENE

De faktorer som avgjr om fullprofilboring kan gi fordeler er:

De geologiske forhold

Ndvendig tunneltverrsnitt

Stuff lengde

Mulige planendringer (slyfing av tverrslag etc).

Ved Svartisverkene er det prosjektert en rekke tunneler hvor
forholdene ligger vel tilrette for fullprofilboring. Foruten de
tidsmessige og konomiske fordeler vil muligheten til & slyfe
angrepspunkter som menneskelig sett gir harde arbeidsplasser og
inngrep i ellers uberørt natur, veie tungt.

Samtlige tunneler ved Svartisverkene (vel 200 km) er vurdert med
tanke på fullprofilboring ut fra det foreliggende geologiske
materiale. Den foreløpige gjennomgåelse viser at 19 tunneler
med samlet lengde ca 120 km,kan bores med tildels betydelig
gevinst.

De mest interessante tunneler blir nå underkastet en nærmere
ingeniørgeologisk kartlegging i samsvar med den prognosemodell
for fullprofilboring som er utarbeidet. 12 stuffer er kartlagt.



2

Ved følgende tunneler er gevinsten ved fullprofilboring i
forhold til konvensjonell drift så betydelig at en har
basert prosjektet på denne drivemetoden.

1. Overføringstunnel fra Blakkåga til Austerdalsvatn

2. Overføringstunnel til Storglomvatn fra Vegdalen og Beiarn

3. Overføringstunnel fra Blakkaga til Bogvatn

4. Overføringstunnel fra Staupåga til Bogvatn

5. Overfringstunnel fra Kvitbergvatn til Ramskjell vatn

6. Overføringstunnel fra Tverråga til Toll&dalen.

Disse vurderinger vil bli ført videre, slik at alle tunneler
ved Svartisverkene som er aktuelle for fullprofilboring, vil
bli underskt. Det er viktig at denne kartl egging kan skje
allerede nå av hensyn til eventuelle konsekvenser for pro-
sjektet og for den omstilling av anleggsdriften som blir følgen
av fullprofilboring.

Desember 1977

)/ .

/\ ,..

• l/( .: U ''{'-- /.
Odd Johannessen

Henvisninger:

Prosjektrapport 1-76:

Hovedoppgave 1976

Prosjekt 5-77

Hovedoppgave 1977

Fullprofilboring av tunneler

Fullprofilboring av tunneler (Erik Dahl
Johansen)

Fullprofilboring ved Svartisverkene
(under arbeid)

Fullprofilboring ved Svartisverkene
(Jan Idar Kollstrm)
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