
 

 

FEBRUAR 2010 

 

 

 

 

 

 

 

PLANER FOR VANNKRAFT I ULLSFJORD 
TROMSØ KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSESJONSSØKNAD 
MED UTBYGGINGSPLANER OG SAMMENDRAG AV KONSEKVENSUTREDNINGER 



 







 

 

FEBRUAR 2010 

 

 

 

 

 

 

 

KONSEKVENSUTREDNING 
PLANER FOR VANNKRAFT I ULLSFJORD, TROMSØ KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2 

SAMMENDRAG 
Troms Kraft Produksjon AS (TKP) søker med dette om konsesjon for bygging og drift av tre 
kraftverk i Ullsfjorden, Tromsø kommune. De aktuelle vassdragene omfatter Ritaelv, Skogneselv, 
Stordalselv og Turrelv. Prosjektet er tidligere omtalt i Samla Plan for vassdrag, men er ikke utbygd 
eller berørt i dag.  
 
I forhold til alternative prosjekter representerer TKPs alternativ en planløsning med vesentlig 
høyere magasineringsgrad og bedre ressursutnytting. Vannressursene samles, magasineres og 
utnyttes i færre, men større kraftverk.  
 
Det blir anlagt magasiner i Store Rieppevatn (Rieppeelva), Sveingardvatn, Meahccevákkejávri og 
Store Rieppevatn (Stordalelv). Ritaelva overføres til Store Rieppevatn (Rieppeelv) og Turrelva 
overføres til Meahccevákkejávri. Sieiddevatn overføres mot Store Rieppevatn (Stordalelv) gjennom et 
borhull. Det anlegges tre kraftstasjoner i hhv. Skognesdalen (kt.245), Steinnes og sør for 
Stordalstrand. 
 
Prosjektet er foreslått med installert ytelse 46,7 MW og er forventet å produsere 161,9 GWh 
regulerbar kraft. Magasineringen utgjør 24,4 mill m³, ekvivalent til ca 30 GWh. Total 
kostnadsramme er 649 mill kr, hvilket gir en utbyggingspris på 4,01 kr/kWh.  
 
Tromsø-regionen opplever et kraftunderskudd på vinteren og -overskudd om sommeren. Dertil er det 
knyttet utfordringer til distribusjon av kraft i dagens nett. TKPs forslag til utnytting av 
vannressursene i Ullsfjorden vil utgjøre et positivt bidrag for å heve forsyningssikkerheten i 
regionen gjennom en høy andel regulerbar vinterkraft sentralt til forbrukssentrene. 
 
Vannveiene vil i all hovedsak føres som tunnel. Tunnelene vil også benyttes som adkomst under 
byggetiden, slik at inntak og magasiner for det meste vil bli anlagt veiløst. Likevel vil 
reguleringssonene og de tekniske inngrepene for øvrig representere permanente inngrep som endrer 
naturens karakter fra urørt til påvirket. Redusert vannføring nedstrøms reguleringene vil medføre 
at vannstrengenes verdi som landskapselement svekkes. De direkte arealbeslagene er av mindre 
betydning for reindriften. Det klart viktigste for reindriften er at det blir tatt hensyn til reinens 
trekkruter i forbindelse med anleggsarbeidet og utforming av anleggene. 
 
Det er ikke kjent, og det går heller ikke fram av fagrapportene, at det skulle være spesielle 
verneverdier knyttet til vassdragene utover det som er vanlig for slike vassdrag i regionen. 
 
Troms Kraft Produksjon AS er ett av åtte datterselskap i Troms Kraft AS (TK). Troms Kraft er et 
vertikalintegrert energikonsern som eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 
%). I alt er det ca. 420 ansatte i konsernet, og hadde i 2008 en samlet omsetning på ca. 2,7 milliarder 
kroner. Årlig kraftomsetning er ca. 4,75 TWh. TKP eier og driver 12 vannkraftverk og er deleier i 
fire andre gjennom Kvænangen Kraftverk AS. Samlet egenproduksjon er ca. 1250 GWh pr. år. Det er 
42 ansatte i selskapet.  
 
Troms Kraft har en markert miljøprofil med fokus på miljø og fornybar energi og fikk som det første 
energiselskapet i landet status som "Miljøfyrtårn" i 2001.  
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Figur 1-1: Skisse over utbyggingens planløsning. For detaljert planløsning henvises til bilag 6-2. 
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Tabell 1-1: Hoveddata alternativ 1.0 

  Skognesdalen 
(1) 

Steinnes 
(2) 

Stordal 
(3) 

Sum 

Tilsig     (2) + (3) 

Nedbørfelt,  km2 24,1 * 48,3 17,8 66,1 
Årlig tilløp  mill. m3 65,6 * 116,9 45,6 162,5 
Spesifikk avrenning l/s/km2 86 77 81 78 
Middelvannføring m3/s 2,08 * 3,71 1,45 5,16 
  * Inkl. i kolonne (2)    
Kraftverk      
Inntak (Høyeste overvann) moh. 521,9 245,0 601,0 / 539,0 **  
Utløp moh. 245,0 0,0 3,0   
Brutto, maks. fallhøyde m 276,9 245,0 598,0 / 536,0 **  
Midlere energiekvivalent kWh/m3 0,624 0,587 1,398 / 1,263 **  
Maksimal slukeevne m3/s 4,30 9,50 3,30  
Minimal slukeevne m3/s 1,50 1,10 0,20  
Driftsvannveg:     (1)+(2)+(3) 

- Råsprengt tunnel/sjakt  m 1.240 2.400 4.170 7.810 
- Rør, diameter m 1,3 1,8 1,0  
 lengde i grøft m 320 - 200 540 
 lengde i tunnel m 600 400 460 1.460 
 sum rørlengde m 920 400 660 2.000 
Installert effekt MW 10,4 19,8 16,5 46,7 
Brukstid timer 3.580 3.075 3.600 3.375 
    ** Vekselkjøres  
Magasin      
Store Rieppevatnet (Rieppeelva)      
- HRV moh. 521,9    
- LRV moh. 501,9    
- Magasin 
 

mill.m3 13,9    

Sveingardvatnet      
- HRV moh.  260,0   
- LRV moh.  256,0   
- Magasin 
 

mill.m3  1,9   

Meahccevákkejávri      
- HRV moh.   601,0  
- LRV moh.   582,0  
- Magasin 
 

mill.m3   7,5  

Store Rieppevatnet (Stordalelva)      
- HRV moh.   539,0  
- LRV moh.   534,0  
- Magasin mill.m3   1,1  
      
Produksjon      
Vinter GWh 16,3 23,4 21,9 61,6 
Sommer GWh 22,1 39,3 38,9 100,3 
Sum GWh 38,4 62,7 60,8 161,9 
      
Økonomi      
Byggetid år 2 2 2  
Utbyggingskostnad  mill. kr 399 250 649 
  kr/kWh 3,95 4,11 4,01 
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1 INNLEDNING 

1.1 OM TROMS KRAFT PRODUKSJON AS 

Troms Kraft Produksjon AS (TKP) er et av åtte datterselskap i Troms Kraft AS (TK). Troms Kraft er 
et vertikalintegrert energikonsern som eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune 
(40 %). I alt er det ca. 420 ansatte i konsernet, og hadde i 2008 en samlet omsetning på ca. 2,7 
milliarder kroner. Årlig kraftomsetning er ca. 4,75 TWh. De operative funksjonene ivaretas av 
datterselskapene, mens morselskapet har den overordnede styringen og samordningen av 
konsernvirksomheten og leverer fellestjenester innenfor ulike fagområder.  
 
Troms Kraft har en markert miljøprofil med fokus på miljø og fornybar energi og fikk som det første 
energiselskapet i landet status som "Miljøfyrtårn" i 2001.  
 
Troms Kraft er bevisst sin rolle som en viktig pådriver og bidragsyter for lokal og regional utvikling. 
En del av denne rollen består i å søke etter muligheter for å produsere mer fornybar energi, både 
vannkraft, vindkraft og fjernvarme. 
 
TKP eier og driver 12 vannkraftverk og er deleier i fire andre gjennom Kvænangen Kraftverk AS. I 
2008 fikk TKP innvilget konsesjon til bygging av Fakken vindpark med samlet ytelse 60 MW / 180 
GWh. Samlet egenproduksjon er ca. 1250 GWh pr. år. Det er 42 ansatte i selskapet.  
 

1.2 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 

Utbygging av kraftverket vil gi i overkant av 160 GWh ny kraft. Av dette er ca. 38 % vinterkraft. 
(Perioden 01.10 - 31.05). Prosjektet er dermed ca. 15 ganger større enn et gjennomsnittlig 
småkraftverk og kan til en viss grad regulere produksjonen ved hjelp av de foreslåtte magasinene 
som samlet utgjør om lag 15 % av tilløpet. Utbyggingen vil dermed bli et verdifullt bidrag til 
kraftbalansen.  
 
Hovedbegrunnelsen for at TKP nå søker konsesjon for denne utbyggingen, er å øke den lokale verdi-
skapningen basert på regionens ressurser. I en større sammenheng vil utbyggingen gi et positivt 
bidrag til å bedre underdekningen i landets kraftforsyning basert på fornybar, CO2-fri produksjon, og 
derved redusere importen av kraft fra utlandet. Prosjektet er økonomisk akseptabelt ut fra utsiktene 
framover og konfliktmessig moderat. 
 
Troms Kraft Produksjon har i dag en egenproduksjon på ca. 1250 GWh og en årsomsetning på ca. 
350 mill. kr. Utbyggingen vil derfor representere et tilskudd for TKP med kraft produsert i 
nærområdet. 
 
Det såkalte null-alternativet, eller ingen utbygging, vil si at planene blir lagt bort, og at en styrking 
av energi- og effektbalansen med 160 GWh og nær 50 MW ikke vil bli realisert. Dette må evt. skaffes 
til veie på annen måte. Slik utviklingen på kraftmarkedet er i dag med økende forskjell mellom 
forbruk og tilgang innenlands, vil konsekvensene av å ikke gjennomføre prosjektet være oppdekning 
av behovet ved en tilsvarende økt import fra utlandet, alternativt vil det kunne bygges småkraftverk 
i vassdragene med noe mindre og vesentlig dårligere regulert produksjon. Ikke minst vil det være 
verdifullt med nye magasiner siden magasiner nesten ikke bygges mer. 
 
Den planlagte utbyggingen vil ikke ha betydning for andre kraftverk, men vil være i konflikt med 
planer om separate, mindre utbygginger i de enkelte elvene som inngår i planen. Det er ikke 
ervervet fall eller foretatt andre investeringer utover kostnader forbundet med planleggingen av 
prosjektet. 
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1.3 GEOGRAFISK PLASSERING 

Utbyggingsområdet ligger i Tromsø kommune, på 
vestsida av Sørfjorden, den innerste delen av 
Ullsfjorden. Lyngen med Lyngsalpene ligger på 
østsida av fjorden. Avstanden fra Tromsø er ca. 60-
80 km via E68, Rv 91 og fylkesvegen til Ullsfjord fra 
Breivikeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1-2 a: Nord-Norge, oversikt. Fig. 1-2 b: Utbyggingsområdet - geografisk plassering 

 

1.4 DAGENS SITUASJON OG EKSISTERENDE INNGREP 

I utbyggingsområdet er det spredt bebyggelse langs fjorden med ca. 230 fastboende i nærområdet for 
tiltaket. Det er 2 bruk i drift på strekningen Stordalsstrand-Sjursnes pr. høst 2009. Det er imidlertid 
lite jordbruks- eller beiteland som går tapt i forbindelse med utbyggingen. Det foregår fiske i fjorden 
stort sett hele året, mest fra små båter med garn, jukse og line. Kysttorsk er viktigste fiskeslaget. 
 
Ingen av vassdragene er påvirket av kraftutbygging eller andre tekniske inngrep av betydning i dag. 
Skognesdalen og Sveingardvatnet er brukt som utfartsområde for fast- og fritidsbeboere. Det er også 
anlagt en skogsbilvei innover Skognesdalen, helt inn til bygdelagets hytte i samløpet mellom 
Rieppeelva og Sennedalselva (se bilde 1-1).  
 

Stordalen fortoner seg som svært vanskelig 
tilgjengelig, og er dertil mindre brukt. Området i 
sin helhet er i svært begrenset grad benyttet som 
utfartsområde for Tromsø bys befolkning.  
 
Reinbeitedistrikt 17/18/27 har sommerbeite- og 
bruksrettigheter i planområdet. 
 
Det er relativt beskjeden aktivitet i reiselivet i 
dag. De fleste arbeidsaktive pendler inn mot 
Tromsø eller Breivikeidet til arbeidsplasser der. 
 
Av større kraftverk i distriktet kan nevnes 
Skibotn, Lavkajokka, Rottenvik og Goulas. Nylig 
er det også gitt konsesjon til bygging av Ellenelva 
kraftverk ved Lakselvbukt og Saltdalelva 
kraftverk i Ramfjorden. 
 

Bilde 1-1: Bru over Sennedalselva, nær bygdelagets hytte. 
Foto: Miljøfaglig Utredning 
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2 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 HOVEDDATA FOR KRAFTVERKENE 

- Fullstendig utbyggingsplan er vist i bilag 6-2 
- Hoveddata for reguleringer og kraftverk er vist i tabell 1-1. 
 

2.2 PLANGRUNNLAG 

2.2.1 Geologi og grunnundersøkelser 

Utbyggingsområdet er befart av ingeniørgeolog og vurdert med hensyn til gjennomførbarhet av de 
planene som er utarbeidet. Bergartene er dominert av granatholdig glimmerskifer som hører til øvre 
del av Lyngen dekkekompleks. Overgang til fyllitt er observert flere steder. 
 
Det er ikke ventet spesielle stabilitetsproblemer i forbindelse med fjellarbeidene. Alle tverrsnitt blir 
minimumstverrsnitt, og sikringsomfanget er vurdert å ville bli moderat. 
 
Det er utført en del foreløpige, seismiske undersøkelser, blant annet for dammer og utslag under 
vann. I deler av planområdet er det til dels betydelige løsmasser. Det vil derfor bli nødvendig med 
supplerende undersøkelser senere. 
   

2.2.2 Høyde- og kartgrunnlag 

Nedbørfelt og avløpsberegninger er basert på N50 kart med 20 m ekvidistanse. Vassdragene er ikke 
nivellert. Fotodekningen er imidlertid god nok til at kart med ned til 2 m ekvidistanse kan lages. 
Kart med ulik målestokk og ekvidistanse er konstruert til ulike formål ut fra dette grunnlaget. 
 

2.2.3 Hydrologisk grunnlag 

Jfr. utredning 2. 
 
Det ble opprettet målestasjoner i Skogneselva og Stordalelva i henholdsvis 1987 og 1986. 
Nedbørfeltene til målestasjonene dekker om lag 70 % av de aktuelle kraftverksfeltene som er 
planlagt utnyttet, se ill. 2-1. Begge målestasjonene ble nedlagt i 1995. Observasjonsseriene er 
utvidet til perioden 1981-2003 vha. regresjonsanalyser mot andre, aktuelle målestasjoner i området 
(se ill. 2-2). De utvidede seriene er brukt til å kontrollere normalavløpet som NVE-atlaset gir, og som 
beskrivende serier for avløpsfordelingen i kraftverksfeltene ved driftssimuleringer. Den utvidede 
serien 203.3 Stordalelv er etter dette benyttet for Stordal kraftverk og vannmerke 203.4 for 
Skognesdalen og Steinnes kraftverker.  
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Fig. 2-1: Vannmerke- og kraftverksfelt (NVE)  Fig. 2-2: Sammenligningsstasjoner 

 
Beregningene har resultert i korrigerte spesifikke avrenninger for de enkelte delfeltene 
sammenlignet med NVE-atlaset. De korrigerte verdiene er benyttet i den videre planleggingen. Det 
er også gjort kontrollsimuleringer hvor andre vannmerker med større andel brefelt er benyttet som 
beskrivende serier. Disse beregningene har ikke gitt resultater som avviker av betydning. 
 
Det hydrologiske grunnlaget er samordnet med andre konsesjonssøkere i området.  
 

2.2.4 Kostnadsgrunnlag og dimensjoneringskriterier 

Kostnadene er basert på erfaringsdata og forespørsler for lignende anlegg som har vært utført eller 
som det er gitt pris på i det siste. I mindre grad er også NVEs kostnadsgrunnlag fra 2005, 
indeksregulert til 2008, benyttet. Alle priser gjelder 1. kvartal 2008. 
  
Alle komponenter som ikke er fastlagt på annet grunnlag, er dimensjonert etter kost/nytte-
vurderinger hvor det er gjort anslag for kapitaliserte kraftverdier i fast pengeverdi pr. 2008.  
 

2.3 KRAFTVERKENE 

2.3.1 Planløsing 

Jfr. bilagene 6-1 til 6-7  
 
Kraftverkene vil utnytte avløp fra Ritaelva, Sennedal-/Skogneselva, Stordalelva og Turrelva.  
 
Fra Turrelva kote ca. 692 overføres avløpet til Meahccevákkejávri hvor det reguleres og utnyttes 
sammen med Meahccevákkejávris avløp i Stordal kraftverk, høyt fall. Avløpet fra Sieiddevatnet 
overføres til Store Rieppevatnet i Stordalelva hvor det reguleres og utnyttes sammen med St. 
Rieppevatnets avløp i Stordal kraftverk, lavt fall. 
 
Stordal kraftverk vil ligge i dagen ved fjorden og får installasjon på ca. 16,5 MW og vil produsere ca. 
60,8 GWh pr. år. Fra inntakene føres vannet i tunnel øverst, nederst i rør som legges dels fritt 
opplagt i tunnel, dels nedgravd ned til kraftstasjonen.  
 
Fra Ritaelva kote ca. 600 overføres avløpet til Store Rieppevatnet i Rieppeelva hvor det reguleres. 
Avløpet fra tre andre bekkeinntak tas inn undervegs. Fra Store Rieppevatnet utnyttes samlet avløp i 
Skognesdalen kraftverk som får ytelse på ca. 10,4 MW og årlig produksjon på ca. 38,4 GWh. Vannet 
føres fra inntaket til kraftstasjonen som vil ligge i dagen, øverst i tunnel, nederst i rør som dels 
legges fritt i tunnel, dels graves ned.  
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Avløpet fra Skognesdalen kraftverk utnyttes sammen med avløpene fra Sennedalselva og 
Sveingardvatnet fra et inntak i Skogneselva til fjorden i Steinnes kraftverk. Kraftstasjonen vil ligge 
i dagen og vil få installasjon på ca. 19,8 MW og årsproduksjon ca. 62,7 GWh. 
 
I alt vil kraftstasjonene få en installasjon på ca. 46,7 MW og årlig produksjon på ca. 161,9 GWh. 
Samlet utbyggingskostnad er beregnet til 649 mill. kr eller 4,01 kr/kWh. 
 

2.3.2 Magasiner  

2.3.2.1 Magasinoversikt 

Det er foreslått regulering av fire magasiner, med total magasinkapasitet lik 24,4 mill. m³. 
Hoveddata for magasinene er oppsummert i tabell 2-1, og beskrevet i detalj i påfølgende 
underkapitler. 
 
Tabell 2-1: Magasindata  

Magasin St. Rieppevt 
(Rieppeelva) 

Sveingardvt. Meahcce-
vákkejávri 

St. Rieppevt 
(Stordalelva) 

Sum 

Normalvannstand [moh]  516,90 257,40 598,35 535,0  
HRV [moh] 521,9 260,0 601,0 539,0  
LRV [moh] 501,9 256,0 582,0 534,0  
Oppdemming [m] 5,0 2,60 2,65 4,0  
Senking [m] 15,0 1,40 16,35 1,0  
Samlet regulering [m] 20,0 4,0 19,0 5,0  
Magasinvolum [M m³] 13,9 1,9 7,5 1,1 24,4 
Neddemt areal v/ HRV [km²] 0,12 0,09 0,10 0,04 0,35 
Tørrlagt areal v/ LRV [km²] 0,35 0,06 0,28 0,01 0,70 
 
Høydene refererer seg til detaljkart i målestokk 1:1.000 som er tatt opp for damstedene og basert på 
Statens Kartverkets høyder. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige 
vannstandsmerker. 
 
På bilag 6-8 til 6-11 er det vist magasinkart, magasinkurver og fyllingskurver for magasinene ved en 
antatt strategi for fylling og tapping. 
 

2.3.2.2 Regulering av Store Rieppevatnet i Rieppeelva 

Olje- og energidepartementet, OED, har gjennom sin behandling vedrørende fritak fra Samla Plan, 
SP, fastsatt største oppdemming til 5,0 m og senking til 15,0 m (se kap. 4.3.1). Rieppevatnet er ca. 
0,9 km2 med normalvannstand kote 516,90. Vatnet er ca. 60 m dypt og velegnet for senking. Den 
tillatte reguleringen foreslås lagt til grunn, men på bakgrunn av de grunnundersøkelsene som er 
utført hittil, og hvor det stedvis er konstatert betydelige løsmasseoverdekninger noen steder, kan det 
bli aktuelt å justere reguleringsgrensene noe når resultatene fra mer omfattende kartlegging er 
kjent. 
 
HRV blir på kote 521,9 og LRV kote 501,9. Totalt magasin blir dermed 13,9 mill. m3 tilsvarende ca. 
21 % for summen av naturlig tilløp og overført vann til magasinet. 
 
Det bygges en løsmasseterskel ved utløpet med fritt overløp på HRV, kronelengde ca. 80 m og med 
antatt flomstigning på 0,5 m. Senkingen skjer ved hjelp av tilløpstunnelen for Skognesdalen 
kraftstasjon. Neddemt areal ved HRV blir ca. 0,12 km2 og tørrlagt ved LRV ca. 0,35 km2. 
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Bilde 2-1: Store Rieppevatn med utløpet til Rieppeelva. Damsted er skissert. 
 
På bilag 6-8 er det vist magasinkart, magasinkurve og fyllingskurver ut fra en antatt tappe- og 
fyllingsstrategi for magasinet. 
 
 

2.3.2.3 Regulering Sveingardvatnet 

OEDs grenser for tillatt regulering er 5 m oppdemming og 7 m senking. På grunn av løsmasse-
overdekningen vil ikke disse grensene bli utnyttet. Vatnet er 0,45 km2 med normalvannstand på 
kote 257,4 og er ca. 25 m dypt. Vatnet foreslås senket 1,4 m til LRV og hevet 2,6 m til HRV. Det 
bygges en løsmasseterskel med lengde ca. 60 m og fritt overløp ved utløpet. Senking skjer vha. 
kanalisering i utløpet. Antatt flomstigning vil bli 0,5 m. Samlet magasin blir 1,9 mill. m3 tilsvarende 
en magasinprosent på ca. 22 %. Neddemt areal ved HRV blir ca. 0,09 km2 og tørrlagt ved LRV ca. 
0,06 km2. 
 

 
 
 
 
 

Bilde 2-2: Sveingardvatnet sett fra sør, nærmest Sveingard. Damsted skissert i andre enden av vatnet. 
 
På bilag 6-9 er vist magasinkart, magasinkurve og fyllingskurver ut fra en antatt tappe- og fyllings-
strategi for magasinet. 
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2.3.2.4 Regulering Meahccevákkejávri  

OEDs/Samla Plans grenser for tillatt regulering er 6,0 m oppdemming (SP) og 9,0 m senking; et 
totalt magasin på ca. 7,5 mill. m3. Meahccevákkejávri er ca. 0,55 km2 ved normalvannstanden på 
kote 598,35. Vatnet er ca. 40 m dypt og velegnet for senking. Det valgt å foreslå bare en mindre 
oppdemming på ca. 2,65 m til HRV på kote 601,0 ved at det bygges en betongterskel ved utløpet med 
lengde ca. 12-15 m og fritt overløp. Det foreslås i stedet en noe større senking enn angitt i SP, 16,35 
m til LRV kote 582,0, men slik at samlet magasinvolum blir 7,5 mill. m3 som er det SP gir anledning 
til. En slik fordeling av samlet magasinvolum på oppdemming og senking vil også være å foretrekke 
ut fra et landskapsmessig synspunkt. Magasinprosent for naturlig tilløp og overført vann blir ca. 21 
%.  
 
Lavere HRV er en fordel av 
anleggstekniske, kostnadsmessige 
og miljømessige årsaker. Lavere 
HRV tillater en lavere og mindre 
omfattende dam. Derav muliggjør 
dette en veiløs utbygging hvor 
tunnel benyttes som adkomst 
under anleggsperioden. 
Eventuelle høyere dammer stiller 
behov for anleggstrasé til 
området. 
 
Senkingen skjer ved hjelp av 
tilløpstunnelen for Stordal 
kraftstasjon. Det er fjell i dagen i 
området. Utslag under vann på 
det foreslåtte nivået antas å 
kunne gjennomføres uten 
spesielle problemer. 
 
Neddemt areal ved HRV blir ca. 0,10 km2 og tørrlagt ved LRV ca. 0,28 km2. 
 
På bilag 6-10 er vist magasinkart, magasinkurve og fyllingskurver ut fra en antatt tappe- og fyllings-
strategi for magasinet. 
 

2.3.2.5 Regulering Store Rieppevatnet (Stordalelva) 

Rieppevatn brukes til dels som en samlebetegnelse for Store og Lille Rieppevatn, hvorpå Lille 
Rieppevatn fortoner seg som en forlenget arm 800 m nedstrøms Store Rieppevatn. OEDs grenser for 
tillatt regulering er 8 m oppdemming ved utløpet av Lille Rieppevatnet. Store Rieppevatnet er 0,14 
km2 med normalvannstand ca. kote 535,0. Det foreslås en oppdemming av kun Store Rieppevatn på 
4,0 m til HRV kote 539,0 og en mindre senking på ca. 1,0 m til LRV kote 534,0. Dette gir et samlet 
magasin på ca. 1,1 mill. m3 tilsvarende en magasinprosent for lokaltilløpet og overført tilløp til 
vatnet på ca. 10 %. Dammen antas å bli en massiv betongterskel med lengde ca. 15 m, fritt overløp 
og antatt flomstigning på 0,5 m. Alternativt kan også en løsmasseterskel bygget av tunnelstein bli 
aktuelt. Neddemt areal ved HRV blir ca. 0,04 km2 og tørrlagt ved LRV ca. 0,01 km2. Lille Rieppevatn 
blir ikke regulert. 
 
Beslutningen om å flytte dammen fra Lille til Store Rieppevatn skyldes hovedsakelig følgende 
forhold: 

a) Som det kommer frem av fagrapport for flora (fagrapport 8) er det store forekomster av 
kalkkrevende vegetasjon langs en marmorbenk ved foten av Vázzoalgi (nord for L. 
Rieppevatn). Vegetasjonen er rødlistet og bør skånes for en utbygging.  

b) Området rundt Lille Rieppevatn brukes som utfartsområde, og inngår bl.a. som fotrute i 
småviltjakta.  

c) Flytting av damsted påfører ikke TKP vesentlige ekstra damkostnader. 

Bilde 2-3: Meahccevákkejávri sett fra utløpet. Mulig  
damsted er skissert. Foto: Gunnlaug Røthe 
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d) Tapt magasinvolum er ubetydelig. 
e) Restfeltet til Lille Rieppevatn sørger for en uregulert vannføring i Stordalfossen. 

 

 
Bilde 2-4 a: Store Rieppevatnet sett mot  

innløpet fra Meahccevákkejávri. 
Bilde 2-4 b: Store Rieppevatnet sett fra  

utløpet til Lille Rieppevatnet 
 
På bilag 6-11 er vist magasinkart, magasinkurve og fyllingskurver ut fra en antatt tappe- og 
fyllingsstrategi for magasinet. 

 

2.3.3 Overføringer 

2.3.3.1 Overføring Turrelva - Meahccevákkejávri, bilag 6-3 og 6-4 

Avløpet fra Turrelva overføres til Meahccevákkejávri ved hjelp av en overføringstunnel som grenes 
av fra tilløpstunnelen til Stordal kraftverk ca. 980 m nedstrøms utslaget i Meahccevákkejávri, se 
beskrivelse under kap. 2.3.4.3, Stordal kraftverk. Lengden fra krysset blir ca. 1980 m med 
minstetverrsnitt, f. eks. 22 m2. Avløpet fra Turrelva tas inn i tunnelen ved at tunnelen sprenges 
bratt opp i dagen i elveløpet/bresjøen kote ca. 692 hvor det bygges et bekkeinntak. 
 
Samlet overført vann blir ca. 20 mill. m3 etter at det er forutsatt sluppet minstevannføring i 
Turrelva. Flomtapet fra Meahccevákkejávri er neglisjerbart slik at kraftpotensialet i Stordal 
kraftstasjon blir ca. 27,9 GWh. 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 2-5: Gjømmerdalsbreen med utløpet til 
Turrelva. Overføringen til Meahccevákkejávri 

er skissert. 
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2.3.3.2 Overføring Sieiddevatnet - Store Rieppevatnet (Stordalelva), bilag 6-3  

Avløpet fra Sieiddevatnet kan overføres 
til Store Rieppevatnet i Stordalelva ved 
hjelp av et ca. 300 m langt borhull og et 
nytt bekkeløp ned til Store 
Rieppevatnet. Alternativt kan det 
bygges et bekkeinntak i bekken fra 
Sieiddevatnet, og vatnet tas inn på 
tilløpstunnelen til Stordal kraftstasjon 
via en boret eller sprengt sjakt. I dette 
alternativet vil avløpet kunne utnyttes 
fra nivå Meahccevákkejávri når Stordal 
kraftverk kjører på dette fallet, se 
nedenfor om kraftstasjoner. Overført 
vann blir ca. 3,0 mill. m3 med et brutto 
potensiale på 3,7 - 4,0 GWh avhengig av 
utførelse.   
 
 
 
 

2.3.3.3 Overføring fra Ritaelv og bekker fra 
Labuktvatnet og l. Rieppetinden, bilag 6-6 

Avløpet fra Ritaelva og bekkene overføres til Store 
Rieppevatnet ved hjelp av en overføringstunnel som 
drives fra et felles tverrslag med tilløpstunnelen til 
Skognesdalen kraftverk. Overføringstunnelen grener av 
fra tilløpstunnelen ca. 900 m fra kraftstasjonen. 
Lengden fra krysset blir ca. 4130 m med minste-
tverrsnitt, f. eks. 22 m2. Det grenes av korte 
avgreninger til bekkene fra Labuktvatnet, L. Rieppe-
tinden og sidebekk til Ritaelva fra vann kote ca. 695. 
Avløpet fra bekkene tas inn på overføringstunnelen via 
sjakter og bekkeinntak. I Andredalen tas avløpet fra 
Ritaelva inn ved at tunnelen sprenges kjørbar, bratt opp 
i dagen til elveløpet hvor det bygges et bekkeinntak. 
 
Samlet overført vann etter fradrag for tappet 
minstevannføring i Ritaelva blir ca. 44,8 mill. m3 
tilsvarende et kraftpotensiale i nedenforliggende 
kraftstasjoner på ca. 54,3 GWh. Litt av det overførte 
vannet vil tapes fra inntakene for Skognesdalen og 
Steinnes kraftverker. 
 
 

 

2.3.4 Kraftstasjonene med vannveger og inntak 

2.3.4.1 Skognesdalen kraftverk 

Se bilag 6-5 og 6-13 
 

• Kraftstasjonen 
Skognesdalen kraftverk vil utnytte fallet mellom Store Rieppevatnet (501,9 - 521,9) og kote ca. 245,0 
i Skogneselva, et maksimalt brutto fall på i alt ca. 277,0 m. Stasjonen forutsettes bygd i dagen og vil 
få installert ett Francisaggregat med maksimal aggregatytelse på 10,4 MW ved en maksimal-
vannføring på 4,3 m3/s. Omdreiningstallet blir 1000 o/min.  

St. Rieppevatn 

L. Rieppevatn 

Sieiddevatnet 

Bilde 2-6: Overføringen av Sieiddevatn mot St. Rieppevatn. Damsted 
i St. Rieppevatn er også avmerket 

Bilde 2-7: Like ovenfor inntaket i Ritaelva.  
Blåisen kan skimtes i dalbotnen. 
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Størrelsen av bygget vil bli endelig bestemt i detaljfasen, men erfaringsmessig antas foreløpig en 
grunnflate i størrelsesorden 150 m2 og mønehøyde ca. 10 m. Bygget vil for øvrig bli utformet av 
arkitekt og i hovedsak bygd i betong og tre og tilpasset terreng og omgivelser. 
 
Marginale effektkostnader er beregnet til ca. 2500 kr/kW. Optimal ytelse er bestemt ved hjelp av 
driftssimuleringer hvor verdien av marginale produksjonsbidrag er beregnet ved trinnvis økning i 
slukeevnen og sammenlignet med marginale effektkostnader. Brukstiden blir 3580 timer pr. år. 
 

• Inntak og vannveger 
Vannvegen vil bestå dels av nedgravde rør ca. 320 m nederst mot kraftstasjonen. Diameteren blir  
1300 mm. Videre drives tilløpstunnelen fra et påhogg på ca. kote 340, først i ca. 600 m på svak 
stigning, ca. 5 ‰, hvor det legges rør på betongopplegg. Det er regnet med at de nederste 180 m av 
røret utføres som stålrør og 740 m øverst som duktile støpejernsrør. 
 
Fra en propp hvor røret avsluttes, drives driftstunnelen råsprengt i ca. 1240 m i varierende stigning 
til utslag i Store Rieppevatnet. Tunnelen avsluttes med en kort sjakt til utslaget på kote ca. 500. Fra 
proppen drives overføringstunnelen mot Ritaelva, se kapittel 2.3.3.3.  
 
Ved Store Rieppevatnet sprenges lukesjakt og bygges lukehus for inntaksluke med revisjonsluke. 
Lukehuset vil typisk få grunnflate på ca. 10 m2 og mønehøyde ca. 3 m. Utførelsen vil i det vesentlige 
bli i betong og tre med arkitektonisk utforming som passer med omgivelsene og terrenget.  
 

Bilde 2-8: Utsikt innover Sennedalen fra Njoskefjell. Planløsningen for Skognesdalen kraftverk er skissert.  
Merk: dette er en skisse, for detaljert planløsning refereres det til bilag 6-2 og 6-5. 

 
 

2.3.4.2 Steinnes kraftverk 

Se bilag 6-5 og 6-14 
 

• Kraftstasjonen 
Steinnes kraftverk vil utnytte fallet mellom Skogneselva ca. kote 245,0 og fjorden, et maksimalt 
brutto fall på i alt ca. 245,0. Stasjonsbygget må tilpasses vegen langs fjorden. I Skogneselva bygges 
en inntaksdam omtrent på kote 240 hvor det er fjell i vederlagene og i elva. Dammen er antatt bygd i 
betong med fritt overløp på kote 245,0 og får en maksimal høyde på ca. 5 m. Lengden over krona blir 
ca. 50-60 m. Det må i tillegg bygges en sperredam med kronelengde ca. 30 m rett ved eksisterende 
skogsveg. Sperredammens største høyde antas å bli 2-3 m. Inntaksbassenget får en overflate på ca. 
40 daa.  
 

St. Rieppevatn 

Rieppeelva 

Sveingardvatn 

 fra Ritaelva 

 til Steinnes krv. 

Skognesdalen krv. 
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Kraftstasjonen forutsettes bygd i dagen og vil få installert to Francisaggregater for 
maksimalvannføringer på henholdsvis 6,6 og 2,9 m3/s og omdreiningstall 750 og 1000 o/min. Ytelsene 
blir henholdsvis 14,0 og 5,8 MW, samlet 19,8 MW. Brukstiden blir ca. 3075 timer pr. år.  
 
Størrelsen av bygget vil bli endelig bestemt i detaljfasen, men erfaringsmessig antas foreløpig en 
grunnflate i størrelsesorden 200 m2 og mønehøyde ca. 10 m. Bygget vil for øvrig bli utformet av 
arkitekt og i hovedsak bygd i betong og tre og tilpasset byggeskikk i området, terreng og omgivelser.  
 
Det er også undersøkt muligheten for å installere ett Peltonaggregat. På grunn av vesentlig lavere 
turtall blir aggregatet dyrere samtidig som produksjonen blir lavere.  
 
Marginale effektkostnader er beregnet til ca. 2200 kr/kW. Optimal ytelse er bestemt ved hjelp av 
driftssimuleringer hvor verdien av marginale produksjonsbidrag er beregnet ved trinnvis økning i 
slukeevnen og sammenlignet med marginale effektkostnader. 
 

• Inntak og vannveger 
Vannvegen vil bestå av stålrør på 400 m og diameter 1800 mm opplagt på betongopplegg i tunnel 
nederst mot kraftstasjonen. Fra en propp i tunnelen drives tilløpstunnelen råsprengt videre med 
lengde 2400 m og i stigning ca. 1:10 til utslag i inntaksbassenget.  
 
Det bygges inntak med lukehus for inntaksluke med revisjonsluke, eventuelt plasseres lukene i 
lukesjakt. Lukehuset vil typisk få grunnflate på ca. 10 m2 og mønehøyde ca. 3 m. Utførelsen vil i det 
vesentlige bli i betong og tre med arkitektonisk utforming som passer med omgivelsene og terrenget. 
Se for øvrig bilde 2-8. 

 

2.3.4.3 Stordal kraftverk 

Se bilag 6-3, 6-4 og 6-12 
 

• Kraftstasjonen 
Stordal kraftverk vil utnytte fallet mellom henholdsvis Meahccevákkejávri og fjorden, et maksimalt 
brutto fall på i alt ca. 598,0 og mellom Store Rieppevatnet og fjorden, maksimalt brutto 536,0 m. 
Aggregatet vil derfor vekselkjøre mellom de to inntakene slik at det kjøres med tilnærmet konstant 
flomrisiko innenfor praktiske intervaller. Turbinen må plasseres med klaring til undervannet som 
foreløpig er antatt å være kote 3,0.  
 
Kraftstasjonen forutsettes bygd i dagen og vil få installert ett 6-strålet Peltonaggregat med 
maksimalvannføring 3,3 m3/s og omdreiningstall 1000 o/min. Ytelsen blir 16,5 MW. Brukstiden blir 
ca. 3600 timer pr. år.  
 
Størrelsen av bygget vil bli endelig bestemt i detaljfasen, men erfaringsmessig antas foreløpig en 
grunnflate i størrelsesorden 150 m2 og mønehøyde ca. 10 m. Bygget vil for øvrig bli utformet av 
arkitekt og i hovedsak bygd i betong og tre og tilpasset byggeskikk i området, terreng og omgivelser. 
 
Marginale effektkostnader er beregnet til ca. 2300 kr/kW. Optimal ytelse er bestemt ved hjelp av 
driftssimuleringer hvor verdien av marginale produksjonsbidrag er beregnet ved trinnvis økning i 
slukeevnen og sammenlignet med marginale effektkostnader. 
 

• Inntak og vannveger 
Vannvegen vil bestå av 200 m nedgravde stålrør nederst mot kraftstasjonen. Diameteren blir 1000 
mm. Videre drives tilløpstunnelen med minstetverrsnitt, f. eks. 22 m2 fra et påhogg på ca. kote 65 på 
stigning ca. 1:6,5, først ca. 460 m hvor det legges stålrør på betongopplegg. Fra en propp hvor røret 
avsluttes, drives driftstunnelen råsprengt i stigning 1:6,5 ca. 2160 m til et kryss hvorfra det 
sprenges en kort avgrening til utslag i Store Rieppevatnet.  Fra krysset drives tunnelen videre ca. 
850 m til et nytt kryss, dels horisontalt av hensyn til overdekningskrav, dels i stigning 1:7. På denne 
strekningen drives en avgrening på ca. 180 m ut i dagen, dels som adkomst til et tippområde for 
masser fra den øvre tunnelstrekningen, dels som byggeadkomst til inntak og dam Store 
Rieppevatnet. 
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Fra tunnelkrysset drives ca. 980 m til utslag i Meahccevákkejávri og ca. 1980 m til bekkeinntaket i 
Turrelva (kap. 2.3.3.1).  
 
Ved Meahccevákkejávri bygges inntak med lukehus for revisjonsluke plassert i lukesjakt. 
Hovedinntaksluka for regulering av Meahccevákkejávri plasseres i forbindelse med inntaket i Store 
Rieppevatnet. Denne luka må settes når kraftverket kjører på fallet fra Store Rieppevatnet og må 
derfor ha oppstrøms tetting. Overført vann fra Turrelva vil da bli magasinert i Meahccevákkejávri. 
En egen luke som stenger mot Store Rieppevatnet må tilsvarende tette mot trykket fra 
Meahccevákkejávri når stasjonen kjører på dette fallet. 
 
Lukehusene vil typisk få grunnflate på ca. 10 m2 og mønehøyde ca. 3 m. Utførelsen vil i det 
vesentlige bli i betong og tre med arkitektonisk utforming som passer med omgivelsene og terrenget.  
 

2.3.5 Nedenforliggende bruk 

Det er ingen nedenforliggende bruk som blir påvirket av utbyggingen. 
 

2.3.6 Planlagte tiltak i anleggs- og driftsfasene 

Tiltak i anleggsfasen er gjort rede for i beskrivelsen foran. For driftsfasen foreligger ingen konkrete 
planer utover normal drift og vedlikehold av anleggene. 
 

2.3.7 Endring i forhold til meldingen 

Planløsningen som ble lagt til grunn i meldingen, var basert på de planene som ble utarbeidet av 
Troms Kraft Produksjon (den gang Troms Kraftforsyning) på slutten av 1980-tallet. Forutsetningene 
var da annerledes, blant annet hadde vinterkraft og fastkraft en betydelig større verdi enn sommer- 
og tilfeldig kraft/flomkraft. Generelt resulterte dette i større magasiner og mindre slukeevner. 
 
Det er de samme vassdragene og reguleringsmagasinene som inngår nå, delvis også med 
overføringer på samme måte. Det er imidlertid lagt til grunn en noe endret planløsning hvor også 
elementer fra den opprinnelige Samla Plan-utformingen er benyttet.  
 
Endringer fra Samla Plan er redegjort i kapittel 4.3.1, sammen med en sammenstilling av tillatte 
reguleringsgrenser i tabell 4-1. Endringene fra meldingen kan oppsummeres slik: 
 

Stordalelva: 

• Det bygges en separat kraftstasjon uten eget aggregat for overføring fra Sveingardvatnet. 
Stasjonen flyttes lenger sør. 

• Inntaksdammen ved Lille Rieppevatnet flyttes til utløpet av Store Rieppevatnet ca. 800 m 
oppstrøms. Avløpet mellom Store og Lille Rieppevatnet utnyttes dermed ikke, men renner 
med naturlig fordeling til elva. 

• Tilløpstunnelen drives til Meahccevákkejávri. Kraftstasjonen vil etter dette utnytte to fall på 
samme aggregat, dels fra Meahccevákkejávri, dels fra Store Rieppevatnet. 

• Reguleringen i Store Rieppevatnet blir som foreslått for Lille Rieppevatnet tidligere, i alt 5,0 
m; hvorav 1 m senking og 4,0 m oppdemming, alternativt 5,0 m oppdemming og ingen 
senking. 

• Oppdemmingen i Meahccevákkejávri som i Samla Plan var satt til inntil 6,0 m, reduseres til 
2,65 m, til HRV kote 601,0. I stedet foreslås å utnytte senkingsmulighetene til kote 582,0, i 
alt 16,35 m. Samlet regulering blir dermed 19,0 m (Samla Plan 6,0 + 9,0 = 15,0 m) med totalt 
magasin på 7,5 mill. m3 som i Samla Plan. 
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Skogneselva: 

• Skognesdalen kraftstasjon (Stordalvatn i meldingen) flyttes ca. 1 km nedstrøms i vassdraget; 
overføringen til Sveingardvatnet går ut. 

• Reguleringen i Sveingardvatnet reduseres fra 5,0 m oppdemming og 7,0 m senking til 2,6 m 
oppdemming og 1,4 m senking 

• Overføringen fra Sveingardvatnet til Stordal kraftverk med et eget aggregat for 
Sveingardvatnfallet går ut. I stedet bygges Steinnes kraftverk med inntak i Skogneselva som 
opprinnelig i Samla Plan. 

• Det bygges ikke veg til Store Rieppevatnet, bare ca. 750 m til tunnelpåhogget for rør-/tilløps-
tunnelen i lia ovenfor kraftstasjonen. Det kan bli aktuelt å benytte tilløpstunnelen som 
adkomst til inntaksområdet i byggetiden. Til Sveingardvatnet bygges en enkel, midlertidig 
anleggstrasé.  

 

2.3.8 Landskapsmessige forhold - utslipp 

Generelt 

Generelt vil massedeponering og utforming av tipper skje i samråd med NVE. Dette gjelder også 
massetak og steinbrudd. 
  
I tillegg til bygningskonstruksjonene vil de største permanente, landskapsmessige inngrepene være 
tippene i forbindelse med tunneldriften og neddemte og tørrlagte arealer rundt magasinene. 
Massetak og nye veger vil bare bli anlagt i liten grad.   
 

Magasiner 

Neddemte og tørrlagte arealer for magasiner og inntaksbasseng er oppsummert i tabell 2-2. 
 
Tabell 2-2: Neddemte og tørrlagte arealer ved magasiner og inntaksbasseng 

 Neddemt 
[km²] 

Tørrlagt 
[km²] 

Store Rieppevatnet (Rieppeelva) 0,12 0,35 
Sveingardvatnet 0,09 0,06 
Meahccevákkejávri 0,10 0,28 
Store Rieppevatnet (Stordalelva) 0,04 0,01 
Inntaksbasseng for Steinnes kraftstasjon 0,04* - 
* inkl. eksisterende elveareal 
 

Veger 

Med den planløsningen som er lagt til grunn, vil det ikke bli nødvendig med ny vegbygging i særlig 
grad. Vegen langs fjorden som ender i Stordal i dag, må forlenges 6-700 m langs fjorden til Stordal 
kraftstasjon. For adkomst til inntaket i Store Rieppevatnet og tippen i Stordalen (se nedenfor) 
benyttes tilløpstunnelen og en stoll som sprenges ut i dagen i vestenden av Store Rieppevatnet. De 
andre arbeidene i Stordalen og i Turrelva vil foregå vegløst. 
 
Til Skognesdalen kraftstasjon antas eksisterende veg benyttet, men det forutsettes at den må 
utbedres på enkelte partier, spesielt i den øvre delen hvor den i dag er å betrakte som en traktorveg. 
Fra Skognesdalen kraftstasjon bygges midlertidige anleggsveger, ca. 750 m til tunnelpåhogget for 
tilløpstunnelen og ca. 600 m for bygging av dam og senkingskanal Sveingardvatnet. De andre 
arbeidene inklusive bekkeinntaket i Ritaelva forutsettes utført vegløst. 
 

Tipper 

Tunnelarbeidene er nå konsentrert til tre påhoggsteder, ved fjorden ved Stordal og Steinnes kraft-
stasjoner og i lia ca. 300 m ovenfor Skognesdalen kraftstasjon. Det forutsettes lagt ut tipper nær 
påhoggstedene som vist på vedlegg 6-3 og 6-5, dessuten i vestenden av Store Rieppevatnet i 
Stordalen.  
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Massene kan eventuelt brukes for å arrondere jordbruksareal, og vil dessuten med den sentrale 
beliggenheten de får, sannsynligvis etter hvert bli benyttet til ulike formål. I alt skal sprenges ca. 
15.380 m tunneler og sjakter. Totalt tippvolum er beregnet til ca. 525.000 m³ i løse masser. Lagt i 
tipp komprimeres dette til ca. 425.000 m3 fordelt på fire tipper.  
 
Tabell 2-3: Tippvolum. Se for øvrig vedlegg 6-3 og 6-5. 

Tipp Volum [m³] 
Ved Stordal kraftstasjon 100.000 
Ved Store Rieppevatnet (Stordalen) 85.000 
Ved Steinnes kraftstasjon 80.000 
Ved Skognesdalen kraftstasjon 160.000 
 

Massetak 

Det blir bare mindre massetak i forbindelse med utbyggingen, hovedsakelig for bygging av løsmasse-
terskler ved Store Rieppevatnet (Rieppeelva) og Sveingardvatnet. Massetakene vil ligge i nærheten 
av damstedene. Forøvrig vil det ikke bli aktuelt med massetak, steinbrudd eller uttak av andre 
masser i forbindelse med anlegget. 
 

Riggområder 

Tilrigging vil skje i samarbeid med og etter entreprenørenes ønsker. Det antas at det vil bli etablert 
en felles hovedrigg ved fjorden for Stordal og Steinnes kraftverker for de arbeidene som skal foregå 
fra disse stedene. For de enkelte arbeidsstedene i Stordalen kan det bli mindre lokale rigger 
avhengig av arbeidets omfang og når arbeidene må gjøres.  
 
For arbeidene som skal foregå i Skognesdalen forutsettes en hovedrigg i tilknytning til Skognesdalen 
kraftstasjon og med mindre, lokale rigger for eksempel ved Store Rieppevatnet.  
 

Utslipp - Støy 

Anleggsarbeidene vil foregå i tynt befolket, og til dels ubebodde områder. Bebyggelsen langs fjorden 
vil bli noe berørt av anleggstrafikken.  
 
Forurensende utslipp fra anleggsstedene til jord og vann i byggeperioden vil bli søkt spesiell 
utslippstillatelse for og tatt vare på i overensstemmelse med de betingelsene som settes. Andre 
former for utslipp er neglisjerbare.  
 

Kraftlinjer, se kapittel 2.7   

Anleggsstrøm vil bli tatt fra eksisterende 22 kV ledning til Stordal.  
 

2.3.9 Eiendomsforhold 

Oversikt over berørte grunneiere i området er oppsummert i tabell 2-4. Lista er ajourført pr. jan. 
2010 i hht. opplysninger registrert hos Tromsø kommune og Statens Kartverk, samt opplysninger 
innhentet eksternt. TKP tar likevel forbehold om at oversikten over grunneiere/hjemmelshavere/ 
vanneiere kan inneholde feil navn og at lista ikke er komplett.  
 
 Tabell 2-4: Oversikt over grunneiere 

Gnr / bnr Grunneier / hjemmelshaver  Adresse 
Turrelva   
144/1 Arne Jan Johansen Langsundvegen 34, 9010 Tromsø 
144/2 Steinar Willy Simonsen Gamle Kongsvei 22, 8020 Bodø  
 Stanley Petter Edvin Simonsen 9007 Tromsø 
144/3 Alfon Johs Hanssen  Grimsbyvegen 33, 9011 Tromsø 
Tabellen fortsetter på neste side 
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Tabell 2-4: Oversikt over grunneiere, fortsettelse 

Gnr / bnr Grunneier / hjemmelshaver  Adresse 
Stordalelva   
142/1 Stein Jonny Stordal 9030 Sjursnes  
142/3   Harry Ivan Hansen  Stordalstrandvegen 1433, 9030 Sjursnes  
142/4 Petter Olai Stark Stordalstrand, 9030 Sjursnes  
142/5 Anette Marie Nilsen  Solvegen 71, 9024 Tomasjord    
 Britt Pauline Olsen  Alveveien 201, 9016 Tromsø 
142/8 Odd Magne Guttormsen Tomasjordvegen 235, 9024 Tomasjord 
142/11 Nanna Berntine Guttormsen Stordalstrandvegen 1475, 9030 Sjursnes 
142/12 Frode Bruvold Stordalstrand, 9030 Sjursnes 
 Liss Bente Bruvold liss.bruvold@tromso.kommune.no 
 Steinar André Bruvold Sjursnes, 9030 Sjursnes 
 Trond Egil Bruvold Stordalsstrand, 9030 Sjursnes 
 Per Norleif Bruvold Mårvegen 22, 9017 Tromsø 
 Oddrun Mari Bruvold Rundlia 21 A, 9600 Hammerfest 
 Aud Svanhild Haukås Bruvold Kvartsvegen 117, 9022 Krokelvdalen 
142/14 Odd Arne Indrevoll Stordalstrandvegen 1307, 9030 Sjursnes 
142/15 Ednar Marinius Hansen  Stordalstrandvegen 1513, 9030 Sjursnes  
142/16   Harry Ivan Hansen  Stordalstrandvegen 1433, 9030 Sjursnes  
142/22 Elnar Henrik Pedersen Stordalstrandvegen 1349, 9030 Sjursnes 
142/24 Nanna Berntine Guttormsen Stordalstrandvegen 1475, 9030 Sjursnes 
   
Skogneselva   
139/1 Toril Nelly Lilleng  Bergstad, 9030 Sjursnes 
140/1 Svein Arne Sørem Bentsjordveien 10, 9006 Tromsø 
140/2 Jan Erik Johansen Stordalstrandvegen 543, 9030 Sjursnes 
 Jorunn Oline Johansen Skognesbukt, 9030 Sjursnes  
140/4 Arvid Hermund Ringstad Dramsvegen 56, 9009 Tromsø  
140/5 Ragnhild Johannessen Vestheiveien 3A, 4550 Farsund 
 Alf Åsmund Karlsen Nyeng, 9030 Sjursnes 
 Sigvald Karsten Karlsen Triangelen 7B, 9007 Tromsø  
 Asbjørg Nyeng Nilsen Sjøtunvegen 354, 9100 Kvaløysletta 
 Selma Helene Nyeng  Elvemo Sjursnes, 9030 Sjursnes  
 Egil Joakim Karlsen  Stordalstrandvegen 562, 9030 Sjursnes 
140/6 Sigrunn Elise Mauseth Vegaveien 18, 9024 Tomasjord  
 Helene Fagerli Nedre Gunnaråsen, 3475 Sætre 
 Einar Jostein Pettersen Kvitungevegen 23, 9100 Kvaløysletta  
 Petter Julius Pettersen Glimmervegen 6, 9022 Krokelvdalen  
141/1 Inge Skognes Skognes, 9030 Sjursnes  
141/4 Margot Agnete Pettersen Stordalstrandvegen 627, 9030 Sjursnes 
141/6 Lillian Vigbjørg Langsæther Bergstad, 9030 Sjursnes 
 Kjell Langsæther Bergstad, 9030 Sjursnes 
   
Ritaelva   
138/1 Ellen Marie Straume  3864 Rauland 
 Haldis Irene Larsen Breivangveien 1, 9010 Tromsø 
138/4 Tor-Arne Olsen Nyheim 9030 Sjursnes, 9030 Sjursnes 
 Ann-Elise Nyheim 9030 Sjursnes, 9030 Sjursnes 
138/15 Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø 
139/1 Toril Nelly Lilleng  Bergstad, 9030 Sjursnes  
139/3 Skognes Omegn Idrettslag  ℅ Per Bruvold, Mårveien 22, 9017 Tromsø 
   
Rieppeelva   
140/1 Svein Arne Sørem Bentsjordveien 10, 9006 Tromsø 
140/4 Arvid Hermund Ringstad Dramsvegen 56, 9009 Tromsø  
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2.4 HYDROLOGI 

2.4.1 Grunnlag 

Det hydrologiske grunnlaget er gjort rede for under kapittel 2.2.3. 
 

2.4.2 Nedbørfelt og avløp 

Nedslagsfelt og hydrologisk avrenning jfr. korrigert avrenningskart er oppsummert i tabell 2-5 
under. 
 
Tabell 2-5: Feltstørrelser og spesifikke avløp. Magasiner 

Felt Inntak Nedbørfelt Avløp Magasin 

  ca. moh. km² l/s/km² m³/s mill. m³ mill. m³ 

Utløp Store Rieppevatnet 516,9 7,80 78 0,608 19,19 13,9 

Bekk fra l. Rieppetinden 530 1,70 75 0,128 4,02  

Labuktbekken  530 1,78 75 0,134 4,21  

Ritaelv 600 11,60 95 1,102 34,75  

Sidebekk til Ritaelv  695 1,22 90 0,110 3,46  

Sum Skognesdalen krv.  24,1 86 2,08 65,6 13,9 

       

Restfelt Ritaelv til fjorden  4,34 44 0,191 6,02  

Sum Ritaelva ved fjorden  17,2 82 1,40 44,2  
       

Sennedalselva 260 17,80 73 1,299 40,98  

Utløp Sveingardvatnet 257,4 4,94 56 0,277 8,72 1,9 

Sum alt. 1.1-Sveingard krv.  46,8 78 3,66 115,3 15,8 
Restfelt til kote ca. 240 250 1,43 35 0,050 1,58  

Sum alt. 1.0 Steinnes krv.  48,3 77 3,71 116,9 15,8 
       

Restfelt til utløp i fjorden  9,76 40 0,390 12,31  

Sum Skogneselva ved fjorden  45,2 64 2,89 91,0  

       

Turrelva 692 6,93 93 0,644 20,32  

Utløp Meahccevákkejávri 598 5,54 84 0,465 14,68 7,5 

Sum Stordal krv., høyt fall  12,5 89 1,11 35,0  

Rest til utløp St. Rieppevatnet 534 3,88 62 0,241 7,59 1,1 

Utløp Sieiddevatnet 600 1,45 65 0,094 2,97  

Sum Stordal krv., lavt fall  5,3 63 0,34 10,6  
Sum Stordal krv., samlet  17,8 81 1,45 45,6 8,6 

       
Rest Turrelva til kt.280  3,80 50 0,190 6,00  

Rest Turrelva ved utløp i fjorden  0,20 50 0,010 0,31  

Turrelva ved utløp i fjorden  10,9 77 0,844 26,6  

       
Rest Stord.elva til utløp L. Rieppev. 533,5 0,55 57 0,031 0,99  

Rest til fjorden  3,18 35 0,111 3,51  

Stordalelva ved utløp i fjorden  14,6 65 0,94 29,7  
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2.4.3 Feilmarginer i det hydrologiske grunnlaget 

NVE-atlaset angis å ha en generell usikkerhet på ± 20 %. I vassdrag uten målinger kan 
usikkerheten være større. I dette tilfellet har det vært målt vannføring så pass mange år at 
resultatene fra de utvidede seriene forventes å gi et bedre grunnlag både for langtids normalavløp og 
variasjonene i avløpet enn det som generelt er tilfelle i umålte vassdrag. 
 

2.4.4 Hydrologiske endringer i vassdragene – restvannføringer – vannstandsendringer  

På bilag 2 er det vist resultater fra driftssimuleringer som viser vannføringsforhold på utvalgte 
steder i vassdragene for typisk våte, tørre og år med middels avløp. På bilag 6-8 til 6-11 er det vist 
fyllingskurver for magasinene basert på en antatt fylle- og tappestrategi.  
 
Alminnelig lavvassføring og 5-persentilverdier vinter og sommer basert på E-tabell og statistikk for 
Stordalelv og Skogneselv vannmerker. Resultater for utvalgte steder i vassdragene er presentert i 
tabell 2-6. 
 
Tabell 2-6: Lavvassføringer 

Sted Alminnelig 
lavvassføring 

5-persentil 
vinter 

5-persentil 
sommer 

5-persentil 
år 

  
m3/s 

% av 
middelvf. 

 
m3/s 

% av 
middelvf. 

 
m3/s 

% av 
middelvf. 

 
m3/s 

% av 
middelvf 

Inntak Ritaelva 0,084 7,6 0,067 6,1 0,348 31,6 0,082 7,4 
Utløp St. Rieppevn. 
(Rieppeelva) 

0,046 7,6 0,037 6,1 0,192 31,6 0,045 7,4 

Sennedalselva 
kt.240 

0,170 7,6 0,136 6,1 0,705 31,6 0,185 7,4 

Inntak Turrelva 0,039 6,0 0,037 5,7 0,154 23,9 0,039 6,0 
Turrelva, kt.280 0,050 6,0 0,048 5,7 0,199 23,9 0,050 6,0 
Utløp St. Rieppevn. 
(Stordalelva) 

0,042 6,0 0,041 5,7 0,169 23,9 0,042 6,0 

 
For andre vassdragsavsnitt og bekkeinntak vil alminnelig lavvassføring og persentilverdier være 
proporsjonale med verdiene i tabellen i forholdet mellom middelavløpene.   
 

Effektkjøring 

Magasinene forutsettes utnyttet etter kraftverkenes behov. Vann som tappes fra magasinene vil i 
svært liten grad berøre åpne elvestrekninger. I Stordalen føres vannet i tunnel og rør hele 
strekningen fra magasinene ut i fjorden. Skognesdalen kraftverk har avløp til inntaksbassenget for 
Steinnes kraftverk; videre føres vannet i tunnel og rør ut i fjorden. Tappingen fra Sveingardvatnet 
vil renne ca. 300 m til inntaksbassenget for Steinnes kraftverk. 
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2.4.5 Slipping av minstevannføring 

Det foreslås sluppet minstevannføring begrenset til tilløpet på følgende steder: 
 
Tabell 2-7: Foreslåtte minstevannføringer 

 Sommer 
01.06 – 30.09 

Vinter 
01.10 – 31.05 

Inntak Ritaelva 80 l/s 40 l/s 
Utløp Store Rieppevatn (Rieppeelva) 45 l/s 0 l/s 
Inntak Steinnes kraftverk i Skognesdalen 180 l/s 90 l/s 
Turrelva kt. 280 50 l/s 0 l/s 
 

Fagutredninger 

Under er konklusjonene fra hver enkelt fagrapport det oppsummert hva angår fastsettelse av 
minstevannføring. Ingen fagrapporter tallfester behovet. 
 

• Friluftsliv, reiseliv og landskap 
Det bør etableres en minstevannføring i berørte vassdrag. Særlig gjelder dette Rieppeelva, Ritaelva 
og elvene innerst i Skognesdalen. Det er usikkert hvorvidt en minstevannføring vil kunne 
opprettholde noe av det visuelle uttrykket i Turrelva og Stordalelva. 
 

• Fugl og pattedyr 
Avbøtende tiltak kan omfatte minstevannføring hele eller deler av året. I regulerte elver med stor 
restvannføring eller en betydelig minstevannføring vil inngrepet kunne ha begrenset betydning for 
biologisk mangfold. 
 

• Flora 
Minstevannføring vil være gunstig for biologisk mangfold i elvekløftene. I tillegg vil 
minstevannføring bidra til å opprettholde et fuktig klima i skogen nær disse, noe som er gunstig for 
lav- og mosefloraen her. Det er ikke kjent at det forekommer spesielt verdifulle arter knyttet til selve 
vannstrengen, og potensialet for slike vurderes som relativt lavt. En minstevannføring må likevel 
vurderes som svakt positiv, både for direkte vanntilknyttede arter og arter som indirekte eller mer 
sporadisk er avhengig av vann. 
 

• Fisk, ferskvannsfauna og liv i fjorden 
Elvene er karakteristiske breelver, og har en artsfattig og tynn bunndyrsfauna. Fisk er kun tilstede i 
små forekomster i Skogneselva og Ritaelv. Et valg av minstevannføring oppfattes å medføre en viss 
(om enn ikke kvantifiserbar) reduksjon i de negative konsekvensene av redusert vannføring i elvene. 
Det skal være registrert enkeltindivider av anadrom fisk i noen av elvene, men ingen av elvene 
vurderes å representere produksjonsareal for anadrom fisk. Mistevannføring for marint miljø drøftes 
ikke. 
 

• Reindrift 
Omtaler ikke minstevannføring som avbøtende tiltak. 
 
Noen av fagutredningene vurderer minsteslipping som avbøtende tiltak, i det minste i deler av året, 
som positivt for sine temaer, andre har ingen innspill. Ingen av utredningene har kvantifisert 
konkret hvilke vannføringer som trengs. Det går fram av sitatene at både når det gjelder friluftsliv 
og landskap er det usikkert om minstevannføring kan opprettholde det visuelle uttrykket i Turrelva 
og Stordalelva. Når det gjelder flora er potensialet for verdifulle arter lavt, men slipping av 
minstevannføring vurderes som svakt positiv. I sum synes ikke slipping av minstevannføring å være 
vurdert som et spesielt viktig avbøtende tiltak. Ingen av utredningene trekker frem 
vintervannføring som et særskilt behov. 
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Vurderinger 

• Ritaelv 
Det er foreslått sommervannføring som 
tilsvarer 5-persentil, lik 80 l/s i hele 
sommersesongen. Vann fra Ritaelv-
overføringen blir godt magasinert og har en 
høy energiekvivalent på 1,211 kWh/m³, så 
slipping forbi dette inntaket medfører et 
vesentlig produksjonstap. Under 
vintersesongen foreslås minstevannføringen 
halvert til 40 l/s. Restfeltet til fjorden utgjør 
25 % av det totale nedslagsfelt, og vil derav 
bidra med ytterligere restvannføring. 
 
 
 

• Bekkeinntak på Ritaelvoverføringen 
Labuktbekken, sidebekk til Ritaelv og bekk fra L. Rieppetind er alle foreslått overført sammen med 
Ritaelva til Store Rieppevatn. Det er ikke lagt minstevannføring til grunn i disse bekkene. Bekkene 
er små og ingen fagrapporter gir uttrykk for spesielle verdier her. Alle bekkene samløper med større 
vassdrag før utløpet i fjorden. 
 

• Rieppeelv 
Rieppeelv omfatter strekingen fra Store Rieppevatn og ned til samløpet med Sennedalselva, 
oppstrøms Skognesdalen kraftverk. Det er foreslått sommervannføring på 45 l/s og vintervannføring 
på 0 l/s fra Store Rieppevatn. Sommervannføringen tilsvarer 5-persentil, og representerer normal 
prosedyre for å fastsette minstevannføring. Det vil være minstevannføring over fossen i Rieppeelva i 
hele sommersesongen. Det er ikke foreslått minstevannføring om vinteren da området ligger høyt til 
fjells og opplever full vinter i hele perioden. Dette medfører at elva renner under et mer eller mindre 
kontinuerlig dekke av is og snø. Det er ingen bestand av fisk som fordrer vintervannføring. Brua ved 
bygdelagets hytte er plassert etter samløpet med uregulert vannføring fra Sennedalselva. 
 

• Sveingardvatn 
Tapping fra Sveingardvatn forutsettes regulert etter kraftverkets behov. Strekningen er kort, og 
uten eksplisitt behov for minstevannføring. 
 

• Skogneselv 
Fra inntaket til Steinnes kraftverk, kt. 245, legges 5-persentil til grunn for sommervannføring. 
Vintervannføring foreslås halvert fra sommervannføring. Foreslåtte verdier ivaretar verdier som 
kommer frem gjennom fagrapportene.  
 

  
Bilde 2-10 a, b: Tidlig desember i Skogneselv 

 

Bilde 2-9: Tidlig desember i Ritaelv 
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• Turrelv 
Det foreslås å opprette en målestasjon i Turrelva ved kote 280, dvs. på toppen av fossefallene som er 
synlig fra veg og bebyggelse i Sjøvassbotnen. TKP forplikter seg til å holde en minstevannføring ved 
denne målestasjonen på 50 l/s hele sommersesongen. Slippet fra inntaket tilpasses avrenning i 
restfeltet. Verdien tilsvarer 5-persentil over året ved målestasjonen. Det er ikke foreslått noen 
formelle krav vinterstid, men restfeltet nedenfor inntaket vil bidra med en betydelig avrenning, også 
vinterstid. 
 

• Meahccevákkejávri utløp 
Det foreslås ingen minstevannføring mellom Meahccevákkejávri og Store Rieppevatn. 
Elvestrekningen er kort og ingen fagrapporter gir uttrykk for spesielle verdier her.  
 

• Stordalelv 
I Stordalelva er det ikke foreslått 
minstevannføring fra magasinet i Store 
Rieppevatn. I motsetning til tidligere 
meldinger er dammen flyttet oppstrøms fra 
Lille til Store Rieppevatn. Dette medfører at 
Stordalelva nedstrøms dammen øker sitt 
nedslagsfelt med 0,55 km². Som det kommer 
frem av tabell 2-5, kap. 2.4.2, vil restfeltet til 
utløpet av Lille Rieppevatn (starten av 
Stordalsfossen) bidra med en 
middelvannføring på 31 l/s. Denne 
vannføringen er uregulert og vil følge 
naturlige svingninger i nedbørs- og 
sesongmønster, derav vil vannføringen være 
betraktelig høyere enn angitt verdi 
sommerstid. 5-persentilverdien for Stordalelv er 42 l/s. Det er vurdert at vannføringen fra restfeltet 
med dets naturlige variasjoner alene vil være tilstrekkelig til å tilfredsstille behov for 
minstevannføring.  
 
De foreslåtte verdiene representerer kjente, statistiske verdier og er valgt ut fra generell, alminnelig 
praksis for fastsettelse av minstevannføring. Forslaget er vurdert ut fra en avveining mellom 
økonomiske og miljømessige konsekvenser slik disse går fram av sitatene fra fagutredningene 
ovenfor. Produksjonstapet på grunn av den foreslåtte tappingen er beregnet til 3,2 GWh. 
Konsekvenser for produksjon ved ulike minstevannføringer er for øvrig presentert i tabell 5-3, 
kapittel 5.13. 
 

2.5 FLOMMER 

Det er utført en forenklet flomfrekvensanalyse for dagens situasjon basert på vannmerkene 203.3 og 
203.4 og beregnet kulminasjonsverdi for 1000-årsflom som er benyttet ved dimensjonering av 
flomløpskapasitet. Resultatene er vist i bilag 5. Resultater for beregningene er vist i tabell 2-8, 
referert til kraftverksinntakene, m3/s. 
 
Tabell 2-8: Flomberegninger, enhet [m³/s] 

 Middelflom 10-årsflom 100-årsflom 1000-årsflom 
 QF Q10 Q100 Q1000 
Meahccevákkejávri inkl. Turrelva 5,6 6,8 8,8 11,0 
Utløp St. Rieppevatnet (Storelva) 7,3 9,0 11,5 14,4 
Inntak Ritaelva 5,4 7,2 8,7 9,9 
Skognesdalen, inntak Steinnes krv. 14,9 20,0 24,3 27,3 
 

 
Bilde 2-11: Tidlig desember i Stordalelv 



 

Side 29 

Flommene vil generelt bli dempet på grunn av reguleringene, særlig om våren og forsommeren. 
Flomløpene vil bli dimensjonert slik at naturlige flommer ikke økes. På grunn av overføringene vil 
det imidlertid i år med store vårflommer eller utover høsten når magasinene er fulle, bli økte 
flommer på noen elvestrekninger. Flommenes størrelse vil i slike tilfeller være avhengig av om 
kraftstasjonene står utilsiktet, og hvor enkelt det er å få stengt bekkeinntakene.  
 
Flommene på utbyggingsstrekningene vil normalt bli reduserte med den vannføringen 
kraftstasjonene tar unna.  
 

2.6 FORSLAG TIL MANØVRERINGSREGLEMENT 

2.6.1 Magasiner 

De foreslåtte magasinene og inntaksbasseng med reguleringsgrenser er vist i tabell 2-9 under. 
 
Tabell 2-9: Magasiner - forslag til reglement 

Magasin St. Rieppevt 
(Rieppeelva) 

Sveingardvt. Meahcce-
vákkejávri 

St. Rieppevt 
(Stordalelva) 

Innt.basseng 
Steinnes krv 

Normalvannstand [moh]  516,90 257,40 598,35 535,0 Ca. 240,0 
HRV [moh] 521,9 260,0 601,0 539,0 245,0 
LRV [moh] 501,9 256,0 582,0 534,0 243,0 
Oppdemming [m] 5,0 2,60 2,65 4,0 3,0 - 5,0 
Senking [m] 15,0 1,40 16,35 1,0 - 
Samlet regulering [m] 20,0 4,0 19,0 5,0 2,0 
 
Høydene refererer seg til detaljkart i målestokk 1:1.000 som er tatt opp for damstedene og basert på 
Statens Kartverks høyder. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige 
vannstandsmerker. 
 
Magasinene disponeres etter kraftverkenes behov. Det forutsettes at kraftverkene skal kunne kjøre 
effekt med dag- og nattvariasjoner, og at magasintappingen tilpasses en optimal kjøring av 
kraftverkene. 
 
I praksis vil magasinene fylles tidlig på sommeren og holdes på et nivå hvor hensynet til fallhøyden i 
kraftverkene og behovet for ledig dempingsmagasin tas hensyn til, jfr. beskrivelse av magasiner og 
fyllingskurver i bilagene 6-8 til 6-11. 
 

2.6.2 Overføringer 

a) Avløpet fra Ritaelv (11,60 km2) og fra et sidefelt til Ritaelva (1,22 km2) overføres til St. 
Rieppevatnet (Rieppelva) 
 

b) Avløpet fra Labuktbekken (1,78 km2) og bekk fra L. Rieppetind (1,70 km2) overføres til St. 
Rieppevatnet (Rieppelva) 
 

c) Avløpet fra Turrelva (6,93 km2) overføres til Meahccevákkejávri  
 

d) Avløpet fra Sieiddevatnet (1,45 km2) overføres til St. Rieppevatnet (Stordalelva).  
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2.6.3 Vannføringsforhold 

Minstevannføringer 

Det foreslås sluppet minstevannføringer i hht. tabellen under. Minstevannføringen er differensiert 
sommers- og vinterstid. Se for øvrig kap. 2.4.5. 
 
Foreslåtte minstevannføringer 

 Sommer 
01.06 – 30.09 

Vinter 
01.10 – 31.05 

Inntak Ritaelva 80 l/s 40 l/s 
Utløp Store Rieppevatn (Rieppeelva) 45 l/s 0 l/s 
Inntak Steinnes kraftverk i Skognesdalen 180 l/s 90 l/s 
Turrelva kt. 280 50 l/s 0 l/s 
 
Jfr også tabell 2-5 over restvannføringer ved fjorden. 
 

Flommer 

Flomløpene utformes slik at naturlig flomvannføring så vidt mulig ikke økes. Det skal påses at 
flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i 
god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, 
skal også nedbørsmengder, temperaturer, snødybder m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å 
få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.  
 
Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for 
allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å 
erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes 
nødvendige. Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at interesserte har hatt 
anledning til å uttale seg. Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og 
Energidepartementet. 
 

2.6.4 Nedlegging 

Tiltak i forbindelse med eventuell nedlegging tas standpunkt til senere hvis det skulle bli aktuelt.  
 
 

2.7 SPESIFIKASJON AV ELEKTRISKE ANLEGG OG OVERFØRINGSLEDNINGER – 

ANTATTE VIRKNINGER 

Kraftledninger og trafostasjoner blir behandlet i egen konsesjonssøknad fra Troms Kraft Nett AS 
(TKN). Et sammendrag av TKP og TKN sine elektriske anlegg er likevel gjengitt under med 
nødvendige nøkkeltall. TKP tar forbehold om eventuelle endringer i utforming av nettilknytning. 
Planløsning er skissert i bilag 3. 
 

2.7.1 Elektriske anlegg 

Elektriske anlegg som omsøkes av TKP er oppsummert i tabell 2-10. Anlegg omsøkt av TKN er 
oppsummert i tabell 2-11. For videre informasjon om TKN sin planløsning med konsekvensutredning 
vises det til separat konsesjonssøknad. 
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Tabell 2-10: Elektriske anlegg TKP 

Komponent  Stordal Skognesdal Steinnes 
Generatorer stk. 1 1 2 
- Ytelse MVA 19,0 11,9 6,7 / 16,0 
- Faser  3-fase 3-fase 3-fase 
- Spenning kV 6,0 6,0 6,0 
- Omdreiningstall o/min 1000 750 1000 / 750 
- Frekvens Hz 50 50 50 
- Effektfaktor cos ϕ 0,9 0,9 0,9 
- Tilhørende kabel- og apparatanlegg  x x x 
     
6/22 kV Transformatorer     
- Ytelse  MVA 19,0 11,9 6,7 + 16,0 
- Omsetning kV/kV 6/22 6/22 6/22 
- Tilhørende kabel-, kontroll- og 
apparatanlegg 

 x x x 

- Koblingsanlegg i dagen  x x x 
     
 
Tabell 2-11: Elektriske anlegg TKN 

Komponent  TKN 
22/132 kV Steinnes transformatorstasjon   
- Ytelse  MVA 50 
- Omsetning kV/kV 22/132 
- Tilhørende kabel-, kontroll- og 
apparatanlegg 

 x 

- Koblingsanlegg i dagen  x 
   
22 kV kabel/kraftledning mellom 
Skognesdalen kraftverk og Steinnes 
transformatorstasjon  

  

- Spenning kV 22 
- Lengde       km 4,0 
- Master  tre 
- Linetype        FeAl 95 
   
22 kV: Nybygging og forlengelse av 
eksisterende 22 kV ledning mellom 
Stordal kraftverk og Steinnes 
transformatorstasjon  

  

- Spenning kV 22 
- Lengde km 4,0 
- Master  tre 
- Linetype  FeAl 95 
   
132 kV kraftledning mellom ny 
Steinnes transf.stasjon og nytt 
Skarmunken koplingsanlegg  

  

- Spenning kV 132 
- Lengde km 18,5 
- Master  tre 
- Linetype  FeAl 150 
   
 
Det tas forbehold om mindre endringer i de angitte dataene og tekniske spesifikasjoner. 
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2.7.2 Kraftledninger 

Jfr. bilag 3 
 
Produksjonen fra de tre kraftverkene samles over 22 kV til Steinnes trafostasjon ved Steinnes 
kraftverk, og knyttes derfra til eksisterende 132 kV ved Skarmunken. Alle ledninger forutsettes 
bygget med tremaster. 
 

- Eksisterende 22 kV fra Steinnes til Stordalstrand nybygges i tilnærmet samme trasé som 
dagens linje. Linja utvides ca 800 m til Stordal kraftstasjon.  

- Skognesdalen kraftverk føres til Steinnes trafo i 22 kV luftledning på sørsiden av Njoskefjell, 
nord for Sveingardvatnet. 

- Fra Steinnes trafo føres 132 kV i ny ledning parallelt med og på vestsiden av eksisterende 22 
kV frem til et nytt koblingsanlegg ved Skarmunken.  

- Nye Skarmunken koblingsanlegg knytter produksjonslinja til eksisterende 132 kV, og 
tidligere planer om produksjonslinje til Ullsfjord trafo utgår. 

 
Det vises til egen konsesjonssøknad fra TKN for ytterligere teknisk beskrivelse.  
En analyse av nødvendige tiltak og investeringer i kraftsystemet er redegjort i TKNs 
Kraftsystemutredning for Troms, perioden 2007-2016. 
 

2.8  PRODUKSJONSBEREGNINGER  

Kraftverkene er beregnet å ville gi en midlere årsproduksjon på i alt 161,9 GWh pr. år som vist i 
tabell 2-12. Produksjonen er beregnet ved hjelp av driftssimuleringer basert på avløpet i 
normalperioden 1961-90 som angitt under kapittel 2.4.2. Norconsult's simuleringsmodell TOMAG er 
benyttet ved simuleringen. Vannmerke 203.3 Stordalselv er brukt som beskrivende serie for å 
beregne avløpsvariasjonene i Stordalelva. I Ritaelva og Skognes-/Sennedalsvassdraget er vannmerke 
203.4 Skogneselv brukt. Resultatene er kontrollert ved bruk av andre vannmerker med større 
breandel av hensyn til Turrelva og Ritaelva hvor breandelen i feltene er større enn for vannmerkene. 
Hydrologisk grunnlag er videre redegjort i kap. 2.2.3. 
 
TOMAG simulerer driften av kraftverkene detaljert med ett døgn som tidsoppløsning. Simuleringen 
starter 1. januar det første året og går fortløpende gjennom alle dager i alle år. For hver dag 
registreres tilløpet til inntak og magasiner. Først tappes eventuelt spesifisert minstevannføring 
forbi, deretter bestemmes turbinvannføringen ut fra den strategien som er valgt for magasin-
disponeringen. Er det overløp, registreres dette. Hvis tilgjengelig vann for turbinen er mindre enn en 
spesifisert verdi, registreres som tap dersom man ikke kan regne med å kjøre start-stopp. 

 
For den aktuelle turbinvannføringen beregnes falltap i vannveg og inntak og virkningsgrad kan 
hentes fra en innlest virkningsgradstabell. Deretter kan produksjonen beregnes ut fra beregnet 
netto fallhøyde og tilgjengelig vannmengde. For Stordal kraftverk er benyttet en egen 
programversjon hvor samme aggregat kan vekselkjøres på to ulike fall.  
 
Vinterperioden er regnet å vare fra 1. juni til 30. september, altså en fordeling 4/8 måneder 
sommer/vinter.  
 
Det er utført simuleringer med ulike slukeevner for kraftverkene. Endelig valg er bestemt på bak-
grunn av marginale effektkostnader og kriterier for verdi for innvunnet kraft ved slukeevneendring. 
 
Tabell 2-12: Energiproduksjon (GWh) 

Kraftverk Vinter Sommer Sum 
Skognesdal 16,3 22,1 38,4 
Steinnes 23,4 39,3 62,7 
Stordal 21,9 38,9 60,8 
Sum 61,6 100,3 161,9 
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2.8.1 Naturhestekrefter 

Tabell 2-13: Naturhestekrefter 

Kraftverk  Stordal Skognesdal Steinnes Sum 

Bestemmende år: 
     

Magasinprosent % 18,9 21,1 13,6  
Regulert vannføring, qreg,best % 44,7 51,3 38,9  
 m3/s 0,646 1,067 1,443  
Natureffekt = 13,33 × qreg,best × HBR NHk 4.985 3.844 4.713 13.542 
Alm. lavvassf. i % av middelvannf. % 6,0 7,6 7,6  
Naturhestekrefter, innvunnet pr.år NHk 4.317 3.274 3.792 11.383 
      

Median år:      

Regulert vannføring, qreg,median % 52,4 61,4 47,8  
 m3/s 0,757 1.277 1,773  
Natureffekt = 13,33 × qregmedian × HBR NHk 5.780 4.600 5.790 16.170 
 
Endelige verdier vil bli beregnet av NVE.  
 

2.9 ANDRE FORDELER  

Den største fordelen ved utbyggingen er verdien for eieren og samfunnet av ca. 160 GWh ny, CO2-fri 
kraftproduksjon og nytten for distriktet på grunn av økte inntekter i bygge- og driftsfasen. Andre 
fordeler for distriktet vil blant annet komme fram gjennom direkte avtaler mellom utbygger og 
kommunen/distriktet og gjennom konsesjonsvilkårene. 
 
Tromsø-regionen opplever et kraftunderskudd på vinteren og -overskudd om sommeren. Dertil er det 
knyttet utfordringer til distribusjon av kraft i dagens nett. TKPs forslag til utnytting av 
vannressursene i Ullsfjorden vil utgjøre et positivt bidrag for å heve forsyningssikkerheten i 
regionen gjennom en høy andel regulerbar vinterkraft sentralt til forbrukssentrene. 
 

2.10 KOSTNADSOVERSLAG 

Nedenfor er vist en sammenstilling av hovedpostene i kostnadsoverslaget. Overslaget er basert på 
pengeverdi pr 4. kvartal 2009 og omfatter alle kostnader for å levere kraften på høyspentnettet. I 
bilag 1 er postene for bygg-, maskin- og elektrokostnader vist i mer oppsplittet form. 
 
Tabell 2-14: Utbyggingskostnader, mill. kr 

Sammendrag Stordal Skognesdalen 
og Steinnes 

Sum 

Bygningsmessige arbeider 173 245 418 
Maskinteknisk utstyr inkl. rør 32 59 91 
Elektroteknisk utstyr 28 68 96 
Byggeledelse, administrasjon, planlegging mm. 14 21 35 
Anleggskraft, telefon mm. Anslag 3 6 9 
Renter i byggetiden, 6 % p.a.  - - - 
Avsatt til tiltak og erstatninger - - - 
Sum  250 399 649 

Produksjon, GWh 60,8 101,1 161,9 

Utbyggingskostnad, kr/kWh 4,11 3,95 4,01 
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2.11 FREMDRIFTSPLAN 

Samlet byggetid etter at innledende tilrigging og foreløpige adkomstanlegg er bygget, er vurdert til 
ca. 2 år. Det vil foregå aktiviteter på mange arbeidsavsnitt samtidig. Framdriften på de enkelte 
anleggsavsnittene kan ikke fastlegges nærmere ennå. Disse arbeidene vil bli planlagt nærmere i 
detalj før utbyggingen starter.  
 
Tunnelarbeidene til Turrelva og Ritaelva vil bli framdriftsbestemmende, men siden 
angrepspunktene er nær eksisterende veier, vil disse arbeidene kunne starte etter en relativt kort 
tilriggings- og adkomstfase. 
 
Kraftstasjonene med bygging og maskinmontasje vil normalt ta ca. 1 - 1,5 år. De andre arbeidene vil 
bli innpasset i framdriftsplanen i stor grad etter entreprenørens arbeidsopplegg. 
 

2.12 ALTERNATIVER 

2.12.1 Oversikt  

Alt. 0: 
 

Alt 0.0: Nullalternativet 
Nullalternativet betyr at Troms Kraft ikke realiserer sine forslag til utbygging av 
vassdragene. Området blir ikke bygd ut, men bevares lik dagens tilstand. 
 
Alt 0.1: Småkraftutbygging 
Det blir gitt konsesjon til småkraftutbygging av de aktuelle vassdragene. Gjeldende 
planløsning inkluderer utbygging av vassdragene i 6 småkraftverk. Troms Kraft 
realiserer ikke sine forslag til utbygging.  
 

Alt. 1: Alt. 1.0: Hovedalternativet  
Planløsning slik det er beskrevet i de foregående kapitler. 
 
Alt. 1.1: Sveingard kraftverk bygges som alternativ til Steinnes kraftverk, med inntak i 
Sveingardvatnet. Skognesdalen kraftverk flyttes ca. 500 m høyere opp i elva enn i alt. 
1.0. Stordal kraftverk beholdes som i alt. 1.0. 
 

Alt. 2:  Uten overføring av avløpet fra Turrelva. 
 

Alt. 3: 
 

Uten overføring av avløpet fra Ritaelva 

Alt. 4: 
 

Uten overføring av avløpet fra Turrelva og Ritaelva  

Alt. 5: Uten overføring av avløpet fra Skogneselva 
 



 

Side 35 

2.12.2 Beskrivelse av alternativene 

Alternativ 0.0 

Ingen kraftverksplaner realiseres. 
 

Alternativ 0.1 

Småkraft AS har fremmet konsesjonssøknad for separat utbygging av to småkraftverk i Turrelva. 
Videre har Skognes og Stordalen Kraftlag AS (eid av Fjellkraft AS og grunneiere), lagt fram 
konsesjonssøknad for fire kraftverk: Ritaelva, Rieppeelva, Sveingard og Storelva kraftverk. 
Hoveddata for småkraftverkene er gjengitt i tabell 2-15 under. Konsesjonssøknaden inkluderer 
bygging av nødvendige kraftledninger; blant annet en 132 kV ledning mellom Ritaelva kraftverk og 
Ullsfjord trafo. Total årsproduksjon er i tilgjengelig materiale angitt til 139,6 GWh. For detaljer 
omkring dette alternativ vises til egne konsesjonssøknader fra Småkraft AS og Skognes og Stordalen 
Kraftlag AS. 
 
Tabell 2-15: Hoveddata for alternativ 0.1, småkraftutbygging. TKP tar forbehold om evt. feil. 

 Produksjon, GWh Effekt, MW Magasin, mill. m3 
Sveingard 34,9  10,0  0,4  
Rieppeelva   9,5    2,0 3,9  
Ritaelva 42,2  12,5  1,5  
Stordal 27,7    7,2  5,5  
Turrelva 13,3    5,0  - 
Turrelva II 12,0    4,5  - 
Totalt 139,6  41,2  11,3  
 
Det hydrologiske grunnlaget for produksjonstallene i tabellen er samordnet med TKPs søknad. 
 

Alternativ 1.0 

Hovedalternativet slik det er beskrevet i de foregående kapitlene. 
Data for alternativet er presentert i tabell 1-1, side 4. 
 

Alternativ 1.1 

Alternativ 1.1 avviker fra alt. 1.0 ved at Sveingard kraftverk bygges som vist på vedlegg 6-7 i stedet 
for Steinnes kraftverk. Skognesdalen kraftverk flyttes ca. 500 m lenger oppstrøms. Avløpet fra 
kraftstasjonen overføres til Sveingardvatnet i nedgravde rør sammen med avløpet fra Sennedalselva 
fra et inntak i elva. Det må bygges en dam over elva for å etablere et tilstrekkelig dypt basseng for et 
frostfritt inntak. Dammen må fundamenteres på løsmasser.   
 
Sveingardvatnet forutsettes regulert som i alternativ 1.0. Fallet mellom Sveingardvatnet og fjorden 
bygges ut i Sveingard kraftverk. Vannet føres i nedgravde rør til kraftstasjonen med unntak av en 
strekning øverst hvor det må sprenges/bores en tunnel på ca. 270 m til utslag i Sveingardvatnet. 
Rørene føres et kort stykke inn i tunnelen og avsluttes med en betongpropp. Data for alternativet er 
vist i tabell 2-17. 
 
Konsekvensene vil ikke bli endret i avgjørende grad bortsett fra det som følger av endringer i de 
tekniske inngrepene – overføring til Sveingardvatnet og bygging av Sveingard kraftverk som 
alternativ til Steinnes.   
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Alternativ 2 – Uten Turrelva 

Utbyggingsplanen, alternativ 1.0, beholdes i 
hovedsak, med unntak av 
overføringstunnelen til Turrelva. 
Planløsningen blir da som vist i fig. 2-3. Data 
for alternativet er vist i tabell 2-18. 
 
Konsekvensene endres bare for Turrelva som 
i dette alternativet ikke påvirkes. 
Planløsning for øvrig med tilhørende 
konsekvenser er uendret fra alt. 1.0. 
 
 
 
 
 
 

 
 
For Turrelva gir dette: 
 Alt. 2 Differanse fra alt. 1.0 
Utbyggingskostnad  563 mill kr.             86     mill kr. 
Produksjon 134,1 GWh             27,8  GWh 
Utbyggingskostnad, marginalt               3,09 kr/kWh 
 
 

Alternativ 3 – Uten Ritaelva 

Alternativet omfatter ikke overføring av 
Ritaelva. Planløsningen fra 
hovedalternativet endres i alternativ 3 til å 
bygge et småkraftverk som utnytter fallet 
mellom Store Rieppevatnet og 
Sennedalselva kote 265,0. Store 
Rieppevatnet er forutsatt regulert ved 2,0 m 
oppdemming og 3,0 m senking med et 
samlet magasin på 4,0 mill. m3. Fra 
inntaket føres vannet i nedgravde rør til 
kraftstasjonen som blir plassert som i 
alternativ 1.1.  
 
Planløsningen videre blir som i alternativ 
1.1 med overføring til Sveingardvatnet og 
utbygging av et redusert Sveingard 
kraftverk som vist på fig 2-4. Data for 
alternativet er vist i tabell 2-19. 
 
For Ritaelva gir dette: 
 Alt. 3 Differanse fra alt. 1.0 
Utbyggingskostnad  416 mill kr.           233      mill kr. 
Produksjon 104,7 GWh             57,2   GWh 
Utbyggingskostnad, marginalt               4,07 kr/kWh 
 
Konsekvensene endres ved at Ritaelva ikke berøres. Dessuten vil ikke bekkene fra Labuktvatnet og 
L. Rieppetinden bli berørt. Dette vil gi gjennomsnittlig 0,26 m3/s høyere restvannføring i 
Skogneselva fra samløpsstedet til fjorden. 
 

 
Fig. 2-3: Utdrag av planskisse for alt. 2 

 
Fig. 2-4: Utdrag av planskisse for alt. 3 
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Reguleringen av Store Rieppevatnet blir vesentlig mindre - 2 m oppdemming og 3 m senking. Det 
blir ingen tunneldrift i Skognesdalen, men det vil bli terrengpåvirkning på grunn av rørgrøfta fra 
Store Rieppevatn til kraftstasjonen i Skognesdalen.      
 

Alternativ 4 

Dette blir en kombinasjon av alternativ 2 og 3. Stordal kraftverk prosjekteres uten overføring av 
Turrelva. Skognesdalen kraftverk prosjekteres uten overføring av Ritaelva. Endring i konsekvenser 
blir som beskrevet for alternativ 2 og 3. 
 
Tabell 2-16: Alternativ 4 - Hoveddata 

 Produksjon, GWh Utbyggingskostnad 
 Vinter Sommer Sum mill. kr. kr/kWh 
Stordal redusert 17,1 15,9 33,0 164 4,96 
Skognesdalen redusert 4,3 5,6 9,9 50 5,05 
Sveingard redusert 12,4 21,6 34,0 116 3,41 
Total alt. 4 33,8 43,1 76,9 330 4,29 
Hovedalternativ 1.0 61,6 100,3 161,9 649 4,01 
Bidrag Rita- og Turrelva 27,8 57,2 85,0 319 3,75 
 

Alternativ 5 

Alternativ 5 med overføring av avløpet fra Skogneselva til Stordalen slik utbyggingen er beskrevet i 
meldingen, inngår ikke lenger i planene. Alternativ 5 omfatter derfor Rieppeelva og overføring fra 
Ritaelva. 
 
Skognesdalen kraftverk bygges som i alternativ 1.0. Steinnes kraftverk uten utnyttelse av avløpet 
fra Skogneselva eller regulering av Sveingardvatnet bygges med samme slukeevne som for 
Skognesdalen kraftverk dersom dette finnes økonomisk akseptabelt. 
 
Konsekvensene av den utbyggingsplanen som er beskrevet endres ved at selve hovedelva ikke 
berøres. Vannføringen vil imidlertid bli redusert ved at Rieppeelva utnyttes som i hovedalternativet 
og at Store Rieppevatnet blir regulert. Det er også forutsatt bygget et inntak i Skogneselva som i 
alternativ 1, men det tas ikke ut vann fra elva utover det som tilføres fra Skognesdalen kraftstasjon. 
 
Dersom Skogneselva/Rieppeelva skal forbli helt urørt, vil bare Stordal kraftverk bli bygget, 
eventuelt kan det bygges et eget kraftverk i Ritaelva.  
 
For Skogneselva gir dette: 
 Alt. 5 Differanse fra alt. 1.0 
Utbyggingskostnad  606 mill kr.             43      mill kr. 
Produksjon 134,4 GWh             27,5   GWh 
Utbyggingskostnad, marginalt *               1,56 kr/kWh 
* Indirekte nytte av ovenforliggende reguleringsanlegg er ikke tatt med i regnestykket. 
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Tabell 2-17: Alternativ 1.1 - hoveddata  

  Skognesdalen  
(1) 

Sveingard  
(2) 

Stordal  
(3) 

Sum  

Tilsig     (2) + (3) 

Nedbørfelt  km2 24,1* 46,8 17,8 64,6 
Årlig tilløp  mill. m3 65,6* 115,3 45,6 160,9 
Spesifikk avrenning l/s/km2 86,4 78,2 80,4 79 
Middelvannføring m3/s 2,08* 3,66 1,48 5,10 
  * Inkl. i kolonne (2)    
Kraftverk      
Inntak (Høyeste overvann) moh. 521,9 260,0 601,0 / 539,0 *  
Utløp moh. 265,0 0,0 3,0  
Brutto fallhøyde m 256,9 260,0 598,0 / 536,0 *  
Midlere energiekvivalent kWh/m3 0,577 0,587 1,398 / 1,263 *  
Maksimal slukeevne m3/s 4,30 9,25 3,3  
Minimal slukeevne m3/s 1,50 3,2 0,20  
Driftsvannveg:     (1)+(2)+(3) 

- Råsprengt tunnel/sjakt  m 1.150 230 4170 5.570 
- Rør, diameter m 1,3 1,7 1,0  
 lengde i grøft m 350 1430 200 1.980 
 lengde i tunnel m 410 50 460 920 
 sum rørlengde m 760 1480 660 2.900 
Installert effekt MW 9,9 21,3 16,5 47,4 
Brukstid timer 3.600 3.020 3.600 3.340 
    * Vekselkjøres  
Magasin      
Store Rieppevatn 
(Rieppeelva) 

     

- HRV moh. 521,9    
- LRV moh. 501,9    
- Magasin 
 

mill.m3 13,9    

Sveingardvatnet      
- HRV moh.  260,0   
- LRV moh.  256,0   
- Magasin 
 

mill.m3  1,9   

Meahccevákkejávri      
- HRV moh.   601,0  
- LRV moh.   582,0  
- Magasin 
 

mill.m3   7,5  

Store Rieppevatnet (Stordalelva)      
- HRV moh.   539,0  
- LRV moh.   534,0  
- Magasin mill.m3   1,1  
      
Produksjon      
Vinter GWh 15,1 24,9 21,9 61,9 
Sommer GWh 20,4 40,4 38,9 99,7 
Sum GWh 35,5 65,3 60,8 161,6 
      
Økonomi      
Byggetid år 2 2 2  
Utbyggingskostnad  mill. kr 397 250 647 
  kr/kWh 3,94 4,11 4,00 
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Tabell 2-18: Alternativ 2 - Hoveddata 

  Alt. 1.0  
Total   

Alt. 2  
Stordal kraftverk  

Alt. 2  
TOTAL 

Tilsig     
Nedbørfelt km2 66,1 10,9 59,2 
Årlig tilløp  mill. m3 162,5 25,3 142,2 
Spesifikk avrenning l/s/km2 78 73 76 
Middelvannføring m3/s 5,16 0,80 4,51 
     
Kraftverk     
Inntak moh.  601,0 / 539,0 *  
Utløp moh.  3,0  
Brutto fallhøyde m  598,0 / 536,0 *  
Midlere energiekviv. kWh/m3  1,398 / 1,263 *  
Maksimal slukeevne m3/s  1,5  
Minimal slukeevne m3/s  0,07  
Driftsvannveg:     
- Råsprengt, lengde m 7.810 3.700 7.340 
- Rør, diameter  m 1,0 til 1,8 0,7 0,7 til 1,8 
 lengde i grøft m 540 200 540 
 lengde i tunnel m 1.460 460 1.460 
 sum rørlengde m 2.000 660 2.000 
Installert effekt MW 46,7 7,6 37.8 
Brukstid timer 3.375 4.100 3.420 
   * Vekselkjøres  
Magasin     
Store Rieppevatn (Rieppeelva)     
- HRV moh. 521,9  521,9 
- LRV moh. 501,9  501,9 
- Magasin 
 

mill.m3 13,9  13,9 

Sveingardvatnet     
- HRV moh. 260,0  260,0 
- LRV moh. 256,0  256,0 
- Magasin 
 

mill.m3 1,9  1,9 

Meahccevákkejávri     
- HRV moh. 602,0 601,0 602,0 
- LRV moh. 584,5 582,0 582,0 
- Magasin 
 

mill.m3 7,5 7,5 7,5 

Store Rieppevatnet (Stordalelva)     
- HRV moh. 539,0 539,0 539,0 
- LRV moh. 534,0 534,0 534,0 
- Magasin mill.m3 1,1 1,1 1,1 
     
Produksjon     
Vinter GWh 61,6 17,1 56,8 
Sommer GWh 100,3 15,9 77,3 
Sum GWh 161,9 33,0 134,1 
     
Økonomi     
Byggetid år 2 2 2 
Utbyggingskostnad  mill. kr 649 164 563 
  kr/kWh 4,01 4,97 4,20 
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Tabell 2-19: Alternativ 3 - Hoveddata 

Alt. 3 - Uten Ritaelva   Alt. 1.0 samlet 
Skognesdal Sveingard 

Alt. 3  
TOTAL 

Tilsig      
Nedbørfelt km2 66,1 7,8 30,5 48,8 
Årlig tilløp  mill. m3 162,5 19,2 68,9 115,4 
Spesifikk avrenning l/s/km2 78 78 72 75 
Middelvannføring m3/s 5,16 0,61 2,18 3,66 
      
Kraftverk      
Inntak moh.  518,9 260,0  
Utløp moh.  265,0 0,0  
Brutto fallhøyde m  253,9 260,0  
Midlere energiekviv. kWh/m3  0,557 0,575  
Maksimal slukeevne m3/s  1,4 4,50  
Minimal slukeevne m3/s  0,07 1,60  
Driftsvannveg:      
- Råsprengt, lengde m 7.810 - 230 4.400 
- Rør, diameter  m 1,0 til 1,8 0,7 1,4 0,7 til 1,8 
 lengde i grøft m 540 1500 1430 3.130 
 lengde i tunnel m 1.460 - 50 510 
 sum rørlengde m 2.000 1500 1480 3.640 
Installert effekt MW 46,7 2,8 9,9 29,2 
Brukstid timer 3.375 3.320 3.300 3.470 
      
Magasin      
Store Rieppevatn (Rieppeelva)      
- HRV moh. 521,9 518,9  518,9 
- LRV moh. 501,9 513,9  513,9 
- Magasin 
 

mill.m3 13,9 4,0  4,0 

Sveingardvatnet      
- HRV moh. 260,0  260,0 260,0 
- LRV moh. 256,0  256,0 256,0 
- Magasin 
 

mill.m3 1,9  1,9 1,9 

Meahccevákkejávri      
- HRV moh. 601,0   601,0 
- LRV moh. 582,0   582,0 
- Magasin 
 

mill.m3 7,5   7,5 

Store Rieppevatnet (Stordalelva)      
- HRV moh. 539,0   539,0 
- LRV moh. 534,0   534,0 
- Magasin mill.m3 1,1   1,1 
      
Produksjon      
  Vinter GWh 61,6 4,3 12,4 38,6 
  Sommer GWh 100,3 5,6 21,6 66,1 
  Sum GWh 161,9 9,9 34,0 104,7 
      
Økonomi      
Byggetid år 2 2 2 2 
Utbyggingskostnad  mill. kr 649 50 116 416 
  kr/kWh 4,01 5,05 3,41 3,97 
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Tabell 2-20: Alternativ 5 - Hoveddata 

Alt. 5 - Uten Skogneselva   Alt. 1.0 
samlet Skognesdalen Steinnes 

Alt. 5 
TOTAL 

Tilsig      
Nedbørfelt km2 66,1 24,1 24,1 42,4 
Årlig tilløp  mill. m3 162,5 65,6 65,6 112,1 
Spesifikk avrenning l/s/km2 78 86,4 86,4 84 
Middelvannføring m3/s 5,16 2,08 2,08 3,56 
      
Kraftverk moh.     
Inntak moh.  521,9 245,0  
Utløp m  245,0 0,0  
Brutto fallhøyde kWh/m3  276,9 245,0  
Midlere energiekviv. m3/s  0,624 0,587  
Maksimal slukeevne m3/s  4,30 4,30  
Minimal slukeevne   1,50 1,50  
Driftsvannveg m 7.810    
- Råsprengt, lengde m 1,0 til 1,8 1.240 2.400 7.800 
- Rør, diameter  m 540 1,3 1,1 1,0 til 1,3 
 lengde i grøft m 1.460 320 - 520 
 lengde i tunnel m 2.000 600 400 1.460 
 sum rørlengde MW 46,7 920 400 1.980 
Installert effekt timer 3.375 10,4 9,3 36,2 
Brukstid   3.580 3.075 3.300 
      
Magasin      
Store Rieppevatn (Rieppeelva)      
- HRV moh. 521,9 521,9   
- LRV moh. 501,9 501,9   
- Magasin 
 

mill.m3 13,9 13,9   

Sveingardvatnet      
- HRV moh. 260,0  260,0  
- LRV moh. 256,0  256,0  
- Magasin 
 

mill.m3 1,9  1,9  

Meahccevákkejávri      
- HRV moh. 601,0    
- LRV moh. 582,0    
- Magasin 
 

mill.m3 7,5    

Store Rieppevatnet (Stordalelva)      
- HRV moh. 539,0    
- LRV moh. 534,0    
- Magasin mill.m3 1,1    
      
Produksjon      
  Vinter GWh 61,6 16,3 14,7 52,9 
  Sommer GWh 100,3 22,1 20,5 81,5 
  Sum GWh 161,9 38,4 35,2 134,4 
      
Økonomi      
Byggetid år 2 2 2 2 
Utbyggingskostnad  mill. kr 649 356 606 
  kr/kWh 4,01 4,84 4,51 
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2.12.3 Sammenligning av alternativer 

Overføringene fra Ritaelva, Turrelva og Sennedals-/Skogneselva er viktige deler av utbyggingen og 
bidrar med det meste av produksjonen. Overføringene bidrar slik: 
 
Tabell 2-21: Produksjonsbidrag fra overføringene 

 Produksjon Kostnad 
 GWh mill. kr. kr/kWh 
Turrelva 27,8 86 3,09 
Ritaelva m. fl. 57,2 233 4,07 
Sennedals-/Skogneselva 27,5 43 1,56 
Sum 106,8 362 3,39 
 
Alternativt kunne det ha vært bygget separate kraftverk med uregulert produksjon i alle elvene. En 
slik løsning er ikke vurdert å være interessant for TKP. Avløpet fra noen mindre sidefelt som tas inn 
på overføringstunnelen fra Ritaelva, Labuktbekken m. fl., med et produksjonsbidrag på ca. 14 GWh, 
ville heller ikke ha vært aktuelt å ta med dersom avløpet fra Ritaelva ikke ble overført.   
 

2.12.4 Valg av alternativ 

Basert på en vurdering av produksjonsmessige og økonomiske konsekvenser av å utelate utnyttelse 
av avløpet fra noen av de foreslåtte nedbørfeltene som inngår i planene, er det ikke ønskelig å velge 
noen annen planløsning enn alternativ 1.0 - hovedalternativet, eventuelt alternativ 1.1.  
 
Virkningene av inngrepene er alt i alt vurdert å være moderate. En redusert utbygging hvor større 
eller mindre deler av utbyggingen gis avkall på, kunne ha vært gjennomførbar, men det synes 
usikkert om dette ville ha bedret miljøinngrepene nok til at de produksjonsmessige og økonomiske 
konsekvensene ble oppveid.    
 
Alternativ 1.1 synes litt gunstigere enn alternativ 1.0, men er beheftet med større usikkerheter i 
forbindelse med overføring fra Sennedalen til Sveingardsvatnet. Endelig valg bør utsettes til det er 
utført nye grunnundersøkelser.  
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3 OFFENTLIGE ELLER PRIVATE TILTAK SOM ER 
NØDVENDIGE FOR AT PROSJEKTET KAN 
GJENNOMFØRES 

Gjennomføring av utbyggingen vil kreve samarbeid mellom utbygger og lokalsamfunnet. Anlegget 
ligger relativt sentralt til i og med at mesteparten av arbeidene vil bli utført med utgangspunkt i 
eksisterende vegnett - fylkesvegen langs fjorden og skogsvegen i Skognesdalen. Det vil måtte inngås 
avtale med eierne av vegen i Skognesdalen om bruk og vedlikehold i anleggsperioden, istandsetting 
etter anleggsperiodens slutt og bruk og vedlikehold i driftsfasen. 
 
Tiltaket vil ikke kreve utbygging av kommunale vann- eller avløpsanlegg. 
 
Bemanningen i anleggsfasen anslås å bli ca. 150 mann i gjennomsnitt. Med gjennomsnittlig ca. 2 års 
byggetid kan antall årsverk anslås til ca. 300. En del av bemanningen vil bli rekruttert lokalt og 
regionalt. Etter at utbyggingen er ferdig, vil anleggene kreve ressurser til tilsyn og drift. Dette vil gi 
noen permanente, faste arbeidsplasser i bygda som sammen med kraftverkenes behov også for andre 
tjenester, vil være positivt for det lokale næringslivet.  



 

Side 44 

4 AREALBRUK OG FORHOLDET TIL OFFENTLIGE 
PLANER. NØDVENDIGE TILLATELSER  

4.1 GENERELT 

Fjellarbeid vil innebære relativt små inngrep i eksisterende arealbruk da det meste av anleggene 
ligger under dagen. Reguleringer med neddemmingsområder, dammer med massetak og veger vil 
normalt kreve større arealer. I anleggsperioden vil inngrepene også omfatte riggområder og 
anleggstrafikk. Etter at anleggsarbeidet er ferdig, vil de største berørte arealene være tunneltippene 
og reguleringssonene rundt magasinene.  
 
Det har vært tatt kontakt med kommunale og fylkeskommunale myndigheter for å få avklart plan-
situasjonen i området. Dette er redegjort for nedenfor. 
 

4.2 AREALBRUK 

I anleggsperioden vil det bli nødvendig å disponere områder for brakke- og verkstedrigger. Det er 
foreløpig ikke avklart hvor dette vil bli, men det vil mest sannsynlig bli ett riggområde ved fjorden 
knyttet til stasjonsområdene, og ett i Skognesdalen i forbindelse med arbeidene med kraftstasjonen, 
tunneldriften og reguleringene i St. Rieppevatnet og Sveingardvatnet. Alternativt vil også rigg for 
arbeidene i Skognesdalen bli lagt til hovedriggen ved fjorden på grunn av relativt kort avstand. 
Videre vil det bli mindre rigger ved de enkelte arbeidsstedene. Valget vil i stor grad være avhengig 
av hvordan entreprenørene vil legge opp arbeidene.  
 
Behovet for permanente arealer i driftsfasen vil i større eller mindre grad være: 

- Kraftstasjonene med koplingsanlegg og nødvendig uteområde for øvrig  
- Steinnes transformatorstasjon  
- Reguleringssonene rundt magasinene  
- Tunneltipper  

 

4.3 OFFENTLIGE PLANER, SAMLA PLAN OG VERNEPLAN FOR VASSDRAG 

4.3.1 Samla Plan 

En utbygging av vassdragene i Ullsfjord ble behandlet i Samla Plan for vassdrag i 1984, beskrevet 
under SPnr 81101 Sveingard og SPnr 81201 Stordal. Troms Kraftforsyning sendte melding om 
planlagt utbygging av disse kraftverkene i 1985, men uten at prosjektet ble konsesjonssøkt og 
realisert. I forbindelse med meldingen vedtok OED i brev av 27.08.1987 nye, reviderte 
reguleringsgrenser for alle aktuelle magasiner. Denne nye konsesjonssøknaden bygger i det 
vesentlige på Samla Plan, med visse endringer, og forholder seg til de nye reguleringsgrensene fra 
1987. Forholdet mellom reguleringsgrensene er oppsummert i tabell 4-1. 
 
Tabell 4-1: Tillatte og omsøkte reguleringsgrenser 

 Samla Plan 
1984 

OED 
1987 

Melding 
2006 

Kons. søkn. 
2010 

Meahccevákkejávri +6, -9 m +6, -9 m +6, -9 m +2,65, -16,35 m 
Store Rieppevatn (St.d.elv) +5, 0 m * +8, 0 m * +5, 0 m * +4, -1 m 
Sveingardvatn +3, -3 m +5, -7 m +5, -7 m +2,6, -1,4 m 
Store Rieppevatn (R.elv)  +1, -15 m +5, -15 m +5, -15 m +5, -15 m 
* Merk: SP (1984), OED (1987) og meldinga (2006) refererer regulering av Store Rieppevatn til heving/senking av Lille 
Rieppevatn. Høydeforskjell mellom Store og Lille Rieppevatn er ca 0,40 m, og vannspeilene vil kommunisere ved en evt. heving. 

 
Planløsningene for Samla Plan prosjektene er vist på vedlegg/fagrapport 1 til søknaden. Det 
foreligger visse endringer fra planløsningen i Samla Plan og til det omsøkte alternativ i dag.  
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Stordalelv og Turrelva 

- Turrelva overføres til Meahccevákkejávri, ikke til Store Rieppevatn. 
- Fallet fra Meahccevákkejávri utnyttes til fjorden; ikke utnyttet i SP. 
- Dammen flyttes fra Lille til Store Rieppevatn. Avløpet fra restfeltet til L. Rieppevatn 

utnyttes ikke. 
- Kraftverket flyttes lengre sør og aggregat vekselkjøres mellom Meahccevákkejávri og Store 

Rieppevatn. 
 

Skogneselv og Ritaelv 

- Ritaelva m.fl. inngår ikke i SP. Overføres nå til Store Rieppevatn. 
- Skognesdalen kraftverk utnytter fallet fra Store Rieppevatn til kt. 240. Inngår ikke i SP. 
- Sveingård kraftverk (SP) flyttes lengre nord og omdøpes Steinnes kraftverk. 

 

4.3.2 Kommunale planer 

Alle inngrep ligger i Tromsø kommune. Det er innhentet opplysninger fra kommunen vedrørende 
virksomheter og mulige kommunale og andre planer i området. Det synes ikke å være konflikt 
mellom utbyggingsplanene og kommunale reguleringsplaner eller andre kommunale planer. 
Området har status som LNF-område i kommuneplanen.  
 

4.3.3 Verneplaner  

Vassdragene har ikke vært vurdert i sammenheng med Verneplan for vassdrag eller andre verne-
planer. For øvrig er det ikke kjent at det er kommunale eller andre offentlige planer i området.   
 

4.3.4 Nasjonale laksevassdrag 

Ingen av de berørte elvene har status som nasjonale laksevassdrag. 
 

4.3.5 INON - Inngrepsfrie områder 

Oversiktskart utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning, DN, (figur 4-1b) viser at det aktuelle 
nedbørfeltet inneholder arealer innenfor alle kategoriene 1-3 km, 3-5 km og over 5 km fra tyngre 
tekniske inngrep. Utbyggingen vil redusere arealene innenfor alle de tre kategoriene. 
 
Fra fagrapport om landskap (fagrapport 4) siteres:  
"Når det gjelder villmarkspregede områder, dvs. områder som ligger mer enn fem kilometer fra tyngre 
tekniske inngrep, så berører influensområdet denne sonen innerst i Store Rieppevatnet og innerst i 
Meahccevákkejávri. Dette er influensområdets vestligste deler. For øvrig ligger det meste av 
snaufjellet innenfor influensområdet i inngrepsfri sone mer enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep, dvs. 
sone 1, 2 eller villmarkspregede områder. Dette er kvaliteter som gjenfinnes øst for Sørfjorden, i 
Lyngsalpan LVO, og ellers er relativt utbredt i regionen. Det er særlig veger, landbruksdrift og 
høyspentlinjer som representerer inngrepene i regionen".  
 
Utbyggingens konsekvenser for endring av INON-status er oppsummert i tabell 4-2 under. 
 
Tabell 4-2: Redusert INON-status 

Redusert INON-status Areal 
Fra Til  

1 – 3 km 0 – 1 km 17,7 km² 
3 – 5 km 1 – 3 km 37,2 km² 
> 5 km 3 – 5 km 19,1 km² 
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Fig. 4-1 a (venstre): INON-klassifisering av prosjektområdet. Endring skravert. 

Fig. 4-1 b (høyre): INON-klassifisering av regionen. Situasjonsbilde 2007. 

 

4.4 NØDVENDIGE TILLATELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

4.4.1 Eksisterende konsesjoner. Eier- og rettighetsforhold 

Fallrettighetene i de berørte elvene og grunn rundt magasin og annen grunneiendom som berøres, 
eies av private grunneiere. I forbindelse med planarbeidet i siste halvdel av 1980-årene ble kjøp av 
fallrettigheter drøftet med grunneierne uten at det ble gjort skriftlige avtaler. Spørsmålet vil bli tatt 
opp igjen nå for å få til minnelige avtaler da TKP helst ønsker en slik løsning. Dersom minnelige 
avtaler ikke oppnås, vil det bli søkt om ekspropriasjon.  

 
Så godt som all grunn som berøres, magasinområder og annen grunn, er utmark, eventuelt vil 
Stordal kraftverk og deler av rørtraséen kunne berøre noe dyrket mark eller beite. 

 

4.4.2 Vassdrags- og ervervskonsesjon 

Den planlagte utbyggingen av kraftverkene med reguleringer og overføringer vil kreve konsesjon for 
erverv av fall, videre tillatelse etter vannressursloven for bygging av kraftverkene og konsesjon etter 
vassdragsreguleringsloven for reguleringer og overføringer. Det antas at det vil bli gitt konsesjon på 
ubegrenset tid slik dagens regler er siden konsesjonæren er et offentlig selskap som i det vesentlige 
driver allmenn forsyning. 
 

4.4.3 Konsesjon etter energiloven 

Bygging og drift av elektriske anlegg og kraftlinjer av den størrelsen det her er snakk om, vil kreve 
konsesjon etter energiloven. Søknad om anleggskonsesjon fremmes sammen med søknad om 
tillatelse etter vassdragslovgivningen. 

 

4.4.4 Oreigningsloven 

Eventuelle ekspropriasjonstillatelser for erverv av fallrettigheter som utnyttes i kraftverkene, og 
erverv av nødvendige arealer for utbyggingen, gis i medhold av oreigningsloven.  
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4.4.5 Andre tillatelser 

En eventuell tillatelse etter vassdragslovgivningen vil også omfatte nødvendig tillatelse etter 
forurensningsloven for den permanente driften av anlegget. I byggeperioden vil det bli nødvendig 
med egne tillatelser etter forurensningsloven av hensyn til de midlertidige anleggene, så som 
brakkerigger, lager, verksteder osv.  
 
Videre vil utbyggingen kreve tillatelse eller særskilt vurdering etter plan- og bygningsloven - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Kulturminnelovens § 9 stiller krav om undersøkelsesplikt. 
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5 BESKRIVELSE AV MILJØ, NATURRESSURSER OG 
SAMFUNN OG TILTAKETS VIRKNINGER I DE 
OMRÅDENE SOM BERØRES  

5.1 FORELIGGENDE FAGLIG DOKUMENTASJON  

Beskrivelse av området og vurdering av virkningene av tiltaket bygger på forskjellige kilder, i 
hovedsak utredninger direkte utført av tiltakshaver, dels noe Samla Plan-materiale. Det primære 
formålet med undersøkelsesprogrammet er at det skal klargjøre virkninger som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn og være beslutningsrelevant for de tillatelser 
som gis og for de betingelsene som knyttes til konsesjonene. Utredningene skal videre være en del av 
grunnlaget for å vurdere det beste alternativet ut fra økonomi og virkninger.  
 
Rapportene er i det vesentlige basert på følgende grunnlag: 

- Studier av eksisterende informasjon 
- Intervju med sentrale personer/etater i kommunene og personer med ulik kunnskap om 

utbyggingsområdet 
- Befaring av områdene med registrering 

 
Fagrapportene er basert på den utbyggingsplanen som er beskrevet i meldingen og som bygger på 
Samla Plan og den utbyggingsplanen som ble utarbeidet på slutten av 1980-tallet. Som forutsatt i 
meldingen har det vært nødvendig å revurdere den tidligere planløsningen noe, slik at beskrivelsen i 
fagrapportene kan avvike fra den endelige tekniske planen som beskrevet under kapittel 2 på 
enkelte områder.  
 
Beskrivelsen av konsekvenser nedenfor for de enkelte temaene er i det vesentlige hentet fra de 
tilhørende utredningene, dels sitert uten at det er markert spesielt i teksten, men på grunn av at 
planløsningen er endret sammenlignet med meldingen, er beskrivelse av konsekvenser justert for å 
være i overensstemmelse med de endelige planene som konsesjonssøknaden bygger på.  
 
Konsekvensene ved null-alternativet og konsekvenser i anleggsfasen er beskrevet særskilt. 
 

5.2 GENERELT OM VERNEVERDIER I VASSDRAGENE 

Vassdragene er vurdert i Samla Plan for vassdrag og plassert i kategori I basert på et gitt 
utbyggingsomfang, blant annet når det gjelder reguleringer. 
 
Vassdragene har ikke vært vurdert vernet verken i Verneplan for vassdrag eller i medhold av andre 
lover. Vassdragene har ikke noen bestand av anadrom fisk og har derfor heller ikke vært aktuelle i 
forbindelse med opprettelsen av Nasjonale Laksevassdrag. 
 
Det er ikke kjent, og det går heller ikke fram av fagrapportene, at det skulle være spesielle 
verneverdier knyttet til vassdragene utover det som er vanlig for slike vassdrag i regionen. 
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5.3 HYDROLOGISKE FORHOLD 

5.3.1 Overflatehydrologi 

Dagens forhold 

Vassdragene er i praksis uten inngrep av noe slag som har forandret de naturlige, hydrologiske 
forholdene.  
  
Det hydrologiske grunnlaget med beregning av hvilke feltstørrelser og vannmengder som inngår i 
utbyggingen, anslag for feilmarginer, vurdering av minstevannføringer mm. er redegjort for under 
kapittel 2.4. Flommer er omtalt under kap. 2.5 og vannstands- og vannføringsforhold under dagens 
forhold mm. under kap. 2.4.4. 
 

Etter utbygging 

Vannføringsforholdene på de berørte elvestrekningene som vist på vedlegg 2, er basert på drifts-
simuleringer og det hydrologiske grunnlaget som er beskrevet under kapittel 2.2.3. Det er lagt til 
grunn forutsetninger om slipping av minstevannføring fra inntakene som angitt i forslaget til 
manøvreringsreglement under kapittel 2.6.3. I tillegg til minsteslippingen vil flomoverløp og avløp 
fra restfeltene bidra til å øke vannføringen før utløpene i fjorden. I nedenstående tabell er vist 
naturlig vannføring og vannføring etter utbygging ved utløp i fjorden. Avløpet etter utbygging vil ha 
en annen fordeling over året enn den naturlige fordelingen. 
 
Tabell 5-1: Restvannføringer ved utløp i fjorden, m3/s  

Elv Naturlig Etter utbygging 
  Restfelt Flomoverløp Minsteslipp* Sum 
Ritaelva 1,40 0,19 - 0,053 0,24 
Skogneselva 2,89 0,39 0,17 0,120 0,51 
Stordalelva 0,94 0,11 0,02 - 0,68 
Turrelva 0,84 0,20 - 0,01 0,21 
* Minsteslippet er differensiert over året; oppgitt verdi er middel. 
 
Produksjonstapet pr. år ved å slippe de foreslåtte minstevannføringene er beregnet til: 
 
Tabell 5-2: Produksjonstap til minstevannføring 

 Produksjonstap 
Stordal kraftverk 0,4 GWh 
Skognesdalen kraftverk 1,3 GWh 
Steinnes kraftverk 1,5 GWh 
Sum 3,2 GWh 
 
Vannstandsvariasjonene gjennom året i de foreslåtte magasinene er vist på bilag 6-8 til 6-11. 
Kurvene er basert på resultater fra driftssimuleringer hvor det er lagt til grunn en tappe- og 
fyllingsstrategi som dels skal sørge for god fylling i sommersesongen, dels skal ivareta kraftverkenes 
reguleringsbehov. 
 

Alternativer 

Ved å bygge Sveingard kraftverk i stedet for Steinnes vil restvannføringene i de berørte elvene bli 
praktisk talt de samme. Et unntak er elvestrekningen mellom utløpet av Sveingardvatnet og 
samløpet med Skogneselva, ca. 500 m, som nå blir tørrlagt unntatt i flomsituasjoner med overløp. 
Videre vil ca. 500 m av Sennedalselva, mellom inntaket for overføringen til Sveingardvatnet og 
inntaket for Steinnes kraftverk, bare føre minstevannføring og flomoverløp. 
 
For alternativene uten overføring av Turrelva eller Ritaelva, eventuelt uten noen av disse elvene, vil 
restvannføringene bli om lag som i hovedalternativet i de berørte elvene, eventuelt noe høyere i 
Skogneselva på grunn av litt større flomtap. 
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5.3.2 Flom, erosjon og sedimenttransport 

Dagens forhold  

Flommer er omtalt under kapittel 2.5. Erosjon og sedimenttransport i elvene forekommer i dag på 
noen strekninger, spesielt i Sennedalselva og Ritaelva, hvor det er avsatt fint materiale fra 
breerosjon. I Stordalelva er det for det meste bart fjell og lite eller ingen erosjon i dag. På 
utbyggingsstrekningen i Skogneselva er det større innslag av morenemasser med en del stor stein og 
blokk og lite erosjon og sedimenttransport i dagens situasjon. 
  

Etter utbygging 

Flommene vil generelt bli dempet på grunn av reguleringene, særlig om våren og forsommeren. 
Flomløpene vil bli dimensjonert slik at naturlige flommer ikke økes. På grunn av overføringene vil 
det imidlertid i år med store vårflommer eller utover høsten når magasinene er fulle, bli økte 
flommer på noen elvestrekninger. Flommenes størrelse vil i slike tilfeller være avhengig av om 
kraftstasjonene står utilsiktet, og hvor enkelt det er å få stengt bekkeinntakene.  
 
Flommene på utbyggingsstrekningene vil normalt bli reduserte med den vannføringen 
kraftstasjonene tar unna.  
 
I reguleringssonene i magasinene vil det skje utvasking og erosjon som følge av tørrlegging og inn-
frysing. Etter hvert vil reguleringssonene for det meste utgjøre uproduktivt areal. I elvene vil 
gjennomsnittlig vannføring bli redusert til anslagsvis 15-25 % av naturlig vannføring ved utløp i 
fjorden. Vannhastigheten vil dermed avta markert og vanndekt areal avta. Transport av breslam vil 
avta siden de slam- og finstoffproduserende elvestrekningene ligger ovenfor inntakene. På den andre 
siden vil redusert vannføring redusere utspylingseffektene.   
 

5.3.3 Is, vanntemperatur og lokalklima 

Dagens forhold  

Vatna vil normalt være tilfrosset om vinteren. Det samme gjelder elveløpene, men det vil også kunne 
være mildværsperioder hvor elvene går åpne i de nedre partiene mot fjorden. 
 
I Sørfjorden har det vært utført ulike hydrografiske målinger på fem forskjellige steder hvor blant 
annet vanntemperaturen er målt. Disse undersøkelsene er detaljert beskrevet i utredning 9. Laveste 
vanntemperatur opptrer i februar/mars, og for de fem lokalitetene ligger den i området -0,2 til 1,0 ºC. 
Det er store naturlige variasjoner fra år til år. Isleggingen er derfor også variabel. Enkelte år er 
fjorden åpen hele vinteren mens den i andre år kan være tilfrosset i perioder.  
    

Etter utbygging 

De regulerte vatna vil få mer usikker is med sprekkedannelser og overvann, spesielt rundt 
inntakene. På grunn av mindre vann og lavere vannhastighet i elvene, vil islegging skje oftere og 
isen vil ligge i lengre perioder. Isproduksjonen blir generelt mindre, men det vil kunne bli økt 
issvelling på grunne partier. Det forventes bare minimale endringer i lokalklimaet på grunn av 
utbyggingen. 
 
I fjorden vil tilførselen av vann om vinteren øke på grunn av reguleringene og vil variere med kraft-
stasjonenes kjøremønster. Uten tiltak kan det forventes tidligere og økt islegging idet 
saltholdigheten i overflatelagene vil avta, og vannet som er "mer brakk" enn sjøvann generelt, vil bli 
lettere når det kjøles ned. Dette gir raskere frysing, og det blir liggende et lag med is og kaldt vann 
oppå et varmere lag Det forventes at virkningen i det vesentlige vil gjelde Sørfjorden og ikke 
Ullsfjorden lenger ut.  
 
Det forutsettes imidlertid at det ferske driftsvannet fra kraftstasjonene vil bli ført ut på dypt vann 
og blandet med sjøvannet når vanntemperaturen underskrider en kritisk verdi. Det er oppnådd gode 
resultater med dette i andre av TKPs anlegg hvor isdannelsen er blitt redusert sammenlignet med 
naturlige forhold. 
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5.4 LANDSKAP 

Dagens forhold  

Tiltakets influensområde tilhører de to landskapsregionene - Fjordbygdene i Nordland og Troms/-
Ullsfjorden, på kartet nedenfor område 32, - og Høgfjellet Nordland og Troms/Sennedalsfjellet, 
område 36.  
 
Verdien av landskapet innenfor influensområdet 
er vurdert som middels til stor. De største 
kvalitetene er knyttet til de lukkede botnene 
over skoggrensa vest for Sørfjorden, dessuten de 
fjordvendte tverrdalene under Lyngsalpan øst 
for Sørfjorden som imidlertid ikke er en del av 
tiltaksområdet, men er definert som en del av 
influensområdet. De lukkede botnene over 
skoggrensa er best representert ved Store 
Rieppevatnet (Stordalen) og Meahccevákkejávri. 
Her finnes alpine former med et stort relieff til 
dels med betydelige breinnslag. Samtidig har 
landskapet sterke kontraster med stille og 
rennende vann, bart berg, snøleier og et 
omfattende skredmateriale.  
 
Se Meahccevákkejávri, bilde 2-3 og Store 
Rieppevatn (Rieppeelva), bilde 2-4 og 5-4. 
 
 

De fjordvendte tverrdalene er best representert 
ved Ritadalen sammen med Stordalen ovenfor 
Stordalstrand vest for Sørfjorden og Fugldalen og 
Goverdalen øst for Sørfjorden. Øst for Sørfjorden 
er det den tydelige storskala kontrastvirkningen 
med Lyngsalpan i bakgrunnen som særlig gir 
landskapsområdene dets karakter. I Ritadalen og 
i Storelva ovenfor Stordalstrand, er det elve-
avsnittene som representerer de viktigste 
kvalitetene ved landskapet. Vassdraget og vatna 
utgjør dominerende innslag i landskapet i store 
områder. Urørthet er en vesentlig karakter ved 
indre, vestlige deler av influensområdet. 
 

  
Bilde 5-2: Turrelva sett fra sør Bilde 5-3: Skogneselva til høyre og Sveingardvatnet  

med avløp til venstre like før samløpet 

Fig 5-1: Landskapsregioner. Tiltaksområdet ligger i regionene 
36 - Høgfjellet i Nordland og Troms - og 32 - Fjordbygdene i 

Nordland og Troms. Kilde: Miljøfaglig Utredning. 
 

Bilde 5-1: Nedre deler av Stordalen 
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Inngrepsstatus (INON) 

Oversikt over INON-områder og forandring etter utbygging er redegjort i kapittel 4.3.5. 
 

Etter utbygging 

Anleggsperioden er relativt kortvarig, og selv om byggeaktiviteten berører landskapsområder med 
verdifulle kvaliteter, er konsekvensene vurdert som relativt små i fagrapporten.  
 
Reguleringene og inntakene i Skognesdalen og 
Stordalen vil endre landskapskarakteren. 
Imidlertid vil noen av de planlagte 
reguleringsmagasinene få redusert regulering i 
forhold til meldingen (se tabell 4-1 og kap. 
2.3.7), spesielt oppdemmingene hvor det vil bli 
benyttet overløpsterskler i betong eller 
løsmasser slik at damhøydene blir beskjedne.  
 
Landskapsområdene ved Store Rieppevatnet og 
Meahccevákkejávri som har høy verdi, vil få 
endret landskapskarakter, men dammene, 
spesielt ved Meahccevákkejávri, vil på langt 
nær bli så dominerende som i de opprinnelige 
planene. I Skognesdalen-/Sveingardvatn-
området vil det også bli bygget dammer som 
endrer landskapsbildet og landskapskarakteren.  
 
Flere fysiske inngrep er planlagt i indre deler av Skognesdalen og videre opp mot Store 
Rieppevatnet, et område som i dag er uten tekniske inngrep. Anleggsvegen i nedre deler vil bare 
omfatte en opprusting av eksisterende veg og ligger for det meste i tett lauvskog. Inngrepene for 
øvrig med anleggsveg et stykke oppover lia til tunnelpåhogget, rørtraséen og dam for etablering av 
inntaksbasseng for Steinnes kraftverk, vil forandre landskapet i betydelig grad.  
 
Flere inngrep i samme område gjør at landskapselementet i indre deler av Skognesdalen og 
overgangen mot Sennedalen, svekkes i sin nåværende form.  
 
Tunneldrifta vil i det vesentlige foregå fra de tre kraftstasjonene. To av stasjonene, Steinnes og 
Stordal, ligger ved fjorden hvor det vil bli lagt ut tipper, eventuelt at steinen får annen anvendelse. I 
Stordalen vil det bli lagt ut en tipp innerst ved Store Rieppevatnet. Den fjerde tippen vil bli anlagt i 
stasjonsområdet i Skognesdalen og forventes å kunne bli gitt en fornuftig lokalisering, utforming og 
skjøtsel i samarbeid med miljvernmyndighetene som raskt vil virke til å tilpasse tippen i landskapet. 

 
Bekkeinntakene vil bli bygd vegløst, og de fysiske 
konstruksjonene vil være relativt små. Landskapets 
karakter vil ikke bli endret i særlig omfang. Her er det 
i større grad tiltakets virkning i form av en betydelig 
redusert vannføring som er utslagsgivende for 
konsekvensvurderingen, særlig Turrelva og Storelva 
som representerer blikkfang som visuelt strekker seg 
utenfor de avgrensede landskapsområdene som de 
befinner seg innenfor. Denne kvaliteten reduseres ved 
utbyggingen, men blir ikke borte på grunn av bidrag 
fra restfeltene og slipping av minstevannføring. 
 
Anleggslinjer til kraftverksinntakene er ikke planlagt i 
detalj med hensyn til trasévalg og teknisk løsning. Det 
vil ikke bli bygget kraftlinjer i Ritadalen og 
Turrelvdalen.  

Bilde 5-4: St. Rieppevatnet i Stordalen sett  
fra utløpet og vestover. 

Bilde 5-5: Øvre del av Turrelvdalen.  
Foto: Pål Alvereng 
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5.5 NATURMILJØ 

5.5.1  Geologi 

Berggrunnen består hovedsakelig av fyllitt og glimmerskifer langs fjorden og glimmergneis, meta-
sandstein, glimmerskifer og amfibolitt i de høyereliggende delene. Mellom de to hovedområdene går 
et smalt belte av marmor. Langs fjorden er det et tynt belte med marine avsetninger. Skråningene 
opp mot fjellet er for det meste dekket av skred- og forvitringsmateriale, mens de større dalene, som 
Skognesdalen/Sennedalen, er dekket med til dels tykk morene. Fjellområdene består for det meste 
av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke.  

 

5.5.2 Flora og vegetasjon 

Dagens forhold 

Regioninndelingen er vist på kart i fig.  5-1.  
 
Vegetasjonen kan i hovedsak deles inn i to - 
skogkledde dalsider og snaufjell. Vegetasjonen 
har for det meste en forholdsvis fattig og triviell 
utforming i øvre del. Under skoggrensa finnes 
det mest bjørkeskog av ulike utforminger, i all 
hovedsak også av fattig utforming, men med 
enkelte innslag av rikere områder. Langs fjorden 
er det spredt bebyggelse og vegetasjonen er 
preget av kulturlandskapet. 
 
Det er ikke registrert sjeldne naturtyper, 
vegetasjonstyper eller plantearter innenfor 
influensområdet i Skogneselva, Turrelva, 
Ritaelva eller i linjetraséene som blir særlig 
påvirket av utbyggingen. Registrerte, viktige 
naturtyper er skissert på kart i fig. 5-2. 
 
På nordsiden av Store Rieppevatnet i Stordalen går en massiv marmorbenk langs foten av Vázzoalgi, 
se vedlegg 6-1. I dette området er det forekomster av rik og kalkkrevende flora. Her finnes 
rødlistearter som issoleie, marinøkkel, fjellhvitkurle og snøsoleie. Ut fra naturtypekartet ovenfor går 
det fram at dette er et avgrenset, relativt lite område, i det vesentlige langs nordsida av Lille 
Rieppevatnet. Lille Rieppevatnet er nå holdt utenom planene. Inntaksdammen ved Store 
Rieppevatnet ligger i utkanten av det angitte området.   
 
Oppsummert kan de enkelte forekomstene og vurdering av verdi beskrives slik: 
 
Sted Forekomst Type Beskrivelse Verdi 
I lia nord for Store 
Rieppevt. i Stordalen 

Kalkrike 
områder i 
fjellet 

Naturtype, 
vegetasjonstype 

Viktige område med 
kalkrike bergarter i 
dagen 

Lokal 
(liten) 

Rett sør for Store 
Rieppevt. i Stordalen 

Issoleie Flora Enkeltindivider i rikt 
engsnøleie 

Regional 
(middels) 

I lia nord for St. 
Rieppevt. i Stordalen 

Marinøkkel Flora Enkeltindivider i 
reinrose-kantlyng  
moserabb 

Regional 
(middels) 

I lia nord for St. 
Rieppevt. i Stordalen 

Hvitkurle Flora Bestand i reinrose-
kantlyng moserabb 

Nasjonal 
(stor) 

Rett sør for St. 
Rieppevt. i Stordalen 

Snøsoleie Flora Enkeltindivider i rikt 
engsnøleie 

Regional 
(middels) 

 
 

 
Bilde 5-6: Skognesdalen sett mot Sørfjorden.  

Foto: Pål Alvereng 
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Fig. 5-2: Registrerte viktige naturtyper, samt andre viktige områder. Kilde: Naturforvalteren 

 
Samlet er de botaniske verneverdiene relativt små. Stordalen har noen mindre felter av større verdi, 
men disse områdene er av beskjeden størrelse sammenlignet med en rekke nærliggende områder. 
 
Mer detaljert beskrivelse av naturtyper, vegetasjon og flora i de enkelte delene av tiltaksområdet er 
gitt i fagrapport 8. 
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Etter utbygging 

I forbindelse med biologisk mangfoldkartlegging i Tromsø kommune er fjellområdene generelt 
vurdert som fattige sammenlignet med en rekke nærliggende områder i kommunene Tromsø, 
Balsfjord og Lyngen. De rikeste planteforekomstene i området med sjeldne vegetasjonstyper finnes 
ved Rieppevatnet i Stordalen, men reguleringen vil bare berøre utkanten av dette området. Området 
har lokal verdi. Rødlisteartene issoleie, marinøkkel, hvitkurle og snøsoleie vokser alle i dette 
området og vil delvis bli påvirket. Selv om omfanget er vurdert som stort negativt, vil konsekvensene 
bli små til middels negative. Nedenfor fossen i Stordalselva består vegetasjonen langs elva for det 
meste av triviell bjørkeskog av ulike utforminger. Imidlertid finnes også noen mindre, rikere 
områder. 
 
Utover de nevnte virkningene er det ingen kjente, viktige forekomster av naturtyper, vegetasjon og 
flora som vil bli berørt om utbyggingen gjennomføres etter hovedalternativet.    
 
I de andre delene av utbyggingsområdet er naturtyper og flora trivielle. Det er ikke registrert sjeldne 
naturtyper, vegetasjonstyper eller plantearter innenfor influensområdet. Det vil imidlertid kunne 
finnes mindre, lokale områder, så som i Stordalen hvor fjerning/redusering av vannføringen vil ha 
direkte innvirkning på fuktkrevende arter i bekkekløftene.  
 
For alle delområdene vurderes virkningsomfanget å være stort negativt, men da områdene har liten 
verdi, vil konsekvensen være liten negativ bortsett fra Stordalen hvor konsekvensene vurderes som 
middels negative. Imidlertid vil reguleringene bli mindre enn forutsatt i fagrapporten om flora som 
bygger på meldingens forutsetninger. 

 

5.5.3 Fugl og pattedyr 

Dagens forhold 

Vanlig forekommende spurvefugl hekker i området og er den mest tallrike gruppen, men også 
rovfugl som fjellvåk, havørn, kongeørn og hønsehauk er observert, dessuten arter som fossekall, 
strandsnipe, sandlo og ulike vadere. Over skoggrensa er heipiplerke og steinskvett de vanligste. 
 
Åtte rødlistearter er registrert: 
 
 Rødliste Verdi 
Kongeørn Nær truet Regional (middels) 
Fjellvåk Nær truet Regional (middels) 
Hønsehauk Sårbar Nasjonal (stor) 
Bergirisk Nær truet Regional (middels) 
Steinskvett Nær truet Regional (middels) 
Tretåspett Nær truet Regional (middels) 
Dvergspett Sårbar Nasjonal (stor) 
Sangsvane Nær truet  
 
Viktig for øvrig: 

  

Havelle  Lokal 
Smålom  Lokal 
 
Andefuglbestanden er liten, men havelle og stokkand er observert. Orrfugl og rype er også bare små 
bestander av. 
 
Av pattedyr er registrert 7 arter i området. Av disse er oter (Nasjonal verdi), jerv (Regional verdi) og 
gaupe (Nasjonal verdi) rødlistet. Elg er vanlig i skogsbeltet og er det eneste ville hjortedyret. Hare og 
smågnagere finnes. 
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Etter utbygging 

• Fugl 
Nedbygging og oppsplitting av leveområder er de viktigste negative faktorene for fugl og pattedyr. 
Dette skjer ved fysiske inngrep i forbindelse med anleggsdriften hvor landskapet endres og naturlige 
arealer ødelegges eller forringes, for eksempel dreneres. Ved kraftutbygging er også endringer i 
vannstandsnivå normalt av stor betydning. 
 
Tiltaket vil primært berøre vanlig forekommende spurvefugler som hekker i planområdet. 
Utbyggingen forventes å gi bare marginale reduksjoner av hekkebestandene for visse fuglegrupper, 
og vil i en større sammenheng bare ha ubetydelige konsekvenser. Andre arter som trenger større 
leve- og hekkeområder, som spesielle rovfugler, fossekall, strandsnipe, sandlo og eventuelt enkelte 
vadere, vil kunne bli sterkere berørt, og samlet innvirkning kan bli relativt stor.  
 
Konsekvenssammenstilling for de viktigste artene som alle er rødlistet: 
 
 Verdi Omfang Konsekvens 
Fjellvåk Regional Lite negativt Middels negativ 
Kongeørn Regional Stort/middels negativt Middels negativ 
Hønsehauk Nasjonal Middels negativt Middels negativ 
Tretåspett Regional Lite negativt Liten negativ/ 

ubetydelig 
 

• Pattedyr 
Samlet sett vil ikke utbyggingen berøre den lokale eller regionale bestanden av truede og sårbare 
pattedyr. 
 
 Verdi Omfang Konsekvens 
Gaupe Nasjonal Lite/Middels negativt Liten negativ 
Oter Nasjonal Lite/Middels negativt Liten/middels negativ 
Jerv Nasjonal Lite negativt Liten negativ/ 

ubetydelig 
 

5.5.4 Fisk, ferskvannsfauna og liv i fjorden 

Dagens forhold 

Meahccevákkejávri er fisketomt og planktonsamfunnet svært artsfattig og med trivielle arter. I 
Store Rieppevatnet (Stordalen) er røyebestanden relativt tallrik og fisken småfallen og 
saktevoksende, men med relativt bra kvalitet. I Store Rieppevatnet og Sveingardvatnet er 
røyebestandene tynne, men likevel er fisken småfallen og saktevoksende. Tilstanden tilsies at 
verdivurderingen settes lavt. Elvene er i større eller mindre grad brepåvirket og preget av høy 
sommervannføring og transport av breslam. Tetthetene av bunndyr er lave med få og trivielle arter. 
Fisk finnes bare i lave tettheter i Skogneselva og Ritaelv, og verdien er lav. Stordalselva vurderes 
ikke å ha nevneverdige naturfaglige verdier.  
 
Det marine miljøet i indre del av Ullsfjorden (Sørfjorden) er svært godt kartlagt gjennom mangeårige 
forskningsstudier i regi av Norges Fiskerihøgskole. Verdivurderingen av fjordområdet er 
gjennomgående høy, delvis basert på forekomst av flere rødlistede arter. 
 
I Sørfjorden er det ca. 20 fiskearter som er vanlige, men 5 arter, torsk, hyse, sei, gapeflyndre, sild er 
de vanligste og utgjør det aller meste av volumet. Kysttorsk har vært den dominerende 
fiskebestanden i Sørfjorden og utgjorde i perioden 1990-1997 gjennomsnittlig ca. 75 % av fangsten. 
Kysttorsken har også vært den viktigste stedegne fiskbare bestanden med stor avkastning per 
arealenhet. 
 
Av planktoniske arter er det en normal bestand av planteplankton. Videre forekommer raudåte og 
krill som er en viktig matkilde for mange av fiskeartene. Torskebestanden synes å være avhengig av 
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krillbestanden og er stor i perioder med stor krillbestand. Av andre planktoniske arter finnes en 
rekke mindre krepsdyrgrupper som er viktig føde for fisk.  
 
Bunndyr finnes i Sørfjorden i relativt stort omfang og utgjør en betydelig del av torskens matinntak, 
særlig i perioder når det er lite krill.  
 
Som naturtype betraktet kan hele Sørfjorden karakteriseres som en relativt sjelden fjordtype med 
kaldt bunnvann i de indre delene av fjorden hele året. Fjorden har en lite beskattet 
fjordtorskbestand som gjør den unik med hensyn på beskatning, både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Av rødlisteartene som forekommer i Sørfjorden peker kysttorsken seg ut som den mest sentrale art å 
ta hensyn til. Kysttorsk nord for 62°N er i kategori sterkt truet og er en dominerende art i 
Sørfjorden. De andre rødlisteartene som forekommer i Sørfjorden; vanlig uer (kategori sårbar), 
øyepål (kategori nær truet), lange (kategori nær truet) og havsil (kategori sårbar) har ikke stor 
tetthet i Sørfjord og habitatet fjorden representerer er neppe viktig for å opprettholde og styrke disse 
bestandene.  
 

Etter utbygging 

• Innsjøene 
I reguleringssonene vil det oppstå erosjon og utvasking av finstoff som følge av tørrlegging og 
innfrysing. På kort sikt vil dette gi en positiv effekt for produksjonen i innsjøene ved utvasking av 
næringssalter, men på lengre sikt vil produksjonen i innsjøene avta i og med at store deler av 
reguleringssonen vil utgjøre et uproduktivt areal. Det er ikke sannsynlig at reguleringene vil 
medføre tilbakegang i noen av røyebestandene. 
 

• Elvene – med minstevannføring 
De planlagte inngrepene vil innebære at Turrelva, Skogneselva, Ritaelva og Stordalselva vil få 
redusert vannføringen til 15-30 % av naturlig vannføring ved utløpene i fjorden. En slik reduksjon i 
vannføringen vil medføre at vannhastigheten vil avta markert langs store deler av de berørte 
elvestrekningene, og vanndekt areal vil også avta betydelig. Normalt vil dette redusere produksjon i 
elva. I flere av elvene, spesielt Turrelva, Skogneselva og Ritaelv, gir imidlertid kombinasjonen av 
stor fallgradient og/eller stor sommervannføring høy vannhastighet pga smelting fra breer, og i disse 
elvene kan redusert vannføring i enkelte perioder og over enkelte partier av elva være gunstig for 
produksjonen. De negative effektene av redusert vanndekt areal kan dermed i en viss utstrekning 
oppveies av fordelene ved noe lavere vannhastighet.  
 
Alle berørte elver er kraftig til moderat påvirket av transport av breslam. Etter inngrepene vil elve-
strekningene bare ha tilløp fra restfeltene nedenfor dammer og bekkeinntak, noe som i stor grad vil 
redusere tilførselen av breslam. Dette vil isolert sett være gunstig, mens den reduserte vannføringen 
vil redusere utspylingseffektene. Bortføringen av kaldt smeltevann fra breene vil medføre bedre 
levevilkår for fisk på grunn av økt temperatur. 
 
Med slipp av minstevannføring forventes forekomsten og produksjonen av bunndyr å bli ivaretatt i 
en viss utstrekning i de øvre delene av elvene, og leveområder for eventuell fisk vil opprettholdes. 
Lengre ned mot sjøen vil trolig lavere vannhastighet, økt vanntemperatur og redusert tilførsel av 
breslam motvirke de negative virkningene av redusert vanndekt areal noe og de negative effektene 
av bortføringen av vann forventes å bli mindre.  
 
Samlet konsekvens for ferskvasslokalitetene vurderes som liten til middels negativ.  
 

• Marint miljø 
Endringen i utslippsmønster vurderes bare å ha mulige hydrografiske virkninger på selve Sørfjorden 
og ikke på det utenforliggende Ullsfjordsystemet. Det forventes ikke målbare endringer i 
planteplanktonproduksjonen. Dette har blant annet sammenheng med det kan være store variasjon 
fra år til år også i dag. Dette finnes erfaringer for dette fra andre kraftverk hvor reguleringene har 
vært betydelig mer omfattende. 
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Utslippene av ferskvann i overflata vil normalt gi økt sannsynlighet for islegging i de indre 
områdene ved at saltholdigheten i det øvre lagene avtar med resultat at vannet fryser ved mindre 
avkjøling enn saltere sjøvann. En økt sannsynlighet for islegging om vinteren i de indre områdene 
vil kunne vanskeliggjøre beiting fra sjøfugl og oter. Økt islegging vil også kunne medføre at 
makroalger i littoralsonen mister festet, isskuring, og at det dermed blir mindre skjul for fiskeyngel 
av kysttorsk og sei. Effektene av økt islegging på kråkeboller i de nedbeitede områdene i indre deler 
av fjorden er usikker.  
 
Faren for tidligere islegging og mer is vil imidlertid bli forsøkt avverget ved at utløpene fra kraft-
stasjonene skjer på dypt vann slik TKP har gjort andre steder med godt resultat.  
 
Mulige virkninger av reguleringen på dyreplankton og fiskebestander er knyttet til endringer i 
hydrografien. Basert på at det ikke forventes målbare effekter på planteplankton-produksjonen, kan 
ikke dyreplankton og fiskebestandene i Sørfjorden forventes påvirket i målbar grad. 
 
Minket utslipp av breslam fra Skogneselva vil kunne innvirke positivt på diversiteten av bunndyr-
samfunnet utenfor elveutløpet, men sannsynligvis virke negativt inn på svartskjellbestanden i 
området som favoriseres av breslamutslipp.   
 
Den samlede konsekvensvurderingen for marint miljø i Sørfjorden er satt til middels til liten negativ 
konsekvens. 
 

5.5.5 Forurensing og vannkvalitet 

Dagens forhold 

Bortsett fra at de fleste elvene er påvirket og blakket av breslam, er vannkvaliteten god. Det er ikke 
registrert biologiske eller kjemiske belastninger. Breslammet medfører imidlertid at sikten i vannet 
tidvis er dårlig. Det er ingen bebyggelse eller andre forurensingskilder i nedbørfeltene.  
 
Stordalselva og Skogneselva har tidligere vært befart av limnolog og en del stikkprøver ble tatt for å 
kartlegge vannkvaliteten. Konklusjonen fra målingene og befaringen var at det ikke ser ut til å være 
verneverdige verdier innen limnologi. Vatna er næringsfattige, til dels ultraoligotrofe.   
 

Etter utbygging 

Overføring av avløpet fra de øvre, brepåvirkede feltene vil medføre at elvestrekningene nedenfor og 
ut i fjorden får klarere vann. Så lenge det ikke er noen forurensingsbelastning i dag, forventes heller 
ingen nevneverdige konsekvenser av utbyggingen selv om vannføringen blir betydelig redusert.  

 

5.6 KULTURMILJØER OG KULTURMINNER 

Dagens forhold 

Utbyggingsområdet er historisk kjent som et samisk område. Lyngen og Ramfjorden er kjent som et 
stoppested for reindrifta fra Sverige over mot Tromsdalen og Kvaløya og et lokalt område for 
reindrift. Fangstgroper som er registrert i stort antall over Breivikeidet understreker denne 
tilknytningen selv om de må antas å være av langt eldre dato. Den samiske befolkningen var i klart 
flertall i Sørfjorden på 1800 tallet. På slutten av 1800 tallet gikk området over fra å være et samisk 
område til å bli hovedsakelig norsk. 
Fra planområdet og influensområdet er så godt som ingen kulturminner fra steinalderen kjent. Fra 
yngre steinalder og tidlig metalltid finnes flere lokaliteter med funn ved munningen av Sørfjorden. 
Inne i Sørfjorden finnes to kjente løsfunn som vitner om aktivitet i denne perioden.  
 
Det er usikkert i hvilken grad, men det må antas at det har bodd samer og samisk ættede i 
Sørfjorden i svært lang tid. Typiske samiske kulturminner fra gammel tid vil kunne være 
fangstanlegg for rein, offersteder, graver og ildsteder. Fra reindriftas tid finnes melkeplasser, 
flyttveier, kalvingsområder, teltplasser, gjerder og lignende.  
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Det er flere hellige, samiske steder i området. Ved Skarmunken ligger en kjent offerstein, eller 
bønnestein, også kalt Skarmunken etter stedet den ligger på. Steinen er tydelig i landskapet og er 
omgitt av flere kulturminner. Språklig sett finnes også tegn som tyder på at Sørfjorden har hatt en 
spesiell posisjon i folket før i tiden, for eksempel en rekke stedsnavn.  
 
I nyere tid er Sørfjorden kjent som oppholdssted for reindriftssamer fra Karesuando som kom over 
fjellet og ned til kysten i mai og juni og vendte tilbake i slutten av august. Hvor lenge dette 
flyttemønstret har foregått er ikke kjent, men ordningen opphørte et stykke ut på 1900-tallet. På 
midten av 1800-tallet kom det så mye som 15-20 000 rein inn i Tromsøområdet årlig. Dette medførte 
konflikter med de fastboende. 
I høyfjellet vil man normalt kunne forvente å finne spor etter jakt og villreinfangst. Det er imidlertid 
ikke gjort noen registreringer av slike spor, heller ikke i sørenden av Store Rieppevatn, langs 
Rieppeelva, ved Sveingardvatnet eller oppover Stordalen langs Lille og Store Rieppevatnet. Det er 
imidlertid kjent at det finnes ledegjerder for rein nede i Stordalen og også bak Njoskefjellet i 
Skognesdalen. Det kan derfor virke som det er i lavlandet eventuelle kulturhistoriske spor finnes.  
 
Lenger ned mot Stordal er det registrert en rekke kulturminner. Det dreier seg først og fremst om 
gammetufter fra de siste hundre årene, men det er også gjort løsfunn fra jernalder. De registerte 
kulturminnene ligger imidlertid et godt stykke utenom den planlagte kraftstasjonen. En del 
kulturminner langs fjorden antas å være ødelagt i forbindelse med oppdyrking.  
 

Etter utbygging 

Innenfor planområdet vil byggingen kunne gi både direkte og indirekte konsekvenser på 
kulturminnene og kulturmiljøene. Utenfor planområdet vil konsekvensene være indirekte og av 
visuell karakter. 
 
Direkte innvirkning kan skje ved at kulturminnet skades, dekkes til, fjernes, ødelegges eller på 
andre måter blir skjemmet eller oppstykket. Dette er konsekvenser som fortrinnsvis hører 
anleggsfasen til. 
 
Indirekte påvirkning vil være at landskapet rundt kulturminnet endres betraktelig i forhold til 
hvordan det opprinnelig har vært. Tiltaket oppfattes som et fremmedelement i landskapet. Dette er 
konsekvenser som vil gjelde for driftsfasen. 
 
Utbyggingen medfører små neddemminger og relativt små arealbeslag idet vannveiene i stor grad 
ligger i fjell. Slik fagrapporten framstiller konsekvensene sett fra et kulturminneståsted, vil 
arealbeslagene og endringene i landskapet bli små. Omfanget av vegbygging blir og mindre enn i den 
planen så lå til grunn da rapporten ble utarbeidet. Så lenge det ikke synes å være kulturminner i 
fjellet av betydning, vil det være mulige forekomster langs fjorden og i fjordnære områder som kan 
bli utsatt for, eller bli liggende i nærheten av anleggene. Dette vil gjelde de to kraftstasjonene med 
uteareal og grøftetraséer for rør. Utbedring av vegen i Skognesdalen vil foregå i et område hvor 
potensialet for kulturminner er størst. Her skal det for eksempel finnes et reingjerde. 
 

5.7 NATURRESSURSER 

5.7.1 Landbruk 

Dagens forhold 

Jord- og skogsbruksressursene innenfor influensområdet er vurdert å være av middels verdi. Det er i 
dag to sau- og geitebruk i drift i området Storddalsstrand-Sjursnes. Samlet innmarksareal er på 570 
daa. Beiteområdene ligger i liene langs fjorden og innover i fjellet. Total besetning er om lag 500 dyr, 
noenlunde likt fordelt på sauer og geiter. Elvene danner naturlige hindringer som gjør det enklere å 
holde rede på dyrene og gjør sankingen og tilsynet lettere. 
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Det meste av skogsarealet i ubyggingsområdet er av god bonitet. Lauvskog er av middels til dels 
også høy bonitet og dominerer fra fjorden og opp til 200 m.o.h. Enkelte plantefelt finnes, først og 
fremst ved Sjursnes og i Skognesdalen. De eldste plantefeltene av en viss størrelse er fra 1960-tallet, 
mens de siste plantingene foregikk på 1980-tallet. Det går en skogsbilveg et stykke oppover 
Skognesdalen og enkel traktorveg videre til det planlagte anleggsområdet. Vegen benyttes i 
forbindelse med vedproduksjon. 
 
Jord- og skogressursene innenfor influensområdet vurderes som middels verdifulle. 
 

Etter utbygging 

Driften på alle berørte gårdsbruk er basert på dyrehold med beite i utmark og er arbeidskrevende. 
Utbyggingen berører først og fremst driften på de enkelte bruk ved at gjerdevirkningen fra enkelte 
elver i utmarksbeitet forringes eller faller bort. Steintippene representerer ingen nevneverdige 
virkninger for landbruket.  
 
Utbyggingen vil medføre noe beslag av beiteareal, men beiteområder er ikke en minimumsfaktor for 
jordbruksdriften i området. 
 
Opprusting av vegen i Skognesdalen vil bedre tilgjengeligheten med hensyn til oppsyn med dyr og ha 
verdi i forbindelse med veduttak. 
 
Samlet vurderes konsekvensene for landbruket å være middels negative. 

 

5.7.2 Reindrift 

Dagens forhold 

Reinbeitedistrikt 17/18/27 Mauken/Tromsdalen har sommerbeite- og bruksrettigheter i området. Pr. 
31.03.2006 hadde distriktet 1626 dyr i vinterstammen og et totalt beiteareal på 2794 km2. 
Sommerbeitet på 1095 km2 omfatter hele havøya mellom Ullsfjord og Balsfjord, og inkluderer 
dermed tiltaksområdet.  
 
De høytliggende delene av tiltaksområdet har sparsom vegetasjon med fjell i dagen, til dels med bre. 
For reindriften representerer området først og fremst et viktig flytt- og trekkområde og et bindeledd 
mellom beiteområder. 
 
De lavereliggende delene av utbyggingsområdet har gode beiteforhold, men benyttes ikke i dag på 
grunn av driftsformen i distriktet. 
 

Etter utbygging 

Det er usikkerhet i hvilken grad menneskelige inngrep påvirker reinsdyr. Der er derfor betydelig 
usikkerhet rundt konsekvensene av utbyggingen. Det er sannsynlig at økt menneskelig aktivitet i 
fjellet og bruk av utmark sommer og vinter har større betydning enn de relativt beskjedne 
inngrepene det her er snakk om. 
 
De direkte arealbeslagene er av mindre betydning for reindriften. Det går ikke med store arealer 
som har betydning for beiteforholdene. Det klart viktigste for reindriften er at det blir tatt hensyn til 
reinens trekkruter i forbindelse med anleggsarbeidet og utforming av anleggene. Hvis trekk- og 
flyttleier i verste fall skulle gå tapt, ville det få betydelige konsekvenser for reindriftens bruk av hele 
sommerbeiteområdet. Dette ville gi høyere kostnader og konflikter med andre næringsinteresser. 
 
I et lengre tidsperspektiv har også planområdet verdi som vanlig beiteområde. Anleggsvegen vil 
gjøre adkomst til området enklere for turgåere og andre og føre til forstyrrelser for reinen. Det skulle 
imidlertid være mulig å begrense trafikken i perioder når reinen er sårbar for slike forstyrrelser. 
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5.7.3 Ferskvannsressurser 

Det er vassdragene og innsjøene som utgjør ferskvannsressursene i området. Data for disse 
ressursene er gitt i den tekniske beskrivelsen under kapittel 2. Andre ferskvannsressurser er ikke 
kartlagt i tiltaksområdet. To husstander tar vann fra brønner. 
 
Grunnvannstanden forventes bare å bli marginalt endret i forbindelse med den reduserte 
vannføringen etter utbygging. Brønnene som fortsatt er i bruk, blir sannsynligvis påvirket av 
grunnvannstanden, men virkningene forventes ikke å bli merkbare for det beskjedne vannuttaket 
som er fra brønnene. 
 
I tilfelle brønnene likevel skulle gå tomme, vil utbygger sørge for vannforsyning på annen måte.   

 

5.7.4 Marine ressurser 

Dette temaet er også beskrevet under kapittel 5.5.4. 
 
Utbyggingen vil medføre endringer i ferskvannstilførselen til Sørfjorden, dels på grunn av 
reguleringene som flytter vann fra sommer til vinter, dels på grunn av overføringer og kraftstasjoner 
som medfører konsentrerte utløp på andre steder enn før. 
 
Samlet tilløp til Sørfjorden innenfor innsnevringen ved Skarmunken er ifølge NVEs avrenningskart 
ca. 820 mill. m3 pr. år med en fordeling vinter/sommer på ca. 18/82 (dvs. ca. 150 mill. m3 om vinteren 
og 670 mill. m3 om sommeren). Avløpet fra kraftverksfeltene basert på NVEs kart er ca. 130 mill. m3 
eller om lag 16 % av samlet tilløp til denne delen av fjorden. De foreslåtte magasinene er på 24,5 
mill. m3. Hvis magasinene fylles før vinteren og tømmes i løpet av vinteren, betyr dette at 
sommertilløpet til fjorden reduseres dermed med knapt 4 % og vintertilløpet økes med ca. 16 %.   
 
Faren for tidligere islegging og mer is på grunn av mer vintervann vil bli forsøkt avverget ved at 
utløpene fra kraftstasjonene skjer på dypt vann slik TKP har gjort andre steder med godt resultat.  
 
Mulige virkninger av reguleringen på dyreplankton og fiskebestander er knyttet til endringer i 
hydrografien. Det forventes imidlertid ikke målbare effekter på planteplanktonproduksjonen, se 
5.5.4. Dermed er det heller ikke grunn til å vente at dyreplankton og fiskebestandene i Sørfjorden vil 
bli påvirket i målbar grad. 
 
Den samlede konsekvensvurderingen for marint miljø i Sørfjorden er satt til middels til liten negativ 
konsekvens. 

 

5.8 SAMFUNN 

5.8.1 Jord- og skogbruk 

Beskrivelse og konsekvenser for jord- og skogbruk er vist under kapittel 5.7.1. 
 

5.8.2 Næringsliv og sysselsetting 

Dagens forhold  

Dagens næringslivsvirksomhet på østsiden av Sørfjorden er først og fremst basert på jordbruksdrift.  
 
Innenfor reiseliv er det relativt beskjeden aktivitet i dag. Det er ingen reiselivsvirksomheter i drift, 
men i den senere tid har det vært ivret for å danne et felles reiselivsselskap for hele Sørfjorden for 
derved å se hele fjorden som ett reiselivsområde og samordne aktiviteter. Det finnes et åpenbart 
potensiale for satsing på naturbasert reiseliv både med utgangspunkt i tilrettelagte aktivitetstilbud 
på fjorden og i fjellområdene. 
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Private hyttefelt finnes på Skognes og på Klubben ved Sommarbukt. Det er to entreprenører på 
Sjursnes. To aktive fiskere holder til i området og 3-4 stykker driver fiske som 
deltidsbeskjeftigelse/hobby. Av øvrig næringsliv kan nevnes kolonialbutikk og bruktbilsalg. 
 
De siste årene har det vært litt tilflytting noe som gir grunnlag for optimisme med tanke på 
framtidig utvikling. De fleste arbeidsaktive pendler inn mot Tromsø eller Breivikeidet til 
arbeidsplasser der. Bygdene er organisert gjennom et utviklingslag og et bygdelag: Sjursnes 
Utviklingslag og Sjursnes og Omegn Bygdelag.  
 

Etter utbygging 

Det meste av tjenestene som skal leveres i anleggsfasen forventes å bli levert av norske 
leverandører. Bemanningen antas å bli ca. 150 mann i gjennomsnitt. Med gjennomsnittlig ca. 2 års 
byggetid kan antall årsverk anslås til ca. 300. En del av bemanningen vil bli rekruttert lokalt og 
regionalt. Typiske lokale tjenester som det vil være aktuelt å etterspørre er elektrotjenester, 
entreprenør-/brøytetjenester, kokk/vaskehjelp, drivstoff og kolonialvarer. Flere av disse finnes pr. i 
dag lokalt, blant annet entreprenør og kolonial.  
 
I anleggsperioden vil kommunen få noe høyere skatteinntekter, jfr. kapittel 5.11 
 
Utbyggingen vil gi overskuddsmasser fra fjellarbeidene som kan være en positiv ressurs som kan 
utnyttes av næringslivet lokalt. Utbyggingsalternativet vil medføre stor positiv virkning på lokal 
næringsliv og sysselsetting i anleggsfasen. 
 
Etter at utbyggingen er ferdig, vil anleggene kreve ressurser til tilsyn og drift. Dette vil gi noen 
permanente, faste arbeidsplasser i bygda som sammen med kraftverkenes behov også for andre 
tjenester, vil være positivt for lokalmiljøet.  
   
Når anlegget kommer i drift, vil kommunen få skatteinntekter av anleggene. Reglene for beskatning 
av kraftforetak vil gi Tromsø kommune naturressursskatt på 1,1 øre/kWh og eiendomsskatt som vil 
avhengige av markedsprisen på kraft. Naturressursskatten skal fases inn jevnt over 7 år, men etter 
dette vil naturressursskatten av ca. 160 GWh totalt utgjøre ca. 1,7 mill. kr pr. år. Troms Kraft AS er 
et aksjeselskap som eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Utbyggingen 
vil på sikt medvirke til økt overskudd i selskapet, noe som kommer de lokale/regionale eierne til gode 
både gjennom økt utbytte og økt skatteinngang. 
 
Konsesjonsavgiftens maksimalsats er 30 kr pr. innvunnet naturhestekraft ved reguleringen. 
Foreløpig er konsesjonsavgiften beregnet å bli ca. 0,4 mill. kr. pr. år. Endelig beregning vil bli utført 
av NVE.  Konsesjonskraften er basert på samme beregningsgrunnlag som avgiften og vil ligge i 
størrelsesorden 8,5 GWh. Verdien vil være avhengig av prisforskjellen mellom markedspris og 
konsesjonskraftpris, men beløpet vil lett kunne bli betydelig større enn verdien av 
konsesjonsavgiften. Hvis forskjellen for eksempel er 20-25 øre/kWh, blir verdien i størrelsesorden 
2,0-2,5 mill. kr pr. år.   
 
I forbindelse med utbyggingen vil Troms Kraft Produksjon komme til å føre fram fiberoptisk kabel til 
kraftstasjonene. Det vil være mulig for bedrifter og privatpersoner å knytte seg til, noe som både 
bedrer den lokale infrastrukturen generelt, og som også vil være viktig i forhold til det å etablere nye 
arbeidsplasser. Pr. i dag tilbys det bredbåndstilknytning med relativt lave hastigheter via 
radiolinkbaserte systemer. 
  
Troms Kraft Produksjon AS har i møte med lokale representanter lovet å opprette et næringsfond på  
3 mill. kr. i forvaltningskapital som skal styres lokalt.  Lovnaden står fortsatt ved lag. Et slikt fond 
vil for eksempel kunne brukes til å gi ekstra støtte til nyetablerere, omstillinger og videreutvikling i 
etablerte virksomheter, dekke kostnader med deltakelse i felles reiselivsselskap, drift av 
næringsforening og bidra i øvrige næringsrettede tiltak. Sysselsettingen vil kunne styrkes lokalt og 
kan innebære økt innflytting til området, noe som vil være positivt både for næringsliv og sosialt 
miljø. 
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Utbyggingsalternativet vil medføre middels positiv virkning på lokal næringsliv og sysselsetting i 
driftsfasen.  
 
Reduksjon i vannføringen i de berørte elvene vil til en viss grad være negativt i forhold til utvikling 
innenfor reiseliv og turisme i området. Særlig ved Stordalstrand, der Stordalselva med det markerte 
fossefallet i dag er med på å skape liv og dramatikk i landskapet, vil endringen være merkbar og 
innebære et "fattigere" landskap som kulisse og attraksjon for turister og veifarende forøvrig. Økt 
aktivitet, bedret infrastruktur og lettere kapitaltilgang vil likevel oppveie denne negative effekten 
ved at det blir lettere for nyetablerere å komme i gang med ny reiselivsvirksomhet. Samlet vurderes 
konsekvensene som store positive.  
 
Troms Kraft vurderer den omsøkte utbyggingen å være økonomisk akseptabel ut fra selskapets krav 
til avkastning. Produksjonen blir vesentlig større enn alternative småkraftprosjekt, og selv om de 
foreslåtte magasinene er små, vil produksjonen være betydelig bedre regulert med en vinterandel på 
ca. 38 %. Kraftverk uten magasin i disse vassdragene vil i det vesentlige produsere sommerkraft. 
TKPs planer vil ut fra dette utnytte ressursene bedre og bidra mer i den nasjonale kraftbalansen.  
 
Så lenge TKPs planer gir større og mer verdifull produksjon, vil også kommunen og distriktet oppnå 
større avkastning av ressursene som blir utviklet slik det er beskrevet ovenfor. 
 

5.9 FRILUFTSLIV OG REISELIV 

5.9.1 Generelt 

Dagens forhold  

Verdien av influensområdet i friluftslivs- og reiselivssammenheng er vurdert som middels til stor på 
lokalt nivå og liten til middels på regionalt og nasjonalt nivå. Tilgjengeligheten til influensområdet 
er svært variabel. Enkelte høyereliggende partier, for eksempel i Stordalen er svært tungt 
tilgjengelige, mens Store Rieppevatnet og særlig de lavereliggende partiene omkring Skognesdalen-
Sveingardvatnet, er betydelig lettere.  
 
Influensområdet representerer landskapskvaliteter av stor betydning for friluftslivsbruken. Det er 
med få unntak i svært liten grad tilrettelagt for organisert friluftsliv. Bygdelagets åpne hytte i 
Skognesdalen og småbåthavna ved Ritaneset som de viktigste tilbudene. 
 
Friluftslivsaktivitetene i området henger sammen med naturgitte forutsetninger, tilgjengelighet og 
tilretteleggingsgrad. Med enkelte unntak er bruken i hovedsak lokal. Et relativt stort antall 
hytteeiere har lokal tilknytning til området, og det er planlagt nye hyttefelt innenfor 
influensområdet med interesserte kjøpere fra Tromsø og regionen for øvrig. En stor del av 
hytteeiernes aktivitet er rettet mot sjøen i dag, men det må kunne forventes en økende interesse for 
friluftslivsbruk av fjellet også. 
 
Friluftslivsbruken er størst i området Skognesdalen-Sennedalen-Sveingardvatnet, og det er også i 
dette området de viktigste formene for tilrettelegging finnes. Båtutfart på Sørfjorden har også et 
relativt stort omfang blant fastboende og hytteeiere. 
 
Reiselivet har ingen registrerte aktører innenfor influensområdet, men regionale aktører benytter 
influensområdet sporadisk. Det er registrert en gryende lokal interesse for reiselivssatsning. 
Tilsvarende regional interesse er ikke registrert, selv om aktørene påpeker områdets potensielle 
kvaliteter. 
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Etter utbygging 

Anleggsperioden er relativt kortvarig, og selv om byggeaktiviteten berører de mest brukte områdene, 
vurderes konsekvensene som relativt små sammenliknet med driftsfasen. 
 
Reguleringsmagasinene, som hver for seg ikke er spesielt omfattende, vil berøre friluftslivs-
interessene negativt både gjennom bruksforringelse og gjennom estetisk forringelse av området hvor 
disse reguleringene er synlige fra. Dette gjelder også den reduserte vannføringen i elvene nedstrøms 
inntakene. Konsekvensgraden er størst der bruken er størst, dvs. i området 
Skognesdalen/Sveingardvatnet/Store Rieppevatnet.  
 
Utbedring av vegen inn Skognesdalen representerer enklere tilgang til de mest attraktive områdene 
og en tilrettelegging for friluftslivsbruken. For enkelte brukere vil tiltaket oppleves positivt som en 
forenklet tilgang til fjellet. I tillegg til den vegen som allerede finnes, og riktignok vil bli rustet opp, 
blir det ny vegbygging bare i beskjedent omfang.  
 
Massedeponiene vil kunne gis en fornuftig lokalisering for å forhindre konflikt med friluftslivs-
interessene. Stasjonsbyggene vil på samme måte representere relativt små og mindre inngrep enn 
de planlagte reguleringsmagasinene. Det gjelder både stasjonene ved fjorden og Skognesdalen 
kraftstasjon som vil ligge ved eksisterende veg i hovedalternativet. 
 
Anleggslinjene er ikke planlagt i detalj med hensyn til antall, trasévalg og tekniske løsninger, men 
kan bli forholdsvis eksponerte i noen områder. 
  
Samlet konsekvensgrad vurderes som Middels/Stor negativ.  
 

5.9.2 Jakt og fiske 

Dagens forhold  

Det er relativt små bestander av elg innenfor influensområdet med fellingstillatelse på bare 2 dyr i 
2007. Det er ikke hvert år det felles dyr. Det finnes ordinære bestander av orrfugl, fjellrype og hare. 
Jakttillatelser selges ikke. Eksempelvis har ikke Tromsø jeger- og fiskerforening noen avtaler i 
området og heller ingen interesse for å inngå avtaler. Det er grunneierne selv som jakter elg, mens 
et fåtall utenbygdsboende også småvilt.  
 
I de siste årene er det felt flere gauper i området. Jerv er også sett ved flere anledninger.  
 
Det er et begrenset fiske i elver og vann innenfor influensområdet. Vatna skjøttes ikke, og er dels 
ødelagt av feilaktig garnfiske. De viktigste vatna i området som påvirkes av utbyggingen er Store 
Rieppevatnet i Rieppeelva og Sveingardvatnet hvor det er stort sett småfallen røye. Det er også noe 
fisk i Store Rieppivatnet i Stordalen, Sennedalelva og Ritaelva. Det drives ikke organisert kortsalg, 
men i praksis gjelder fritt fiske. Fiskerne er i all hovedsak lokal fastboende eller med tilknytning til 
området. 
 
Sjøfiske er populært, og fisket i fjorden er i god utvikling.  
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Etter utbygging 

Med utgangspunkt i de beskjedne interessene 
knyttet til jakt og fiske vurderes tiltaket bare 
å medføre mindre konsekvenser. Eksempelvis 
vil Sveingardvatnet bare bli regulert 4 m, 
vesentlig mindre enn antydet i meldingen og 
som OED har åpnet for. 
 
I Skogneselva vil det bli sluppet 
minstevannføring som sammen med avløp fra 
restfeltet vil gjøre det mulig for fisk å 
overleve. 
 
 
 
 

5.10 VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN, MIDLERTIDIGE ANLEGG 

Anleggsarbeidet er antatt å ville sysselsette ca. 150 personer i gjennomsnitt avhengig av om 
anleggene bygges samlet, eller om det blir flere byggetrinn. Det er ikke regnet med at det vil bli 
nødvendig med spesielle kommunale tiltak i den forbindelse, så som for eksempel utbygging av 
vann- og avløpsanlegg. 
 
Det antas å ville bli to eller tre hovedarbeidssteder med forlegning med folk i tillegg til mindre 
arbeidssteder hvor arbeidene foregår vegløst. I denne perioden vil påvirkningen og belastningen på 
området bli betydelig, spesielt i forbindelse med de arbeidsstedene som ligger ved fjorden.  
 
Forurensing i form av støy vil merkes i nabolaget til anlegget, men vil berøre relativt få personer. 
Midlertidig forurensing til elvene og området ellers vil være begrenset og underlagt bestemmelsene i 
forurensingsloven. Det må søkes særskilt tillatelse til utslipp. 
 
Investeringene vil bli ca. 650 mill. kr i hovedalternativet. Det meste forventes å bli levert av norske 
leverandører. Med en bemanning i anleggsfasen på ca. 150 mann i gjennomsnitt og med to års 
byggetid, kan antall årsverk anslås til ca. 300. En del av bemanningen vil bli rekruttert lokalt og 
regionalt.       
 
I anleggsperioden vil kommunene få noe høyere skatteinntekter. Hovedentreprisen for bygnings- og 
anleggsmessige arbeider vil bli på ca. 400 mill. kr. Mye av dette arbeidet vil bli satt bort til under-
entreprenører, og virksomheter fra distriktet vil kunne delta i konkurransen om disse om 
oppgavene. 
 
I byggetiden vil det bli nødvendig å oppføre midlertidige anlegg på arbeidsstedene, så som brakke- og 
verkstedsrigger og andre hjelpeanlegg. Det vil bli en rekke arbeidssteder, men de største arbeidene 
vil foregå fra de tre kraftstasjonsområdene hvor de største forlegningene blir.  
 

Bilde 5-7: Sveingardvatnet er mye brukt til fritidsfiske. Fisken er 
tallrik men småfallen. Foto: Morten W. Melby. 
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5.11 MILJØ- OG SAMFUNNSREGNSKAP 

Det er utarbeidet en egen fagrapport som omhandler temaet miljø og samfunn. Denne utredningen 
kommer i tillegg til de rapportene som omfattes av KU-programmet og følger søknaden som 
fagrapport 11. Nedenfor er sammendraget i utredningen gjengitt som sitat. Rapporten legger til 
grunn en årlig produksjon på 157,6 GWh, i senere tid økt til 161,9 GWh. Som følge av dette 
underestimerer rapporten verdiskapningen. 
 
Samfunns- og miljømessige konsekvenser 

Troms Kraft Produksjon AS sine planer om vannkraftutbygging i Ullsfjord omfatter regulering av i 
alt fire innsjøer. Det legges opp til utbygging av tre kraftverk som samlet vil ha en magasinkapasitet 
på 24,4 mill. m3 og en installert effekt på 47 MW. Årlig produksjon forventes nær 160 GWh. Mens de 
fleste kraftprosjekter i regionen er vindkraft eller småkraft, ønsker Troms Kraft Produksjon AS å 
utvikle vassdragene i Ullsfjord som et tradisjonelt vannkraftanlegg med betydelig magasinkapasitet. 
En økning i magasinkapasiteten i regionen vil ikke bare ha betydning for leveringssikkerheten, men 
kan også gjøre det enklere og billigere for samfunnet å realisere de omfattende planene for vindkraft i 
landsdelen.  
 
Prosjektets anleggsperiode anslås å være på omtrent 2 år. I gjennomgangen av samfunns- og 
miljømessige konsekvenser har det vært hensiktsmessig å skille mellom midlertidige konsekvenser, 
som opphører etter anleggsperioden, og varige effekter for anleggets driftsfase. Både de kvantifiserbare 
og de ikke-kvantifiserbare effektene av en eventuell utbygging i regi av Troms Kraft Produksjon AS er 
vurdert. 
 
Fremtidige kraftpriser og verdien av fall 
Ved verdivurderingen har vi tatt utgangspunkt i dagens priser for fremtidige leveranser (Nord Pools 
forward priser). Dersom Troms Kraft Produksjon AS får konsesjon, kan fallrettighetene i Ullsfjord bli 
ekspropriert. Da skal falleiere ha erstatning. Et viktig moment for eier/utbygger er nivået på den 
fallerstatningen som da skal betales til grunneierne. Nivået på en slik erstatning er svært usikkert, 
men avhenger i teorien av blant annet fremtidige kraftpriser.  
 
Høyesterett kom i det såkalte Uleberg-skjønnet med en prinsipiell uttalelse som gir noen retningslinjer 
for fastsettelse av fallverdi ved ekspropriasjon. I de økonomiske analysene er det tatt utgangspunkt i 
prosjektets verdi før fallrettserstatning betales ut. Den beregnede verdien tilsvarer da i prinsippet det 
som eventuelt skal deles mellom fallrettseier og investor (Troms Kraft Produksjon AS). Statens 
skatteinntekter skal i prinsippet ikke avhenge av nivået på erstatningen, og størrelsen på 
fallerstatningen vil bare i liten grad påvirke bidraget til kommunale og fylkeskommunale 
skatteinntekter.  
 
Størrelsen på så vel skatteinntekter som påregnelige verdier for fallrettseiere og utbyggere avhenger 
naturligvis av fremtidige kraftpriser. I denne rapporten har vi tatt utgangspunkt i en prisprognose 
frem til 2030 publisert av Energistyrelsen i Danmark i april 2009. Deretter har vi lagt til grunn at 
kraftprisen vil stige til et nivå omkring selvkost for vindmøller på land (ca 60 øre/kWh). 
 
Samfunnsmessige konsekvenser i driftsperioden 
Planene til Troms Kraft Produksjon AS innebærer store inntekter for det offentlige. For Tromsø 
kommune er prosjektet beregnet til å ha en nåverdi på ca. 160 millioner kroner, som kommer i tillegg 
til virkningen prosjektet vil ha for verdien av kommunens 40 prosent eierandel i Troms Kraft AS. Av 
dette utgjør de kommunale inntektene fra eiendomsskatt, naturressursskatt, og konsesjonskraft for 
Tromsø kommune hele 152 millioner kroner, noe som tilsvarer knappe 10 millioner kroner i årlige 
inntekter for kommunen. I nåverdien inngår også målbare inntekter for anleggsperioden, samt 
verdien av konsesjonsavgift for kommunen på om lag 0,5 millioner kroner årlig.  
 
Nåverdien av skatteinntektene fra dette prosjektet er på ca. 670 millioner kroner til staten. For Troms 
fylke er nåverdien av offentlige inntekter beregnet til 4 millioner kroner. I tillegg kommer virkningen 
på verdien av fylkeskommunens 60 prosent eierandel i konsernet Troms Kraft AS. 
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Drift og tilsyn av kraftverkene vil i driftsfasen gi grunnlag for om lag 2 årsverk i følge Troms Kraft 
Produksjon AS, noe som også vil generere årlige skatteinntekter for kommune og fylke. I 
totalvurderingen av prosjektet må også erstatning til fallrettshavere og grunneiere legges til. Endelig 
skal det også påpekes at for lokalsamfunnet i Ullsfjord er det vesentlige lokale virkninger, se nedenfor. 
 
Samfunnsmessige konsekvenser i anleggsperioden 
I selve anleggsperioden vil sysselsetting og omsetning hos lokale og regionale leverandører bidra til 
inntektsskatt til kommune(r) og fylkeskommunen. Investeringskostnaden for prosjektet er anslått til 
650 millioner kroner, hvorav lokale og regionale leverandører kan tenkes å vinne oppdrag for om lag 
400 millioner kroner. Vi anslår at ca. 80 prosent av medgåtte årsverk i anleggsperioden vil kunne 
rekrutteres lokalt i Tromsø kommune og eventuelt nabokommuner. Skatteeffekten av denne 
sysselsettingen vil ligge på om lag 18 millioner kroner, hvorav 6 millioner kan gå til Tromsø 
kommune og vel 1 million til Troms fylkeskommune. I anleggsperioden vil det også genereres noe 
kommunal skatteinntekt gjennom økt etterspørsel etter andre lokale tjenester.  
 
Lokale ringvirkninger for Ullsfjordområdet 
Ullsfjord har i en årrekke opplevd tilbakegang og økende fraflytting. Lokal næringsutvikling kan 
vitalisere lokalsamfunnet og skape en ny giv. Troms Kraft Produksjon AS har lagt opp til en rekke 
tiltak som vil kunne ha betydning for næringsutvikling og arbeidsmarket i Ullsfjordområdet, ikke 
minst for turist- og reiselivsnæringen hvor potensialet for nysatsing er til dels stort for bygdene rundt 
Ullsfjord.  
 
Det vil blant annet bli ført fiberoptisk kabel frem til de planlagte vannkraftverkene. Ved å gi bedrifter 
og private anledning til å koble seg på dette nettet vil Troms Kraft Produksjon AS kunne bidra 
positivt til næringsutvikling i området. Etablering av fibernett har potensielt en positiv effekt gjennom 
å bidra til at bygdene i Ullsfjord i større grad tar del i den generelle samfunnsutviklingen. Følelsen av 
"å være med i tiden" kan vise seg svært viktig i forhold til kreativitet og nyskapende 
næringsvirksomhet. 
 
Som en del av utbyggingsprosjektet planelgger Troms Kraft Produksjon AS å opprette et lokalt 
næringsfond på 3 millioner kroner. Fondet skal forvaltes av lokale representanter i Ullsfjord, og vil 
være øremerket næringsutvikling i området. Gjennom dette fondet vil Troms Kraft Produksjon AS 
bidra til å sikre at deler av verdiskapningen fra vannkraftutbyggingen faktisk tilfaller befolkning og 
lokalsamfunn i Ullsfjordområdet, uavhengig av hvordan Tromsø kommune ellers måtte velge å 
disponere sine inntekter fra kraftutbyggingen.  
 
Under anleggsperioden vil det bli foretatt en opprusting av eksisterende vei opp Skognesdalen, noe 
som vil bidra til en mer anvendelig veitrasé for jordbruk, skogbruk og eventuell annen 
industrinæring. I forbindelse med arbeidene på veitraséen opp Skognesdalen vil Troms Kraft 
Produksjon AS også vurdere mulighetene for samtidig å etablere en lysløype i området. Veien fra 
Sjursnes til Stordalen vil bli asfaltert, og det vil bli nødvendig med en forlengelse av eksisterende 
fylkesvei fra Stordal til det planlagte Stordal kraftverk. Dette dreier seg hovedsakelig om etablering 
av en anleggsvei på om lag 800 meter i forlengelsen av Fylkesvei 51.  
 
Det tas videre sikte på å utnytte messe og innkvarteringsanlegg fra anleggsperioden for å etablere et 
nytt turistanlegg i Ullsfjord. Etter anleggsperioden vil dette anlegget bli donert til lokale interesser i 
Ullsfjordområdet. Aktiviteten knyttet til et slikt anlegg, som forutsettes å kunne være i drift hele året, 
kan forventes å gi en sysselsetting tilsvarende to årsverk.  
 
Økt tilgjengelighet gjennom etablering og vedlikehold av veinettet, bedrede finansieringsmuligheter 
gjennom næringsfondet for nyetablerere og mulighet for årlig drift av turistanlegg er tiltak som 
åpenbart vil kunne bidra til å øke områdets potensial for næringsvirksomhet knyttet til turisme, jakt, 
fiske og friluftsliv.  
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Miljømessige konsekvenser 
Utbygging av vassdrag og kraftlinjer vil ha innvirkning på miljø. De mulige påvirkningene kan 
drøftes både i forhold til anleggsfasen (kortsiktig perspektiv) og driftsfasen (langsiktig perspektiv).  
 
I anleggsfasen vil rein, fugl og pattedyr kunne påvirkes, mens det i driftsfasen i hovedsak er landskap 
og rein som påvirkes. Imidlertid er det stor usikkerhet om konsekvensene for reinsdyr i området. I 
driftsfasen utgjør kraftlinjene stort sett liten til ubetydelige negative konsekvens, mens det under 
utbyggingen av kraftlinjer kan være negative virkninger for rein, fugl og pattedyr, kulturminner, 
kulturmiljø og flora. Konsekvensene avhenger av hvilket utbyggingsalternativ som velges.  
 
Troms Kraft Produksjon AS har valgt et utbyggingskonsept med større vekt på optimal forvaltning av 
energiressursene, enn på maksimal bedriftsøkonomisk avkastning. Under forprosjektet er det lagt stor 
vekt på mulighetene for å overføre og regulere vann via overføringstuneller til regulerte 
vannmagasiner for best mulig utnyttelse av vannressursene. Ved å bygge driftsvannveiene i tunneler i 
stedet for tradisjonelle rørløsninger, reduseres i tillegg både falltap og naturinngrep. Tunnelene kan 
samtidig  benyttes som adkomst til fjell- og reguleringsområdene under anleggsarbeidet. 
 
Basert på offentlige opplysninger har ECgroup vurdert det slik at energiutbyttet for Troms Kraft 
Produksjon AS sitt konsept for Ullsfjord er i størrelsesorden 50 % høyere enn planene til Fjellkraft og 
Småkraft. Miljøkostnadene for de to alternative konseptene synes å være i samme størrelsesorden.  
 
Uten utbygging av Ullsfjord, vil import av kraft fra Europa, eller redusert eksport av ren norsk 
vannkraft, av tilsvarende mengde (157 600 MWh/år), gi et årlig utslipp av klimagasser på mellom 80 
000 og 110 000 tonn CO2-ekvivalenter, dersom ikke kvotene som frigjøres selges og brukes til andre 
formål. 
 

5.12 NULL-ALTERNATIVET 

Teknisk/økonomisk 

Utgangspunktet er at det vil være et udekket energibehov som denne utbyggingen er forutsatt å 
skulle delta i oppdekningen av. Det såkalte nullalternativet, enten at andre bygger ut etter andre 
planløsninger, eller ingen utbygging, vil i dette tilfellet si at TKPs planer blir lagt bort. Resultatet av 
nullalternativet vil bli at i stedet for en styrking av effekt- og energibalansen, ca. 47 MW og 162 
GWh CO2-fri kraftproduksjon, vil man enten få en vesentlig lavere produksjon, langt på vei 
uregulert, ved bygging av småkraftverk, eller at den samlede produksjonen som angitt må skaffes på 
annen måte. Dette kan enten skje ved import eller ved utbygging av andre energibærere.  
 
Verdien av den naturressursen grunneierne rår over, og verdiene som oppstår ved at disse 
ressursene utvikles, kommer ikke fram.  
  

Naturfag, friluftsliv og landskap, kulturminner 

En forlengelse av dagens situasjon vil ikke gi noe virkningsomfang og konsekvensene blir 
ubetydelige.  
 

Næringsinteresser 

• Reindrift 
Forventet tilstand i området dersom utbyggingen ikke realiseres vurderes å bli uendret fra dagens 
situasjon. 
 

• Lokalsamfunnet 
Videre utvikling av næringslivet i bygda vil ikke få noen drahjelp fra kraftutbyggingen i form av 
næringsfond, servicebehov i driftsfasen, fibernett, steinressurser mm. 
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5.13 AVBØTENDE TILTAK 

Det vil bli lagt opp til tiltak i anleggs- og driftsfasen for å redusere ulempene ved utbyggingen for 
miljøet og allmenne interesser. 
 

Generelt 

• Inngrep vil bli arrondert og sårskader reparert med bistand fra sakkyndige, blant annet 
NVE. Dette kan gjelde tipper, massetak, vegskråninger mm.  

• Hensynet til kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet tas hensyn til, for eksempel ved 
slipping av minstevannføring på de fleste berørte elvestrekningene.  

 

Kraftstasjonene 

• Kraftstasjonene vil bli utført slik at støyforstyrrelsen blir minst mulig. Det er etter hvert 
blitt opparbeidet betydelig kunnskap om dette temaet. 

 

Vegbygging 

• Veger bygges så langt mulig med lav standard og med beskjedne masseforflytninger. 
 

Overskuddsmasser 

• Tippene plasseres i samarbeid med lokale interesser, kommunen og NVE.  
 

Kraftlinje 

• For å begrense inngrepet bør det vurderes en samkjøring av eksisterende og planlagt 
kraftlinje over felles trasé. Det beste ville være å avvikle eksisterende linje og legge ny trasé 
utenom gårds-, bolig- og hytteområder. 

 

Reindrift 

• Det forutsettes innledet et samarbeid med reindriftsinteressene for å minimalisere ulempene 
for næringen.  

 

Fjordmiljøet 

• Det vil bli vurdert å føre avløpet fra kraftstasjonene ut på dypt vann for å oppnå bedre 
innblanding av ferskvann og unngå økt islegging. Forutsetningen for et slikt tiltak er at 
virkningen av et slikt tiltak med rimelig sikkerhet kan dokumenteres fra tilsvarende anlegg.  

 

Kulturminner 

• Negative konsekvenser for kulturminner er i første rekke knyttet til kraftlinja. Linja vil 
derfor bli forsøkt stukket med dette for øye. 

 

Samfunnsmessige forhold 

• TKP vil bidra med lokalt næringsfond som forvaltes av lokale interesser. Videre vil det bli 
utbygd et fiberoptisk nett som både private og næringslivet vil ha nytte av. 
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Minstevannføringer 
Under kapittel 2.4.5 er slipping av minstevannføring nærmere omtalt og begrunnet ut fra det 
grunnlaget som finnes. Vurdering av nytten av minstevannføring fra noen fagrapporter er gjengitt, 
men det er ingen veiledning i fagutredningene når det gjelder størrelsen på slipping.  
 
Konsekvenser av å slippe ulike minstevannføringer er vist i tabell nedenfor, GWh: 
 
Tabell 5-3: Produksjon ved ulike minstevannføringer 

 Stordal Skognesdal Steinnes Sum 
Ingen slipping     
Vinter 22,0 16,8 23,9 62,7 
Sommer 39,2 22,9 40,3 102,4 
Sum 61,2 39,7 64,2 165,1 

     
Foreslått slipping (kap. 2.4.5)     
Vinter 21,9 16,3 23,4 61,6 
Sommer  38,9 22,1 39,3 100,3 
Sum 60,8 38,4 62,7 161,9 

     
Alm. lavvassføring fast over året      
Vinter 19,7 15,8 22,8 58,3 
Sommer 38,3 21,5 38,4 98,2 
Sum 58,0 37,3 61,2 156,5 

     
5-persentilverdier differensiert vinter  
og sommer 

    

Vinter 19,5 14,1 22,3 55,9 
Sommer 35,6 18,5 35,2 89,3 
Sum 55,1 32,6 57,5 145,2 
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6 FORSLAG TIL PROGRAM FOR NÆRMERE 
UNDERSØKELSER OG OVERVÅKNING 

Gjennom den løpende driften av anlegget vil eventuelle uheldige virkninger avdekkes. Utover dette 
anses det ikke nødvendig med ytterligere program for etterundersøkelser i denne saken. 
 
Standard konsesjonsvilkår ivaretar forøvrig plikten til etterundersøkelser. 
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7 SAKSGANG 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, behandler utbyggingssaken sentralt. Behandlingen 
skjer i tre faser.  
 

Fase 1 - meldingsfasen  

Meldinga ble sendt på høring i november 2006. Denne fasen ble avsluttet med at NVE fastsatte 
utredningsprogram for de undersøkelsene som skulle utføres. 
 

Fase 2 - utredningsfasen 

I denne fasen ble konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte utredningsprogrammet slik 
dette ble tolket av fagutrederne, og de teknisk/økonomiske planene utviklet videre på bakgrunn av 
innspill fra utredningene.  
 

Fase 3 - søknadsfasen 

Det er denne fasen saken er i nå. Søknad med konsekvensutredning er sendt til Olje- og Energi-
departementet (OED) v/ NVE som har ansvaret for videre behandling. Søknad og 
konsekvensutredning er også sendt til høring til sentrale og lokale forvaltningsorgan og sentrale 
interesseorganisasjoner. I tillegg er søknaden kunngjort i pressen og lagt ut til offentlig gjennomsyn. 
En ny brosjyre vil orientere om videre saksgang og de endelige planene som konsesjonssøknaden 
bygger på. NVE vil arrangere et offentlig møte i løpet av høringsperioden der planene og resultatet 
av utredningene vil bli gjort rede for sammen med saksgangen.  
 
Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i statsråd.   
 
Ifølge vassdragsreguleringsloven kan grunneiere, rettighetshavere, kommuner og andre interesserte 
kreve utgifter til juridisk bistand og sakkyndig hjelp dekket av tiltakshaver i den utstrekning det er 
rimelig. Ved uenighet om hva som er rimelig, kan saken legges fram for NVE. Det anbefales at 
privatpersoner og organisasjoner med sammenfallende interesser samordner sine krav og at kravet 
om dekking avklares med tiltakshaver på forhånd.   
 
Spørsmål om saksbehandlingen kan rettes til: 
 

NVE - Konsesjon og tilsyn 
Att: Ingrid Haug 
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO 
 
Saksbehandler hos NVE er Ingrid Haug 
tlf.:  22 95 94 16,  
e-post:  inh@nve.no 

 
Spørsmål om planene kan rettes til:  
 

Troms Kraft Produksjon AS 
Att: Jostein Jerkø 
9291 Tromsø 
 
Utbyggers kontaktperson er Jostein Jerkø 
tlf.:  412 00 138  
e-post: jostein.jerko@tromskraft.no   

  
 


