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Sammendrag 
Opplandskraft DA fikk av Kongen i statsråd den 21.4.2017, konsesjon til 
utbygging av Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner. Eidsiva Vannkraft vil være 
byggherre for prosjektet. Kraftverket vil gi ca. 205 GWh ny kraft. Det tilsvarer 
forbruket til ca. 8000 husstander. 

Tolga kraftverk vil nytte fallet i Glomma mellom inntak ved Hummelvoll og 
tunnelutløp ved foten av Eidsfossen, en strekning på ca. 11 km. Det presenteres 
to alternative løsninger for inntak med dam. Tolga kraftstasjon skal anlegges 
inne i fjell ved Erlia, hvor det etableres ett felles påhugg for tunneldrift og 
adkomst til kraftstasjonen. Her anlegges også koblingsanlegg med utvendig trafo 
og portalbygg, samt tipp for tunnelstein. I tillegg vil det bli tunneltverrslag på 
avløpstunellen med tipp i Kåsdalen. Det fremmes to alternativer for lokalisering 
av tverrslaget, alternativ 1 ved Kleven sør for fv. 30 og alternativ 2 ved Tolga 
næringspark. Både ved påhugget i Erlia og ved tverrslaget i Kåsdalen vil det bli 
etablert opplegg for vannhåndtering fra tunneldriften. Entreprenørens hovedrigg 
planlegges etablert i tilknytning til arbeidsområdet i Erlia. Midlertidig boligrigg vil 
bli plassert på egnet areal i tilknytning til Tolga sentrum i nærheten av 
jernbanestasjonen. 

Det skal for alle konsesjonsgitte vassdragstiltak utarbeides detaljplaner for miljø 
og landskap før arbeidene kan settes i gang. Detaljplanene skal være i tråd med 
konsesjon, men vise mer i detalj hvordan anleggsarbeidene er tenkt utført. 
Detaljplanene må være godkjent av NVE før oppstart. Enkelte av alternativene 
som presenteres i detaljplanene betinger godkjenning av en separat 
planendringssøknad før de kan komme til utførelse. Planendringssøknaden vil bli 
behandlet parallelt med detaljplan- for miljø og landskap. 

Denne planen er utarbeidet i henhold til NVE Veileder 3 – 2013, og i tråd med 
vanlig praksis for slike anlegg. 

Denne planen kan bli revidert før byggestart. Siste NVE-godkjente versjon skal til 
enhver tid legges til grunn for anleggsarbeidene. 
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Forord 
Detaljplan for miljø og landskap, inkludert vedlagte arealbruksplaner for 
utbygging av Tolga kraftverk, er utarbeidet av ansatte i Eidsiva Vannkraft som vil 
være byggherre for prosjektet.  

På oppdrag fra Eidsiva Vannkraft utarbeidet Norconsult tilsvarende planer for 
Nedre Otta kraftverk, som er under bygging. Utbygging av Tolga kraftverk har 
mange likheter med Nedre Otta kraftverk når det gjelder miljø- og 
landskapsmessige forhold. Detaljplanens generelle beskrivelser av tilnærmet 
identiske problemstillinger bygger derfor på tilsvarende planarbeid for Nedre Otta 
kraftverk.  

Norconsult har hatt hovedansvaret for tekniske prosjektering i samarbeid med 
Eidsiva Vannkraft, Andrizt Hydro og Skanska Norge. Norconsult har laget   
3D-illustrasjoner og tekniske tegninger, som er benyttet i planen. Skanska har 
bidratt med innspill om anleggsgjennomføring. 

Detaljplan for miljø og landskap inneholder viktige premisser for utbyggingen, og 
er et sentralt grunnlag for å vurdere prosjektets utbyggingskostnad. 
Opplandskraft DA vil i løpet av våren 2018 beslutte om kraftverket skal 
realiseres. 

 

 

Lillehammer, januar 2018 

 

Stig Morten Løken 

Eidsiva Vannkraft 
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1. Innledning 
 

1.1 Om konsesjonær og byggherre 

 
Konsesjonær for Tolga kraftverk er Opplandskraft DA. Eidsiva 
Vannkraft AS er byggherre for tiltaket. 

 

Figur 1-1. Oversiktskart som viser regional plassering av prosjektområdet for Tolga kraftverk. 

 

Prosjektleder vil lede prosjektorganisasjonen, og har sitt kontor i Eidsiva 
Vannkrafts lokaler på Lillehammer. Den daglige driften på anlegget vil bli 
ivaretatt av byggherrens byggeleder. Byggeleder vil ha sitt daglige tilhold ved 
anlegget. Kontaktinformasjon er angitt i Tabell 1-1.  
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Tabell 1-1. Nøkkelinformasjon om konsesjonær og sentrale personer i prosjektet for Tolga kraftverk 

Konsesjonær: Opplandskraft Da Org.nr:944 237 631 
 

Byggherre:  Eidsiva Vannkraft 
Postboks 1098 
2605 LILLEHAMMER 

Telefon: 06262 

 

Kommune hvor tiltaket 
ligger 

Tolga og Os  

Fylke Hedmark  
Konsesjon: 
 

- Vassdragslovgivning 
 
 

- Energilov: 

 
 
Tillatelse til å bygge 
Tolga kraftverk 
 
Anleggskonsesjon for 
132 nettilknytning for 
Tolga kraftverk 
 

 
 
Kgl. Res 21.4.2017 
 
 
Kgl. Res 21.4.2017 

Vassdrag Glomma  
Tiltakets navn: Tolga kraftverk  
   
Kontaktinformasjon 
byggefase: 

  

Prosjektleder: Erik Hovemoen Telefon:  
482 58 913 
E-post: 
Erik.Hovemoen@eidsiva.no 

Byggeleder: Ikke bestemt  
Fagkompetanse miljø- og 
landskap 

Tore Sollibråten 
 

Telefon: 903 66 373 
E-post: 
Tore.Sollibraten@eidsiva.no 

Fagkompetanse fisk Trond Taugbøl Telefon: 934 66 712 
E-post: 
Trond.Taugbol@eidsiva.no 

Entreprenør: Skanska  
Kontaktinformasjon 
driftsfase v/ driftsleder 
Eidsiva vannkraft: 
 
 
 

Ove Skagsoset Telefon: 918 37 388 
E-post: 
Ove.Skagsoset@eidsiva.no 

 

Det vil bli stilt krav om at entreprenør skal velge en miljøkoordinator på 
anlegget.  

 

mailto:Tore.Sollibraten@eidsiva.no
mailto:Trond.Taugbol@eidsiva.no
mailto:Ove.Skagsoset@eidsiva.no
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1.2 Om anlegget 

Opplandskraft DA fikk den 21.4.2017 konsesjon til å bygge Tolga kraftverk som 
skal nytte fallet i Glomma mellom planlagt inntak ved Hummelvoll og tunnelutløp 
nedenfor Eidsfossen, en strekning på om lag 11 km. Kraftverket vil gi en 
produksjon på ca. 205 GWh/år. Anlegget vil bli bygget i fjell, med kraftstasjon i 
fjellhall ved Erlia, hvor det etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst 
til kraftstasjonen. I tilknytning til påhuggsområdet i Erlia vil tunnelmasse 
deponeres i tipp. I tillegg vil det bli etablert ett tunneltverrslag på 
avløpstunnelen. Det presenteres to alternative tverrslagsplasseringer, alternativ 
1 Kleven og alternativ 2 Næringsparken. Begge tverrslagsalternativene 
innebærer deponering av tunnelmasse i tipp i Kåsdalen. Både ved påhugget i 
Erlia og ved tverrslaget i Kåsdalen vil det bli etablert opplegg for vannhåndtering 
fra tunneldriften. Entreprenørens hovedrigg planlegges etablert i tilknytning til 
arbeidsområdet i Erlia. Midlertidig boligrigg planlegges plassert i Tolga sentrum. 
Tolga kraftverk vil bli knyttet til linjenettet via en ny 132 kV kraftledning mellom 
Erlia og ny Tolga trafo ved Sneveien, en strekning på ca. 3,6 km. Ny Tolga trafo 
etableres av Eidsiva Nett og omtales ikke i dette plandokumentet. MTA for 
etablering av nettilknytningen vil først bli utarbeidet dersom det blir bestemt at 
kraftverket skal bygges.  

Figur 1-2 og Figur 1-3 under viser tiltaket. 

 
Figur 1-2. Oversiktskart som viser den konsesjonsgitte løsningen. Andre alternativer fra 
søknadsfasen som ikke er aktuelle er markert med røde kryss. Merk at konsesjonsgitt utløp ble 
flyttet opp mot Eidsfossen, jf. Figur 1-3.  
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Sammenlignet med omsøkt utløpsplassering nedstrøms Eidsfossen, ble det 
konsesjonsgitte alternativet trukket opp mot foten av fossen, jf. Figur 1-3. 

 
Figur 1-3. Kart som viser den konsesjonsgitte løsningen med tunnelutløp ved foten av Eidsfossen. 
Andre alternativer fra søknadsfasen som ikke er aktuelle er markert med røde kryss. 

 

1.3 Tilpasning og endring av konsesjonsgitt utbygging 

1.3.1 Endringer og tilpasninger 
 

Oversikt med prosjektert løsning er vist i Figur 1-4.  

Oversikt over endringer i planlagt utførelse sammenlignet med vilkårene i 
konsesjonen og omsøkt løsning fremgår av Tabell 1-2.    
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Figur 1-4. Oversiktskart 
med prosjektert 
utbyggingsløsning 
inkludert kraftstasjon, 
tunneltrasé, to 
alternativer for inntak 
og to alternativer for 
tverrslagsplassering. 
Større figurformat er 
vist i vedlegg 1. 
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Tabell 1-2. Oversikt over endringer i planlagt utførelse sammenlignet med vilkårene konsesjonen og omsøkt løsning. Merk at det ved Hummelvoll er 18 
cm differanse mellom høydesystem NN1954, som manøvreringsreglementet i Kgl. res. 21.4.2017 er angitt i, og NN 2000 som anlegget er prosjektert i. 

 Omsøkt NVE / OED Eventuelle endringer og 
kommentarer fra søker 

Inntak Inntaksdam ved 
Hummelvoll 
med overvann på kote 
587,42 angitt i 
høydesystem NN 2000. 
(Tilsvarer kote 587,25 i NN 
1954) Det er planlagt toveis 
fiskepassasje forbi 
dammen. 

Som omsøkt. 
Inntaksdammen skal planlegges i samråd med høy fiskefaglig 
kompetanse og velfungerende toveis 
fiskepassasjer skal vektlegges. 
Det skal etableres en naturlignende fiskebekk forbi dammen, 
med permanent vannslipp. 
Varegrinda skal være skråstilt og ha lysåpninger på 
maksimalt 1,5 cm for å hindre fisk i å gå inn I turbinen. Noe 
større lysåpninger kan godkjennes på detaljplannivå dersom 
tiltakshaver kan legge frem dokumentasjon på at dette, sammen 
med andre tiltak for å lede fisk bort fra turbininntaket og inn til 
alternative nedvandringsveger, vil fungere tilfredsstillende (jf. 
merknader til post 6). 
 
Teknisk løsning for dokumentasjon av slipp av minstevannføring 
skal godkjennes av NVE. 

 
Nytt alt. 1 – Overløpsterskel 
kote 586,0: 
Behov for fiskebekk forbi dam 
faller bort. Bedre 
vandringsmuligheter over 
terskel i hovedelva etableres.  
Det etableres fast tverrsnitt i 
overløpsterskel for 
minstevannføring og klappeluke 
for økt minstevannføring 
sommerstid.  
 

Vannvei Vannvei i fjell på vestsiden 
av Glomma. Vannveien 
krysser under Glomma to 
ganger før utløp. 

Som omsøkt. Som omsøkt, med justering av 
tunnelutløp til konsesjonsgitt alt. 
3A* ved foten av Eidsfossen, 
samt noe tilpasse tunneltrasé jf. 
Figur 1-4. 

Kraftstasjon I fjell ved Erlia på kote 504 
(utbyggingsalternativ 3B).  

Kraftstasjonen plasseres i tråd med det som er oppgitt i 
søknaden for alternativ 3A*, men nøyaktig plassering kan 
justeres ved detaljplan.  
 
Det skal bygges en omløpsventil med kapasitet på minimum 7 
m3/s jf. merknader til manøvreringsreglementet post 11.  
 
Det må legges frem dokumentasjon til NVEs miljøtilsyn på at 
omløpsventilen fungerer etter hensikten før anlegget kan settes i 
drift. 

Senterlinje turbiner  
ca. kote 495. 
 
 
Omløpsventil planlagt i tråd med 
konsesjon. 
 
Dokumentasjon vil bli fremlagt 
før idriftssettelse. 
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 Omsøkt NVE / OED Eventuelle endringer og 
kommentarer fra søker 

Utløp Dykket utløp ved Eid med 
undervann på kote 507,0 
(Utbyggingsalternativ 3B). 

Dykket utløp ved foten av Eidsfossen jf. Alt 3A* med undervann 
på kote 500,0. Nøyaktig plassering fastsettes i detaljplan. Ved 
plassering og utforming av utløpet skal det legges stor vekt på å 
sikre fortsatt opp-/og nedvandring av fisk. Det skal gjøres tiltak 
for å hindre fisk i å vandre inn i utløpet. 

Undervann varierer med 
vannføring. Ved 20 m3/s er 
nivået ca. kote 497,5, ved 300 
m3/s er nivået ca. kote 499,7. 
 

Største 
slukeevne 

60 m3/s Som omsøkt. Ingen endring. 
 

Minste 
driftsvann- 
føring 

5 m3/s Som omsøkt. Hvis installerte turbiner kan 
utnytte vannføringer under 5 
m3/s vil dette bli gjort. 

Installert 
effekt 
(maksimal) 

43,1 MW ved alt. 3A Som omsøkt. 
NVE kan godkjenne mindre justeringer ifm detaljplan. 

Installert effekt: 
3x15,4 MW turbineffekt/  
3x20 MVA generatoreffekt 

Antall 
turbiner/ 
turbintype 

Det er i søknaden foreslått 
to francisturbiner 

Som omsøkt. Antall turbiner og turbintype kan justeres ved 
detaljplan. 

Tre francisturbiner 

Deponier Tunnelmasse skal fordeles i 
to deponier; Erlia og 
Kåsdalen. 
Disse to deponiområdene 
skal ha plass til all masse. 
Begge deponiene oppgis å 
være aktuelle for fremtidige 
masseuttak. Det er planlagt 
vegetasjonsbelte  rundt 
deponiene for å gjøre de 
minst mulig synlige. 

Som omsøkt, men endelig plassering av masser må avklares i 
detaljplanfasen og detaljerte planer må forelegges NVE. 
Kommunen skal ha planene til gjennomsyn før NVEs 
godkjennelse. Mulig utnyttelse av masser til samfunnsmessige 
formål skal vurderes. 

Tippenes plassering og 
utforming er tilpasset et 
deponibehov på ca. 1 200 000 
m3, som er noe større en angitt i 
konsesjonssøknaden. I 
hovedtrekk fremstår tippene 
likevel som omsøkt.  
 
Tipputforming hensyntar 
fremtidig masseuttak. 
 
 

Tverrslag Tverrslag vis a vi Tolga 
Næringspark. 
 

 Tverrslag Kleven (alt. 1) 
introduseres på nytt som et 
alternativ til konsedert tverrslag 
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 Omsøkt NVE / OED Eventuelle endringer og 
kommentarer fra søker 

Tverrslag Kleven inngitt i 
meldingen for prosjektet, 
men ble frafalt før 
søknadsfasen. 

ved Næringsparken (alt. 2). 
Tverrslag Kleven ligger sør for 
tippområdet i Kåsdalen, mellom 
fv. 30 og elva.  
 

Veger Nye permanente veger og 
oppgradering av 
eksisterende veger til: 
Dam Hummelvoll 
Kraftstasjonsområde / 
riggområde/tverrslag/deponi 
Erlia 
Tverrslag Tolga 
Næringspark 
Deponi Kåsdalen 
Utløp 
 

Som omsøkt, inklusiv veg ned til utløp nedstrøms Eidsfossen. 
Veiene skal gjøres så korte som mulig og tilpasses terrenget. 

Veger 
Dam Hummelvoll: 
Alt. 1 – Overløpsterskel 
Noe tilpasset trase som følge av 
at inntaket flyttes oppstrøms. 
Alt. 2 – Lukedam 
I hovedsak som omsøkt. 
 
Erlia kraftstasjonsområde: 
I hovedsak som omsøkt. 
Veglinje tilpasset pga. kun ett 
påhugg, mot to i søknad. 
 
Tverrslag avløpstunnel: 
Alt. 1 – Kleven 
En kort forlengelse av 
eksisterende veg frem til 
tverrslagssted.  
Alt. 2 – Næringsparken. 
Som omsøkt. 
 
Deponi Kåsdalen: 
Alt. 1 – Kleven  
Ny adkomst til tippområdet fra 
sør. 
 
 
Alt. 2 – Næringsparken: 
Som omsøkt.  
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 Omsøkt NVE / OED Eventuelle endringer og 
kommentarer fra søker 

Utløp: 
Endret vegtrase parallelt med 
Glomma fra nord. Ny vegtrasé 
har vært vurdert som adkomst 
til alternativt utløp 3B*, og som 
NVE prioriterte i sin innstilling, 
inngår i omsøkt trasé. I 
konsesjonssøknaden ble det 
reist spørsmål om tilbakeføring 
av vegen til utløpet. Det er nå 
lagt til grunn at vegen skal være 
permanent. 

Fisk  Det presiseres at design av dam, fiskepassasjer og tunnelutløp 
skal gjennomføres i samråd med høy fiskefaglig kompetanse for 
å sikre en effektiv toveis fiskepassasje, jf. merknadene over og 
post 6. Dette må vektlegges i detaljplanene. Ytterligere tiltak må 
påregnes dersom fiskepassasjene ikke fungerer etter hensikten.  
 
Miljødirektoratet skal ha planene til gjennomsyn. 
Opp- og nedvandring av fisk skal overvåkes. Tekniske løsninger 
og rutiner for rapportering skal planlegges i samråd med 
Miljødirektoratet og godkjennes av NVE som en del av 
detaljplanene, jf. post 6. 
 

 
Ekstern fiskefaglig ekspertise 
hos Norconsult og NINA har 
vært involvert i 
detaljplanlegging. 
 
Miljødir. har delegert sin 
deltagelse til Fylkesmannen i 
Hedmark (e-post av 
27.10.2017). 

Elektriske 
anlegg 

Tillatelse til å bygge, eie og 
drive nødvendige elektriske 
anlegg i tilknytning til Tolga 
kraftverk. 
 
132 kV 
kraftverkstransformator var 
angitt plassert i tilknytning 
til kraftverket i fjell. 

Tillatelsen ble ikke inkludert i Kgl. res. 21.4.2017. 
 
 

Ny søknad fremmes sammen 
med planendringssøknad. 
 
I konsesjonsbehandlingen har 
det ikke vært noen 
kommentarer til 
transformatorplassering. Det 
legges til grunn at plassering i 
fjell vil bli godkjent. Det 
presenteres et nytt alternativ 
med transformator plassert i 
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 Omsøkt NVE / OED Eventuelle endringer og 
kommentarer fra søker 

dagen. Plassering i dagen er alt. 
1, mens tidligere omsøkt 
plassering i fjell benevnes alt. 2. 
 

Andre 
forhold 

 Plan for videreføring av den hydrologiske målestasjonen 2.269 
Hummelvoll skal godkjennes av NVE, jf. post 12. 
 
Behov for plastring for å unngå erosjon på utsatte områder som 
jernbanefylling, skråninger rundt inntaksmagasin eller nedstrøms 
utløp må vurderes i detaljplanene. Jernbaneverket skal ha 
planene til gjennomsyn. 
 
Faren for skred i anleggsfasen skal utredes i detaljplanene for å 
unngå anleggsaktivitet i slike områder. 
 
Tiltak for å redusere forurensning og begrense støy, støv og 
rystelser i anleggsperioden skal inngå i detaljplanene. Det skal 
legges stor vekt på å tilpasse tiltaket til naturlig terreng og 
landskap. 
 

Beskrevet i eget pkt. 2.2.8.   
 
 
Eidsiva er i dialog med Bane Nor 
om forhold til jernbanen. 
 
 
 
Fare for skred er utredet og 
nærmere beskrevet i pkt. 1.4.  
 
Er innarbeidet i detaljplan miljø 
og landskap, 
miljøoppfølgingsplan og søknad 
om utslippstillatelse etter 
forurensningsloven. 
 

  Mindre endringer uten nevneverdige konsekvenser kan 
behandles av NVE som del av detaljplangodkjenningen, med 
mindre annet er presisert i denne tabellen. 

 

 
* Ved Hummelvoll er det 18 cm. differanse mellom høydesystem NN1954 som manøvreringsreglementet er angitt i, og  
NN 2000 , som anlegget er prosjektert i.  
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1.3.2 Planendringssøknad  
 
Blant tilpasninger og endringer som omtalt i Tabell 1-2 er følgende innarbeidet i en 
separat planendringssøknad som er sendt NVE (Eidsiva 2018): 

1. Inntaksalternativ 1 med overløpsterskel ved inntaket. Alternativet  
innebærer lavere oppdemmingshøyde enn konsedert utbygging med 
lukedam, samt terskelsted ca. 140 m ovenfor damsted for konsedert 
lukedam (alternativ 2). 

2. Søknad om tillatelse til elektriske anlegg i tilknytning til Tolga kraftverk, med 
to alternativer for plassering av 132 kV kraftverkstransformator: 

a. Alternativ 1 – transformator i dagen ved portalbygg 
b. Alternativ 2 – transformator i tilknytning til kraftstasjon i fjell 

3. Tverrslagsalternativ 1 – Kleven sør for fv. 30.  
4. Ny trasé for adkomstveg til tunnelutløp ved Eidsfossen 

 
For tiltakene som er angitt i planendringssøknaden er det også søkt om 
ekspropriasjonstillatelse. Alle tiltak som inngår i planendringssøknaden er også 
innarbeidet i dette detaljplandokumentet. Eidsiva forstår det slik at det ikke er gitt 
at endringene som følger av pkt. 3 og pkt. 4 over utløser behov for planendring. 
Fordi det også søkes om ekspropriasjonstillatelse er det likevel hensiktsmessig at 
disse tiltakene inngår i planendringssøknaden. 
 
I tilfelle man kommer frem til minnelige ordninger kan søknad om ekspropriasjon 
frafalles for aktuelle grunneiere. I tilfelle det oppnås enighet om tiltak som ikke 
åpenbart må behandles som planendring, men som inngår i planendringssøknaden 
som følge av behov for ekspropriasjonstillatelse, er det ønskelig med en dialog med 
konsesjonsmyndighetene om godkjente detaljplaner kan være tilstrekkelig 
grunnlag for å igangsette anleggsarbeid. For øvrig er Eidsiva oppmerksom på at 
realisering av enkelte alternativer er betinget av godkjent planendringssøknad.  
 
1.3.3 Prioritering av alternativer 
 
Utbyggers begrunnelse for planendring og prioritering av de beskrevne 
alternativene er angitt nedenfor. Alle de omsøkte endringene (angitt som alternativ 
1) er av fagutredere vurdert som bedre løsninger enn det konsesjonsgitte 
alternativet. 

Inntak og dam 
Eidsiva mener alternativ 1 med overløpsterskel er det inntaksalternativet som best 
forener miljø og utbyggingskostnader. Eksterne fiskefaglig og landskapsfaglig 
utredere vurderer også alternativ 1 å være bedre for fisk, akvatisk miljø og 
landskap (jf. vedlegg 6.3 og 5.1). Alternativ 1 prioriteres derfor foran alternativ 2 
inntak med lukedam. Alternativ 1 med overløpsterskel er avhengig av en innvilget 
planendringssøknad før dette kan realiseres. I tilfelle planendringssøknaden ikke 
godkjennes, eller saksbehandlingstiden ikke er forenlig med prosjektets krav til 
fremdrift, vil det konsesjonsgitte alternativ 2 med lukedam bli lagt til grunn. 

Tverrslag 
Alternativ 1 tverrslag Kleven vurderes å være best anleggsteknisk, samtidig som 
det vil medføre mindre støy for boligbebyggelse, sammenlignet med alternativ 2 
tverrslag Næringsparken. Ekstern landskapsfaglig utreder vurderer alternativ 1 
Kleven som bedre, enn alternativ 2 ved Næringsparken (jf. vedlegg 5.3). Alternativ 
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1 med nytt tverrslag ved Kleven er derfor utbyggers prioriterte 
tverrslagsplassering. Det gjenstår enkelte privatrettslige forhold som må avklares, 
samt forhold til Statens vegvesen for kryssing av fv. 30. I tilfelle gjenstående 
avklaringer tilsier at alternativ Kleven vil bli problematisk, vil alternativ 2 med 
tverrslag Næringsparken bli realisert. 

Adkomstveg tunnelutløp 
Den nye vegtraséen frem til tunnelutløpet vil bli godt tilpasset i landskapet, og vil 
gi mindre visuelle terrenginngrep enn konsesjonsgitt adkomstveg, jf. vedlegg 5.3. 
Sammenlignet med den konsederte vegen, mener Eidsiva den omsøkte traséen er 
en bedre løsning både for landskap og praktisk bruk. Dette støttes av ekstern 
landskapsfaglig utreder (vedlegg 5.3). Derfor søkes det om godkjenning for den 
nye vegtraséen.  

Kraftverkstransformator 
Alternativ 1 med 132 kV kraftverkstransformator i dagen er førsteprioritet fordi det 
er bedre med hensyn til beredskap og økonomi, samtidig som konsekvenser for 
allmenne interesser er små. Ekstern landskapsfaglig utreder vurderer at 
endringsforslaget har ubetydelige konsekvenser sammenlignet med konsesjonsgitt 
alternativ (jf. vedlegg 5.2). Bygging av kraftverkstransformator i dagen er 
avhengig av innvilget planendringssøknad. I tilfelle søknaden ikke innvilges, eller 
om den ikke er avgjort til transformatoren skal bygges, så vil alternativ 2 med 
transformator plassert inne i fjell bli valgt. 

 

1.4 Skredfare 

Det er utarbeidet en egen rapport som omhandler skredfare: SWECO 2012 
«Konsekvensutredning – Tolga kraftverk, Fagutredning: Forurensning, vannkvalitet 
og vannforsyning, grunnvann, erosjon og sedimenttransport». Her gjentas kun 
konklusjonen.  

Anleggsfasen 
Mest aktuelt i forhold til tiltaket er utglidning av eventuelle finkornige avsetninger 
ved rask senkning av vannstand i elva. Dette antas ikke å bli et problem som følge 
av byggingen av kraftverket, og konsekvensen for fagtema skred er angitt som 
ubetydelig. 

Driftsfasen 
Start og stopp av kraftverket vil skje gradvis og ikke gi plutselige 
vannstandsendringer. Faren for utløsning av skred knyttet til elveleiet forventes 
derfor ikke å øke i forbindelse med drift av kraftverket, og konsekvensen for 
fagtema skred er angitt som ubetydelig. 

 

1.5 Andre myndigheter 

Det er gjennomført informasjonsmøte med Tolga og Os kommuner i desember 
2017. Parallelt med oversending av søknad til NVE vil det også bli sendt søknad om 
dispensasjon fra arealbruk i kommuneplanenes arealdel.  
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Fylkeskommunen vil få oversendt arealbrukskart og planer direkte, for å vurdere 
forholdet til kulturminner. Tillatelser til avkjøringer fra FV 30 og kryssing av 
fylkesveger med tunnel i grunnen vil bli tatt opp med vegmyndighetene. 

Søker er i dialog med Bane Nor om forhold til jernbanen i forbindelse med 
anleggsarbeid og tiltak ved inntaket. 

Søker er i dialog med Miljødirektoratet/Fylkesmannen vedrørende 
overvåkingsprogram for ferskvannsøkologi, fisk og fiskevandringer. 

I nærområdet til tverrslag Kleven er det aktiv fjørfedrift. Mattilsynet er kontaktet 
med hensyn på dyrevelferd i anleggsperioden. 
 

1.6 Fremdriftsplan 

Planlagt anleggsstart for prosjektet er stipulert til mai / juni 2018. Oppstart med 
etablering av adkomsttunneler vil sannsynligvis skje fra ettersommeren 2018 og 
tunneldriving vil pågå trolig frem til våren 2021. Ferdigstillelse av hele anlegget er 
planlagt å skje i løpet av 2021. Fremdriftsplanen forutsetter godkjenning av miljø- 
og landskapsplan våren 2018. I tilfelle planendringssøknaden ikke er innvilget når 
de aktuelle anleggsdelene må påbegynnes for å overholde prosjektets framdrift, vil 
den konsesjonsgitte utbyggingsløsningen bli lagt til grunn.  

 

 Beskrivelse av tiltaket 
 

2.1 Styrende forutsetninger fra konsesjonen 

Av NVEs innstilling til OED fremkommer vilkår knyttet til standardpostene i 
konsesjonsdokumentet. Forutsetninger knyttet til post 5, godkjenning av planer, 
landskapsmessige forhold m.v. er gjengitt i Tabell 1-2, mens 
manøvreringsreglementet blir omtalt i kapittel 2.2.2 Vannslipp og omløpsventil. De 
viktigste avbøtende tiltakene som følger av konsesjonen, beskrives i kapittel 2.2. 
Planlagte tiltak for å hindre forurensende utslipp, følges opp av Fylkesmannen og 
er nærmere beskrevet i søknad om utslippstillatelse. 

 

2.2 Problemområder og avbøtende tiltak  

2.2.1 Fiskevandring 
Design av inntaksdam, fiskepassasjer og tunnelutløp gjennomføres i samråd med 
høy fiskefaglig kompetanse for å sikre effektive toveis fiskevandringer. Løsningene 
er utarbeidet i et samarbeid mellom Norconsult, Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) v/Jon Museth og Eidsiva, og baserer seg på best tilgjengelig teknologi og 
kunnskap. Jon Museth i NINA er fagutreder for tema fisk i konsekvensutredningen 
for Tolga kraftverk, samt sentral i det omfattende forskningsprosjektet SafePass 
(forskning på sikker opp- og nedvandring forbi kraftverksinstallasjoner. Finansiert 
av Norges Forskningsråd og kraftbransjen). 
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Vandringsløsningene forbi inntaksdam er avhengig av damalternativ, og begge 
alternativene er grundig utredet (Vedlegg 6.1 Norconsult 2016 og vedlegg 6.2 
Norconsult 2017). Det opprinnelige alt. 2 – Lukedam, krever en naturlignende 
fiskebekk for oppvandring forbi dam. Ved alt. 1 – Overløpsterskel, faller dette 
behovet bort fordi det kan etableres gode vandringsmuligheter for fisk over terskel 
i hovedelva.  

Mer detaljer om vandringsløsninger forbi de ulike damalternativene er vist og 
kommentert under pkt. 2.4.5 - Inntak. Fiskevandring forbi utløp kommenteres 
under pkt. 2.4.12 – Utløpsområde. 

 

2.2.2 Vannslipp og omløpsventil 
Konsesjonen stiller krav til slipp av minstevannføring jf. tabell 2-1.  

Tabell 2-1. Krav til slipp av minstevannføring i manøvreringsreglementet for Tolga kraftverk. 

Periode Minstevannføring 
1.05.-15.09 12 m3/s 

15.09 – 22.09 Gradvis nedtrapping fra 12 til 7 m3/s 
22.09 – 30.04 7 m3/s 

 
I tillegg er det avsatt et årlig vannvolum på 7 mill. m3 som kan nyttes til 
lokkevannslipp. 

For å unngå rask reduksjon i vannføring nedstrøms tunnelutløpet ved en eventuell 
uforutsett driftsstans i kraftstasjonen, vil det bli installert omløpsventil i kraftverket 
med kapasitet på 7 m3/s. 
 

2.2.3 Forurensning 
Arbeidene skal gjennomføres slik at alvorlig forurensning til grunn og vassdrag 
unngås og det skal gjennomføres risikoreduserende tiltak. 

Konkrete tiltak for å forebygge forurensing, samt informasjon til lokalbefolkning 
fremgår av MOP. 

2.2.3.1 Avfallshåndtering  
Avfall skal lagres og håndteres uten fare for forurensning, og i tråd med gjeldene 
regelverk. Alt avfall skal sorteres og leveres til godkjente mottak. Det skal 
utarbeides avfallsplan. Avfallsplan skal omfatte eventuelle bygninger som skal 
rives.  I den grad dette ikke er avklart ved anleggsstart må avfallsplanen revideres 
i løpet av anleggsperioden. 

2.2.3.2 Søknad om utslippstillatelse 
For å minimere utslipp tilknyttet tunneldriving, utslipp fra riggområde og avrenning 
fra deponerte masser, skal det iverksettes ulike tiltak som er nærmere beskrevet i 
vedlagte søknad om utslippstillatelse. Fylkesmannen vil vurdere og godkjenne de 
foreslåtte tiltakene før de iverksettes. Tiltak som planlegges er sedimentering av 
tunnelvann, avskjæringsgrøfter for å hindre avrenning, samt tiltak for å unngå spill 
av olje o.l fra riggområder. Utslippskrav, overvåking og rapporteringsrutiner 
beskrives også i søknad om utslippstillatelse. 
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2.2.3.4 Naturlig forurenset fjellgrunn 
I Fylkesmannens høringsuttalelse til konsesjonssøknaden påpekes det at planlagte 
tunneltraséer løper gjennom områder med eokambriske bergarter 
(sparagmittområder). Fylkesmannen skriver videre at erfaringer fra utbygging av 
regionfelt Østlandet, hvor det er lignende bergarter, viste at det i glidesonene ble 
utløst skadelige mengder bly og nikkel.  

Eidsiva har bedt Norconsult om en tilleggsuttalelse om berggrunn i 
prosjektområdet og sannsynlighet for å påtreffe naturlig forurenset fjell. I 
tilleggsuttalelsen skriver Norconsult: 

«I følge NGUs 1:250 000 berggrunnskart består berggrunnen i prosjektområdet av 
følgende bergarter fra proterozoisk til ordovicisk tid (proterozoisk tid er en del av 
eokambriske, dvs. før kambriske perioden): 

1. Grå og grønn fyllitt og glimmerskifer 
2. Feltspatførende kvartsitt, kvartsskifer og helleskifer, stedvis kalkspatholdig 

og stedvis med diabasganger. 
 

Grensen mellom disse bergartene er kartlagt omtrentlig langs med Glomma hvor 
feltspatførende kvartsitt, kvartsskifer og helleskifer ligger i området NV og grå og 
grønn fyllitt og glimmerskifer området SØ (NGUs berggrunnskart).  

Utfra tolkning av NGUs berggrunnskart forventes tunnelene å drives for det meste i 
kvartsitt, kvartsskifer og helleskifer men bergmasse bestående av grå og grønn 
fyllitt og glimmerskifer kan påtreffes i avløpstunnel mellom kraftstasjon og mot 
nedre kryssing under Glomma. 

Observasjoner fra kartlegging i felt (utført av Norconsult) viser imidlertid at det er 
avvik i NGU’s berggrunnskart hvor bl.a. grensen mellom disse to bergartstypene 
ligger lenger sør i øvre del av prosjektområdet. Det kan dermed være mulig at 
mindre del av tunnelene blir drevet i fyllitt og glimmerskifer enn antatt.»  

«Ordet glidesone (nevnt i uttalelsen til Fylkesmannen) forstås som skyvesone 
mellom to forskjellige dekkserier, dannet ved at sparagmittene ble skjøvet innover 
mot nordvest. En slik skyvesone er kartlagt litt nordvest for prosjektområdet 
mellom Remskleppkomplekset og Rørosdekkekomplekset og to skyvesoner lenger 
sør, mellom Sætre- og Hummelfjellsdekket og Risberg og 
Dalvosjødekket.  Bergarter fra disse dekkene er ikke observert eller kartlagt i 
prosjektområdet men skyvesonen mellom Rørosdekkekomplekset og 
Remskleppkomplekset ligger relativt nærme tunneltraseene. Denne sonen er som 
nevnt kartlagt lenger mot nordvest og med slakt fall mot nord-nordvest. Det 
forventes således ikke at tunnelene vil bli drevet gjennom et skyvedekke som kan 
inneholde skadelige mengder av bly og nikkel.»  

Det skal utføres kjerneboring for å få mer eksakt kunnskap om berggrunn. Prøver 
fra kjerneboring skal undersøkes med henblikk på avdekke eventuell forekomst av 
naturlig forurenset fjellgrunn.  

Selv om sannsynligheten, ifølge Norconsult, er liten for å påtreffe fjell med naturlig 
forhøyede verdier av bly og nikkel, så skal entreprenør utarbeide en plan som angir 
hvilke rutiner som vil bli fulgt i anleggsperioden for å avdekke eventuell forekomst 
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av naturlig forurensning i grunnen. Planen skal godkjennes av Eidsiva før 
anleggsarbeidene kan starte opp.  

I tilfelle arbeidene avdekker fjell som inneholder konsentrasjoner over normverdien 
for bly og nikkel, som i henhold til forurensningsforskriften kap. 2, § 2-3a er 60 
mg/kg for begge metallene, så skal disse massene plasseres i separat deponi. I 
arealbruksplanene for tippområdene Erlia og Kaasdalen er det avsatt areal for 
opparbeiding av et deponi ved hver tipp, for ca. 8000 m3 naturlig forurensede 
masser. Deponiområdene er medtatt i planene for å unngå stopp i tunneldriving i 
tilfelle forurenset fjell oppdages. Deponi for naturlig forurenset masse vil bli 
etablert i tråd med krav som følger av Forskrift om deponering av avfall, av 
21.3.2002. For å sikre at oppbygging og avslutning skjer i tråd med gjeldene 
regler, vil det bli benyttet ekstern fagkompetanse i planlegging av deponiet. Frem 
mot anleggsstart vil det bli vurdert nærmere om deponiet skal klargjøres fra 
anleggsstart eller om etablering først vil skje om behovet oppstår.  

 
2.2.3.5 Støy 
Støy i anleggsfasen anses ifølge KU som liten negativ. For å begrense ulemper for 
lokalmiljø som følge av anleggsvirksomhet i utbyggingsperioden stilles det krav til 
utførende entreprenør om at retningslinje for støy (T1442) skal legges til grunn for 
utførelsen. 

Det vil bli stilt krav til lydnivå fra maskiner og utstyr som skal brukes i 
anleggsfasen. Støyskjermingstiltak vil bli utført i nødvendig grad for å overholde 
grenseverdier i retningslinje for støy. 

2.2.3.6 Støv 
Ved støvproblemer fra anleggsveger og massehåndtering skal det avbøtes med 
vanning eller andre egnede tiltak. I tilfelle naboer til anleggsområdene opplever 
støvproblemer skal iverksetting av avbøtende tiltak alltid vurderes.  

Ved transport av masse på offentlig veg, skal tiltak i form av spyling og rengjøring 
vurderes løpende for å redusere støvulemper langs transportstrekningen. 

2.2.3.7 Rystelser 
Før sprengningsarbeidene blir igangsatt vil det bli utført kartlegging av 
eksisterende bebyggelse og anlegg langs tunneltraséen.  

Grenseverdier angitt i norsk standard for vibrasjoner skal ikke overskrides. 
Rystelsesmålere vil bli satt opp på aktuelle lokaliteter og vil bli flyttet etterhvert 
som tunneldriften går fremover. Målerne sender resultater fortløpende etter hver 
sprengning. Når man nærmer seg grenseverdiene, så vil ulike tiltak bli satt i verk 
for å sikre at grensene ikke overskrides. 

 

2.2.4 Biologisk mangfold ved anleggsområdene 
Kunnskapsgrunnlag 
Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr er utredet i 
konsekvensutredningsfasen (Miljøfaglig utredning 2011 og 2012).  

I tillegg har Eidsiva foretatt en kontroll i desember 2017 mtp. eventuelle nye 
registreringer i «naturbase.no» og «artsdatabanken.no». 
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Registrerte naturverdier  
«Vurdert under ett har utredningsområdet liten til middels verdi for naturtyper og 
flora. Det er kjent få sjeldne og rødlistede arter av karplanter og sopp. Antall 
registrerte naturtypelokaliteter er forholdsvis lavt, og verdien til lokalitetene er liten 
eller middels. Ingen lokaliteter av stor verdi ble funnet» (Larsen & Garder 2011). 
Registrerte naturtyper i nær tilknytning til anleggsområdene er markert i 
arealbrukskart for de enkelte anleggsområdene. Enkelte av naturtypene vil bli 
berørt, dette har også vært lagt til grunn i konsesjonssøknaden. Midlertidig 
riggområder og andre lett flyttbare elementer er lagt utenfor naturtypeområder. 
Forholdet til de enkelte naturtypene er nærmere angitt i beskrivelsen for de 
aktuelle arbeidsområdene. 
 
Det er utført en kontroll mot oppdaterte registreringer i «artsdatabanken.no» i 
desember 2017. Det finnes ingen kjente registreringer av rødlistede arter av 
karplanter og sopp som er i konflikt med planlagte arbeider. 
 
 
2.2.5 Kulturminner 
I prosjektets konsekvensutredningsfase har det blitt gjennomført 
kulturminneundersøkelser i terrenget. Det er ingen registrerte automatisk fredede 
kulturminner som kommer i konflikt med utbyggingen. Det er registrert en fangst- 
og 3 kullgroper i terrenget mellom fv. 30 og Glomma ved tunnelutløpet. 
Kulturminnene ligger godt utenfor de områdene som planlegges tatt i bruk, jf. 
vedlegg 2.7. Eidsiva mener det ikke er nødvendig med noen nærmere markering 
av disse kulturminnene i terrenget.  
 
I terrenget vest for elva ved utløpsområdet finnes det rester av en stokkelagt trasé 
for trekking av fløtningsbåter forbi Eidsfossen. Den stokkelagte traséen er ikke 
fredet, men anlegget vil bli hensyntatt ved at adkomstvegen er planlagt å krysse 
den stokkelagte traséen mest mulig på tvers. Etablering av lukesjakt kan også 
medføre berøring med restene av den stokkelagte traséen. Under befaring i 
oktober 2017, med et tynt snødekke, lot traséen seg ikke påvise. Anleggsarbeidet 
ved utløpet er ikke planlagt startet opp før i 2019. Forutsatt at restene av den 
stokkelagte traséen lar seg påvise i terrenget på barmark, vil de deler som blir 
berørt av arbeidet bli fotodokumentert før oppstart av anleggsarbeidet. Midlertidig 
arealbruk i anleggsperioden vil bli forsøkt tilpasset for å begrense berøring med 
traséen. 
 
I kulturminnedatabasen «Askeladden» er det markert en kulturminneregistrering i 
utkanten av tippområdet i Kåsdalen. Eidsiva har tatt forholdet opp med Sametinget 
og Hedmark Fylkeskommune og fått avklart at registreringen ikke angir et 
kulturminne. Ingen spesielle hensyn er påkrevd ved dette punktet.  
 
Tverrslag Kleven og deler av adkomstvegen til utløpet ved Eidsfossen vært ikke 
vært vist som anleggsområder i tidligere planer for Tolga kraftverk. Så langt 
Eidsiva kjenner til er disse arealene derfor ikke undersøkt for kulturminner. 
Tverrslag Kleven med tilhørende anleggsområde ligger i tilknytning til et tidligere 
masseuttak, som senere er opparbeidet med fjørfehus. Tidligere gravearbeid i 
samband med masseuttak i området gjør det lite sannsynlig med uregistrerte 
kulturminner i området. Anleggsvegen ned til utløpet planlegges ikke bygd før i 
2019, og traséen kan justeres i tilfelle undersøkelser skulle avdekke kulturminner i 
planlagt trasé. 
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Vedlagte arealbrukskart vil bli avklart med kulturminneavdelingen hos Hedmark 
Fylkeskommune i god tid før anleggsarbeidene starter opp.  
 
Ved eventuelle funn av ikke registrerte kulturminner underveis i anleggsarbeidet, 
skal arbeidet ved funnstedet stoppes, og kulturminnemyndighetene varsles. 
 
2.2.6 Friluftsliv 
Friluftslivsinteresser i prosjektområdet er knyttet til fiske og turgåing langs elva. 
Det er i liten grad overlapp mellom turområder og anleggsområder.  

Vannføringen i utbyggingsfasen vil være uendret og det forventes at fisket ikke 
påvirkes nevneverdig. For å lette arbeidet og begrense tilslamming vil det bli 
etablert fangdammer i forbindelse med bygging av inntak og terskel. Noe 
tilslamming av vann som følge av etablering av fangdammer og annet gravearbeid 
i elva må likevel påregnes.  

2.2.7 Sikringstiltak for allmenn ferdsel 
Enkelte av arbeidsområdene ligger i områder med allmenn ferdsel. I 
anleggsperioden er entreprenøren ansvarlig for midlertidige sikringstiltak ved  
anleggsområdene. Før kraftanlegget settes i drift, skal det gjennomføres 
risikoanalyse som omfatter alle risikoaspekter med hensyn til allmenn ferdsel på 
og ved anlegget. Resultatene fra analysene vil legges til grunn for utførelse av 
sikringstiltak.  

2.2.8 Hummelvoll målestasjon 
I merknadene til konsesjonsvilkårene fremgår det at NVE skal godkjenne en plan 
for videreføring av den hydrologiske målestasjonen 2.269 Hummelvoll. Grunnlag 
for beskrivelsene her bygger på vannlinjeberegninger utført av Norconsult 
(Norconsult 2017). 
 
Alternativ 1 – overløpsterskel 
Alternativ 1 med overløpsterskel innebærer mindre heving av vannstand enn ved 
alternativ 2, og målestasjonen blir ubetydelig påvirket. Målestasjonen kan derfor 
videreføres der den er, men Eidsiva vil engasjere eksterne til å utføre ekstra 
vannføringsmålinger etter at overløpsterskelen er bygget, for å avdekke og 
beskrive eventuelle avvik mellom ny og gammel vannføringskurve. 

Alternativ 2 – lukedam 
Utbygging av alternativ 2 med lukedam vil påvirke vannstandsforholdene ved 
målestasjonen og forstyrre vannføringsmålingene. Ved dette utbyggingsalternativet 
vil Eidsiva engasjere ekstern kompetanse for å planlegge etablering av ny 
hydrologisk målestasjon oppstrøms. Det tas sikte på å etablere denne slik at man 
får en overlappende periode med målinger fra både gammel og ny stasjon, slik at 
man får det nødvendige grunnlaget for å koble sammen gammel og ny tidsserie.  

2.2.9 Strømforsyning 
Fremføring av midlertidig og permanent strømforsyning til anleggsområdene 
etableres med hjemmel i Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) sin områdekonsesjon, og 
omtales ikke videre her. 
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2.3 Bruk av tunnelmasse i eksterne prosjekter 
Det kan bli aktuelt å inngå et samarbeid med utbyggere av andre prosjekter om å 
benytte tunnelmassene til samfunnsnyttige formål. Det følger av utbyggingsavtale 
med Tolga kommune at prosjektet skal avgi tunnelmasse til etablering av gang - 
sykkelveg. Foreløpige signaler fra Tolga kommune tilsier at det ikke vil medgå noe 
stort massevolum til dette formålet. Eidsiva vil påse at NVE får fremlagt nødvendig 
planmateriale før det blir avgitt tunnelmasse til dette, eller eventuelt andre aktuelle 
prosjekter hvor Eidsiva ikke er byggherre. 

Direkte bruk av masser til samfunnstjenlige eksterne prosjekter vil kunne begrense 
omfanget av tippene og redusere behovet for deponiareal. I den grad det avgis 
masse til eksterne prosjekter, som medfører betydelig reduksjon av 
deponibehovet, vil reviderte planer for utforming av tippene bli fremlagt for NVE i 
god tid før sluttarrondering.  

 
2.4 Anlegg 

Beskrivelse av anleggsområder og arbeidsoppgaver må sees i sammenheng med 
konkrete kravpunkter i Miljøoppfølgingsplan, jf. vedlegg 4. 

 
2.4.1 Istandsetting, tilbakeføring og massehåndtering 
 
Hovedprinsipper for terrenginngrep og istandsetting 
Som hovedprinsipp vil all arrondering i både stor og liten skala tilpasses 
omkringliggende terreng, og landskapsformer. 

Overganger mellom berørte områder og eksisterende terreng skal se mest mulig 
naturlig ut, og skarpe overganger og rette linjer vil bli søkt unngått. Fyllinger skal 
ikke legges så bratt at de har rasvinkel, da dette vil gjøre det vanskelig for 
vegetasjonen å komme i gang. 

Inngrepsgrenser vil bli merket i terrenget i nødvendig grad. Merking er spesielt 
aktuelt der hvor det skal tas hensyn til spesielle verdier, ved hovedarbeidsområder 
og der arbeidene fordrer nøye planlegging for å overholde grensene. Det skal ikke 
forekomme kjøring med anleggsmaskiner eller annen anleggsaktivitet utenfor disse 
grensene. Dersom avgrensningen gir seg selv i form av et naturlig skille som for 
eksempel veg, er merking ikke nødvendig. Spesielt fokus skal rettes mot 
vegetasjonsskjermer der det er nedfelt i denne plan at det ikke skal hogges skog 
for å hindre innsyn. Disse sonene er avmerket i vedlagte arealbrukskart. 

Hvis entreprenør finner at eksempelvis behov for deponering av masser eller andre 
forhold oppstår, som medfører fare for å gå ut over avsatt areal, skal dette tas opp 
med Eidsiva som fører saken videre til NVE for eventuell godkjenning. Av hensyn til 
saksbehandlingstid hos NVE er det viktig at entreprenøren fremmer slike innspill i 
god tid før behov for å overskride inngrepsgrensene oppstår. 

Så langt det er mulig skal avskaving av toppmasser og lagring av disse, utføres når 
det ikke er tele i jorda. 

Massehåndtering 
Reetablering av vegetasjon planlegges ved naturlig revegetering fra stedlige 
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toppmasser. Dette innebærer at der hvor det er tilstrekkelig overdekning skal 
avdekkingsmasser tas ut og mellomlagres, for så å legges tilbake på ferdig 
arrondert terreng. Avgravde stubber og røtter er organisk materiale som kan 
graves ned i øvre jordlag ved istandsetting av tippområder, eller i overgang mellom 
berørt og uberørt terreng. Stubber og røtter mellomlagres og benyttes ved 
arrondering.  

Undergrunnsmasser og toppmasser skal sorteres og lagres hver for seg i ranker 
eller hauger. For at ikke toppmassene skal bli for tettpakket bør de ikke lagres i 
høyder på mer enn to, eller i høyden tre meter. Røtter og stubber lagres for seg – 
her er det ikke krav om maks høyde på haugene. 

Ved tilrettelegging for naturlig revegetering er det optimale å ha like tykt organisk 
topplag som det tilliggende terrenget. I mangel på humusholdig toppmasse vil også 
andre jordmasser med innslag av tilstrekkelig finstoff, over tid gi grunnlag for 
naturlig vegetasjonsetablering. 

Tippområdene i Tolga ligger på ca. 500 – 650 m.o.h. og vil helt eller delvis være 
omkranset av furuskog. Furu har stor frøspredingsevne og er normalt et treslag 
som gir godt tilslag på områder med mineraljord i dagen, hvor frø og småplanter 
ikke blir utkonkurrert av bunnvegetasjon. Eidsiva mener forholdene ligger til rette 
for et godt oppslag av naturlig forynget furu på tippene og øvrige anleggsområder 
etter istandsetting. Når Tolga kraftverk er ferdig utbygd vil reetablering av 
vegetasjon på tipper og tilbakeførte anleggsområder bli gjenstand for oppfølging 
ved internkontroll og miljøtilsyn i Eidsivas regi. I tilfelle den naturlige 
revegeteringen ikke blir tilstrekkelig, vil det etter behov bli vurdert aktive tiltak for 
å fremme vegetasjonsetableringen. 

Forutsatt tilgjengelige toppmasser planlegges det å etterligne naturlige forhold, ved 
at det ofte er skrinnere vekstvilkår oppe på terrengrygger enn lenger ned. Følgelig 
vil det bli lagt et tynnere jordlag øverst på nye terrengformasjoner og noe tykkere 
lenger ned, og i overgangen mot tilgrensende terreng.  

Ved tilbakelegging av avdekkingsmasser etter arrondering skal toppmassene 
legges løst på over undergrunnsmassene, som heller ikke skal komprimeres. 
Overflaten skal ikke glattes til, men ha en ujevn overflate. Naturlig tilliggende 
terreng rundt tippene har forholdsvis jamn overflate og er lite kupert. 
Tippoverflatene skal arronderes med variasjon i overflaten, i tilsvarende skala som 
omkringliggende urørt terreng. 

Ujevnheter i tippoverflaten skal ikke være tydelig avgrenset, men gli inn i tippen 
for øvrig. Dersom en har naturstein av ulik størrelse tilgjengelig, skal disse legges 
tilfeldig utover. Stein skal legges med lav- eller mosebegrodd side opp, og visuelt 
forankres i terrengflaten ved at det lages en liten forsenking som steinen legges i. 
Variasjon i overflaten vil gi nyanser i mikroklima som vil fremme vekst av ulike 
plantearter, som overtid vil bidra til utvikling av en naturlik 
vegetasjonssammensetning.  

Ved sluttarrondering av tipp skal det etter behov etableres grøfter for å lede 
overflatevannet vekk fra tippen for å begrense erosjonsfare. 

Detaljert utforming av tippoverflaten fremkommer ikke av tipplan, men er en viktig 
forutsetning for istandsetting av tippene. For å sikre at prinsippene i miljøplanen 
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legges til grunn for istandsetting vil Eidsiva ha en tett oppfølging av entreprenøren 
og de aktuelle maskinførere når dette arbeidet gjennomføres. 

Røtter og stubber som er fjernet fra tippområdene og mellomlagret i 
anleggsperioden begraves i de øverste jordlagene på tippen. Disse vil trekke opp 
fuktighet fra regn og snø og virke som lager av vann for vegetasjonen på tippen. 
Dette vil være svært positivt, da en begrensende faktor for vegetasjonsetablering 
på tippflater ofte er vanntilgangen. I tillegg vil de over flere år avgi næringsstoffer 
etter hvert som de brytes ned. De skal helt eller delvis dekkes av jord og ikke 
legges løst på toppen av tippen, da dette kan være skjemmende visuelt og heller 
ikke vil gi den ønskede effekten med tanke på å holde på vann. I grunnlendt 
terreng hvor det ikke er tilstrekkelig jorddybde til å benytte seg av dette 
prinsippet, vil stubber og røtter bli transportert til andre anleggsområder og gravd 
ned der.  

Naturlig vegetasjonsetablering skjer ved spiring av frø og tilvekst fra levende 
plantedeler i toppjorda, samt frøspredning og vegetativ spredning fra sideterreng.   
På store tippflater vil derfor naturlig revegetering kunne ta lang tid.  

For å få fortgang i vegetasjonsetableringen på store tippflater, hvor det er stor 
avstand til intakt naturlig vegetasjon, vil det være gunstig å bryte opp flaten ved 
transplantasjon av torver og småtrær. Der det ligger til rette for det skal torver av 
inntil ca. 1 m2 størrelse tas ut, gjerne med mindre trær på. Når området 
istandsettes og jord legges på, settes disse torvene utover. Det er viktig at det 
graves en liten grop før torvene settes ned, for å unngå at de tørker ut. Nedsetting 
av torver som piloter med intakt vegetasjon utover tippoverflaten vil fungere som 
spredningspunkter for naturlig vegetasjon og fremskynde den naturlige 
vegetasjonsetableringen.   

Ved mellomlagring av vegetasjonsmasser og torv kan det være problematisk å  
opprettholde livskraftige småtrær og vegetasjon blant avdekningsmassene, selv 
om man vanner i tørre perioder. Torvene har lette for å smuldre opp når de må 
flyttes og transporteres til og fra mellomlager. Som et tiltak for å øke tilgang på 
livskraftige vegetasjonstorver og småtrær, er det aktuelt å benytte gravemaskin 
for å ta ut enkelte vegetasjonsmatter og små trær fra deler av planområdet som 
har vegetasjonsdekket intakt. Ved istandsetting kan disse flyttes til andre deler av 
anleggsområdet for å fremskynde den naturlige vegetasjonsetableringen her. 
Flytting og direkte nedsetting av torvene gir normalt et betydelig raskere tilslag på 
vegetasjon, enn ved utplanting av torver fra mellomlager. Dette vil være fokus på 
å gjennomføre uttak og flytting av vegetasjon på en skånsom måte, uten å skape 
store nye sår i vegetasjonsdekket. I tillegg vil det bli forsøkt å utsette avdekking av 
enkelte av tippenes ytterkanter til sluttarronderingen, slik at vegetasjonsmasser fra 
områder som likevel blir berørt av tipp, kan omplantes direkte. 

Man vil så langt det ligger praktisk til rette for det, prioritere å få kjørt 
toppmasser/organisk materiale fra anleggsområder med overskudd til områder 
med knapphet på disse ressursene. Dersom det skulle vise seg å være generell 
knapphet på toppjord/organisk materiale i hele utbyggingsområdet, vil en måtte 
fordele det en har på best mulig måte. 

Tilbakeføring av midlertidige anleggsområder 
Områder hvor det er gjort midlertidige inngrep skal som hovedprinsipp arronderes 
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med en form som faller inn i landskapet, og med en overflate som ligner på 
tilliggende terreng. Om tilførte overbygningsmasser skal fjernes eller arronderes vil 
bli vurdert i hvert enkelt tilfelle ut fra hva som er mest hensiktsmessig. I de tilfeller 
hvor det bare er lagt på et tynt lag med overdekningsmasser kan dette bli 
liggende. Overflaten skal rufses til og dekkes med toppmasser med tilstrekkelig 
finstoffandel for å gi grunnlag for vegetasjonsetablering.  

I de tilfeller naturlig terreng og stedlig jordmasse er komprimert av tunge 
kjøretøyer planlegges tiltak for å løse opp det øverste jordlaget med en egnet 
grabb. Dette vil gi et bedre utgangspunkt for revegetering enn om massene forblir 
komprimerte. 

Erfaringsvis kan det komme ønsker fra grunneier om etterbruk av opparbeidede 
riggplasser, som et alternativ til tilbakeføring. I tilfelle det blir aktuelt vil dette bli 
avklart med NVE og kommunen. 

 

2.4.2 Mål for istandsetting 
Målet for istandsettingen i de områdene hvor det er planlagt økologisk revegetering 
fra stedlige toppmasser, er å få en vegetasjonssammensetning som over tid er 
mest mulig lik den i tilliggende områder. Valg av metode for revegetering medfører 
at det må aksepteres at vegetasjonsetableringen kan ta lenger tid enn om man 
hadde valgt en løsning med tilsåing. 

Hvor vellykket en istandsetting vil være, avhenger i tillegg til selve arronderingen, i 
stor grad av om man har tilstrekkelig med organisk materiale til rådighet, og helst 
da masser med frøbank. Det vil også avhenge av om toppmassene har vært lagret 
riktig, og i hvor stor grad jordlaget som legges på ved arronderingen er av lik 
tykkelse og beskaffenhet som tilliggende, uberørte områder. Tipper og andre 
områder som fylles opp med sprengstein, vil få redusert evne til å holde på 
fuktighet. Det må tas høyde for at tørrere forhold kan vanskeliggjøre 
revegeteringen. 

Dersom en ser behov for det, kan bruk av tilsåing eller planting bli vurdert. Dette 
gjelder spesielt tippområdene. 
 

2.4.3 Skogrydding 
Hogstentreprenør har ansvar for at avskoging utføres skånsomt og slik det fremgår 
av denne planen. Områder med restriksjoner, herunder blant annet buffersoner og 
naturtyper skal merkes i terrenget for å unngå utilsiktet hogst eller kjøring. Eidsiva 
skal påse at entreprenøren forholder seg til detaljplan for miljø og landskap og 
kontrakt. 
 
Kjøring med hogstmaskin og utkjøring av tømmer skal, så langt det er praktisk 
mulig, skje i områder som er forutsatt berørt i anleggsperioden. 
 
Konkrete krav til hogstentreprenøren er nedfelt i MOP jf. vedlegg 4. 
 

2.4.4 Veibygging, riggområder og borvann 
Veger 
Veger som skal opprettholdes permanent i anleggets driftsfase skal ha toppdekke 
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av grus og ca. 4-5 meters bred kjørebane pluss grøfter. I anleggsperioden vil 
vegbredde og standard bli tilpasset entreprenørens behov.  

Største delen av veibyggingen vil skje i områder, som ikke berører spesielle 
naturverdier. Her skal total trasébredde inkludert grøfter og berørt sideterreng 
normalt ikke overstige ca. 15 m i flatt terreng som vist i Figur 2-1. 
Avdekningsmasser kan mellomlagres langs vegen innenfor denne sona.  

 
Figur 2-1. Prinsippskisse som viser inngrepsbredde og oppbygging av anleggsveg i flatt terreng. 
Toppjord med frø og vegetasjonsdekke lagres midlertidig langs vegens sideterreng innenfor den totale 
inngrepsbredden. Toppjord legges ut når sideterrenget er arrondert.  

Der veg skal fremføres i hellende terreng vil den totale inngrepsbredden måtte 
utvides noe som følge av terrengutslag, men i utgangspunktet skal 
inngrepsbredden ikke overstige ca. 25 m i horisontalplanet, jf. Figur 2-2. Det 
forventes ikke omfattende sprengningsarbeid langs vegtraséene. I tilfelle det må 
etableres fjellskjæring vil skjæringsvinkelen bli brattere.  
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Figur 2-2. Prinsippskisse som viser inngrepsbredde og oppbygging av anleggsveg i hellende terreng 
med løsmasse. Revegetering av fyllinger og skjæringer er en viktig landskapstilpasning av vegene, og 
vil bli utført som vist på skissen. For veger som etableres etter at tunneldrivingen er kommet i gang 
kan i større grad bli lagt på fylling. Dette vil redusere behov for skjæringer og begrense total 
inngrepsbredde. 

Sammenlignet med konsederte vegtraséer medfører endret vegtrasé mellom fv. 30 
og utløpet ved Eidsfossen redusert omfang med vegbygging i sidebratt terreng. 

For å sikre en best mulig terrengtilpasning av veitraséene vil disse kunne bli justert 
både i videre prosjektering og i byggefasen. Inngrepsgrense langs veger som 
angitt på arealbrukskart som vedlegg til denne planen kan parallellforskyves, men 
ikke breddeutvides. 

I driftsperioden vil veien frem til inntak og kraftverket i Erlia bli brøytet for snø. Det 
øvrige veinettet vil normalt ikke bli brøytet.  

Midlertidige anleggsveger vil måtte opparbeides på tippene underveis. Disse vil bli 
arrondert ved endelig utforming av tippflaten, og ikke vise igjen etter at arbeidene 
er avsluttet.  

Riggområder 
Riggene er i utgangspunktet midlertidige og skal tilbakeføres, jf. pkt. 2.4.1. 
Riggområdene er disponible for entreprenøren til nødvendige formål i forbindelse 
med utbygging av kraftverket.  

Vann til tunneldriving  
Borvann vil bli hentet fra Glomma. I tilfelle naturgitte forhold ikke gir gunstige 
forhold for driftssikkert pumpearrangement, vil pumpesump bli etablert ved 
nedsetting av midlertidig kum. Mellom uttakspunkt og forskjæring/tunnel legges 
vannslange ut manuelt uten behov for terrengbearbeiding. Når arbeidene avsluttes 
vil kum og vannslange fjernes, og eventuelle spor etter graving ved uttakspunktet 
bli istandsatt. Ca. plassering av uttak er vist i arealbruksplaner. Trasé for 
vannslange utløser ikke terrenginngrep, men er markert i arealbruksplaner for å få 
en helhetlig fremstilling. Slangetrasé som er angitt i arealbruksplaner kan avvikes. 
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2.4.5 Inntak Hummelvoll 
Inntaket er planlagt ved Hummelvoll ca. 7 km oppstrøms Tolga sentrum og ca. 1,5 
km nedstrøms Hummelvoll bru.  

Det har blitt lagt ned en betydelig innsats for å optimalisere utbyggingsløsningen 
med hensyn til kostnader og forhold for toveis fiskevandringer forbi 
inntaksdammen.  Dette arbeidet har medført at Eidsiva ønsker å presentere et nytt 
alternativ, som innebærer bygging av en overløpsterskel som alternativ til den 
konsesjonsgitte lukedammen. I tilfelle planendringssøknaden ikke er ferdig 
behandlet når arbeidene ved inntaket må starte opp, er planen å realisere den 
konsesjonsgitte lukedammen. Det beskrives derfor to alternativer for bygging av 
inntak med ulik plassering og høyde for dam / terskel, jf. Figur 2-3. 

 
Figur 2-3. Oversikt inntaksalternativ 1 og 2 med permanent arealbruk. Inntaksbassenget blir 
vesentlig mindre med alternativ 1 fremfor alternativ 2. Større figurformat med målestokk er vist i 
vedlegg 1.2. 

Rørosbanen ligger i terrenget øst for inntaksstedet, og Eidsiva er i dialog med Bane 
Nor om behov for tiltak for jernbanen. Behovet for tiltak påvirkes av hvilket 
alternativ som velges. Alternativet med lukedam gir høyest vannstandsheving og 
mest omfattende avbøtende tiltak. Eidsiva er innstilt på å utføre tiltak slik at 
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ulempene for jernbanen, både i utbyggingsperioden og senere, blir så små som 
mulig. Revidert arealbruksplan vil bli fremlagt for NVE i tilfelle tiltak ved 
jernbanesporet utløser behov for anleggsarbeid utenfor inngrepsgrenser som 
fastsatt i arealbruksplan, jf. vedlegg 2.2. 

 
 
2.4.5.1. Alternativ 1 overløpsterskel 
Alternativ 1 innebærer at det bygges en overløpsterskel ca. 140 meter ovenfor 
damstedet for alternativ 2, jf. Figur 2-3. Overløpsterskelen er planlagt med overløp 
på kote 586,0 (NN 2000). Ved en normal driftssituasjon hvor vannføringen ikke 
overstiger kraftverkets slukeevne + minstevannføring, vil vannstanden oppstrøms 
terskelen heves med ca. 0,5 m. Terskel med inntak og planlagt terrengarrondering 
rundt inntaket er visualisert i vedlegg 3.1. Inntaket vil bli etablert med lukehus 
over inntaksluken, jf. Figur 2-4. Byggemateriale i inntak, ledevegger, 
overløpskrone og tettevegg i terskel, lukehusvegger m.v. er betong. Frem mot 
byggestart vil det bli vurdert benyttet Ruuka spunt, som alternativ til betongtetting 
av terskel. På nedstrøms side av tetteveggen vil det bli plastret med grov stein 
som forkiles med samfengt sprengstein. Nedstrøms side av terskelen vil ha 
varierende helling fra 1:50, 1:40 og 1:15.   

På østsiden av elva er det behov for å utføre permanent tetting i grunnen. Tetting 
vil bli utført med spunting. Spunten vil bli overfylt med masser og skal ikke være 
synlig i dagen, etter at istandsettingsarbeidet er utført.  

Oversikt over overløpsterskel og inntak er vist i Figur 2-4. Arealbruksplan for dette 
alterantivet er vist i vedlegg 2.1. 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Figur 2-4. Alternativ 1 med overløpsterskel, sett fra nord. Inntak (1), overløpsterskel (2), integrert 
løp for fiskevandring i terskelen (3) og løp for å lede fisk fra inntaket tilbake til elva (4). I vedlegg 3.1 
er figuren vist i større format. 

Oppvandring av fisk vil ved dette alternativet foregå over terskelen, og vurderes av 
fiskefaglig ekspertise som en bedre løsning enn fiskebekken ved alt. 2. 
Nedvandring av fisk ivaretas ved to fiskeavledere i tilknytning til inntaksristene 
som fortsatt har lysåpning på 15 mm (Figur 2-5). Den planlagte løsningen for opp- 
og nedvandring, er inngående beskrevet i vedlegg 6.2 Tolga kraftverk – Utforming 
av fiskepassasjer etter planendring (Norconsult 2017). En stor del av 
minstevannføringen skal alltid slippes over terskelen i et løp som utformes optimalt 
for oppvandring av fisk. Ved store vannføringer vil det være gode opp- og 
nedvandringsmuligheter over store deler av terskelen, jf. vedlegg 6.2. 

Sedimenttransport forbi inntakssted vil påvirkes noe ulikt avhengig av hvilket 
alternativ for inntak og dam som velges. Alternativ 1 innebærer lavere 
oppdemming og vesentlig redusert lengde på inntaksbassenget enn alternativ 2, jf. 
Figur 2-3. NINA mener alternativ 1 med overløpsterskel vil gjøre det lettere å 
opprettholde sedimenttransport forbi inntaksstedet enn for alternativ 2 med 
lukedam, jf. vedlegg 6.3. Dette er viktig for å opprettholde habitatkvaliteten for 
fisk på minstevannføringsstrekningen nedstrøms dammen. 

Ved drift av kraftverket vil det bli etablert rutiner for å flytte masser som 
sedimenterer inn mot inntaket, tilbake til elva. Massebalansen i vassdraget vil bli 
opprettholdt ved at disse massene vil bli lagt i elveleiet nedstrøms terskelen. 
 

 
Figur 2-5. To stk fiskeavledere (1) plasseres sentrisk over hver av inntaksristene (2). Videreføring av 
fiskeavledere ut i elva vises som gult rør (3). Grindrensker er plassert over fiskeavlederne (4).  
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Inntaket bygges tørt utenfor elveløpet, arbeidene vil likevel bli sikret med en 
midlertidig fangdam langs elvekanten foran inntaket. Kanalen som leder vann til 
inntaket etableres når inntaket er bygd. Terskelen vil bli bygget i to deler, hvor ca. 
halve konstruksjonen skjermes av fangdam mens vannet ledes rundt. Når første 
del er bygget etableres ny fangdam som leder vannet over den ferdige del av 
terskelen, mens andre halvdel bygges.  

Bygging av terskel vil bli utført vinterstid mens det er liten vannføring i vassdraget. 
Ved å lede vannføringen rundt arbeidsområdet ved terskelen begrenses 
tilslamming nedstrøms arbeidsområdet. Videre vil alternativ 1 med terskel 
innebære vesentlig kortere byggetid enn alternativ 2 med lukedam. Alternativ 1 
medfører derfor kortere tid med grave- og anleggsarbeid i elva sammenlignet med 
alternativ 2. Dette vil være positivt for livet i elva siden det vil begrense periode 
med tilslamming nedstrøms.  

2.4.5.1 Alternativ 2 – Lukedam 
Lukedammen er planlagt med overløp på kote 587,43 (NN 2000) og vil heve 

vannstand med 3,0 m ved damstedet. Flomavledning vil skje via to segmentluker 
og en klappeluke, i tillegg vil dammen ha bunntappeløp. På dammens østside 
planlegges en mindre fyllingsdamseksjon med sentral betongkjerne. På dammen vil 
det bli oppført 4 mindre lukehus, jf. Figur 2-6 og Figur 2-7. Byggemateriale for 
dam, bro, lukehus og inntakskonstruksjon er betong.  

 
Arealbruksplan for i anleggsperioden er vist i vedlegg 2.2. 

Figur 2-6. Alternativ 1 med lukedam, sett fra øst. I vedlegg 3.2 er figuren vist i større format. 
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Figur 2-7. Oppe til venstre vises inntak med fiskeavleder, oppe til høyre vises innløp til fiskebekk og 
nederst er adkomstbro og kulp ved utløp fiskebekk visualisert. I vedlegg 3.2 er figurene vist i større 
format. 

Planlagt utforming av lukedam fremgår også av teknisk tegning, jf. vedlegg 3.2. 

Oppvandring av fisk vil bli ivaretatt ved en omløpsbekk rundt dammen, og adkomst 
over fiskebekken vil skje på bro jf. Figur 2-7. Nedvandring av fisk vil skje via to 
fiskeavledere i tilknytning til inntaksrista. Lysåpningen i rista er 15 mm, i henhold 
til kravet i konsesjonen, og sikrer at nedvandrende fisk ikke går inn i turbinene. 
Ved vannføringer over slukeevnen vil nedvandring også skje over klappeluken. Den 
planlagte løsningen for opp og nedvandring av fisk, er inngående beskrevet i 
vedlegg 6.1 Tolga kraftverk – Fiskepassasjer – Utredning (Norconsult 2016). (Merk 
at denne utredningen ble laget med forutsetning om 5 m3/s minstevannføring om 
vinteren. En økning til 7 m3/s løses ved at midtre fiskeavleder også får et slipp på 2 
m3/s om vinteren, jf. pkt. 2.4.6 nedenfor og utredningens s. 24).  

Inntaksrista vil ha horisontale staver, og grindrensk vil skje delvis med selvrensk 
og delvis med mekanisk grindrensker som vandrer langs grinda, jf. Figur 2-8. 
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Figur 2-8. Grindrensker ved alternativ 2 - lukedam. Inntaksrista vil ha horisontale staver og 
grindrenskeren vil vandre langs rista. 

Lukedammen vil bli bygget i to deler, hvor ca. halve konstruksjonen og inntak 
skjermes av fangdam, mens vannet ledes rundt. Når første del er bygget, etableres 
ny fangdam som leder vannet via ferdige lukeløp, mens andre halvdel bygges. 
Fiskebekken bygges tørt, og først når løpet er ferdig konstruert vil det bli satt på 
vann i løpet. 

 
2.4.5.3 Felles for begge inntaksalternativer 
 
Flomforhold 
Ved alternativ 1 vil flomavledning skje over terskelen, mens ved alternativ 2 vil 
flomtapping skje via damluker. Norconsult, som har utført vannlinjeberegninger for 
alternativ 2 med lukedam (Norconsult 2012), har utført tilsvarende beregninger 
også for alternativ 1 med overløpsterskel. Norconsults rapport med oppdaterte 
vannlinjeberegninger er vedlagt, jf. vedlegg 7. 

Norconsults vurdering er at alternativ 1 med terskel med overløp på kote 586,0, 
(NN2000) gir vannstandstigninger som er i størrelsesorden lik eller mindre enn ved  
alternativ 2 med lukedam. Med alternativ 1- overløpsterskel, vil strekningen som 
blir påvirket med forhøyet vannstand være kortere enn for alternativ 2 med 
lukedam.  

Materialbruk 
Lukehus skal støpes med bordforskaling av grove bord for å oppnå struktur i 
overflaten.  Rekkverk blir oppført i galvanisert stål og klatresikkert design. Lukehus 
oppføres med saltak og taktekking av typen Decra Stratos antikk grå, eller 
produkter med tilsvarende egenskaper og utseende. Vindskier, forkantbord, 
takrenner, nedløp, vinduslister og dører utføres i mørk dempet farge. 

Alle midlertidige fangdammer bygges opp med tunnelstein og morene tettekjerne. 
Overskuddsmasser fra inntaksområdet vil bli kjørt til Erlia for permanent 
deponering. 

Permanent adkomstveg og parkering 
Det vil bli etablert ny permanent adkomstveg fra fv. 30 frem til inntaket og det vil 
bli opparbeidet plass for å dekke behov for snuplass og parkering for 
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driftspersonell, som vist i vedlegg 2.1 og vedlegg 2.2 for henholdsvis alternativ 1 
med overløpsterskel og alternativ 2 med lukedam. 

Registrerte naturverdier ved inntaket 
Øst for jernbanelinja ligger Bjøreggene naturreservat. Naturreservatet vil ikke bli 
berørt for noen av utbyggingsalternativene. I tilfelle alternativ 2 med lukedam blir 
realisert, vil det være stort fokus på å ikke berøre naturreservatet ved utføring av 
forebyggende tiltak for jernbanen. 

Naturtypelokalitet nr. 16 er rikmyr verdifastsatt til middels.  Rikmyra blir påvirket 
ved begge inntaksalternativer. I KU-fasen er det angitt at alternativ 2 med 
lukedammen vil gi konsekvenser for rikmyra i form av høyere grunnvannstand. I 
tillegg vil naturtypen kunne bli delvis berørt av terrengutslag fra bygging av 
planlagt fiskebekk i eget løp. 

For alternativ 1 med overløpsterskel vil terrengutslag fra etablering av inntaket gi 
direkte overlapp mellom en del av naturtypen og anleggsområdet, jf. vedlegg 2.1. 
Samtidig vil de uberørte delene av rikmyra bli mindre berørt som følge av lavere 
grunnvannstand, enn forutsatt for alternativ 2 med lukedam. Når kanalen inn mot 
inntaket etableres for alternativ 1 vil det være fokus på å begrense terrengutslag 
og annet terrengarbeid som kan berøre rikmyra. 

Som følge av mindre oppdemming vil naturtype nr. 5 som er en flomdam ved 
Hummelfjell camping, bli uberørt ved alternativ 1 med overløpsterskel.  

Riggområder og annen midlertidig arealbruk vil bli lagt utenfor naturtype nr. 16, jf. 
vedlegg 2.1 og vedlegg 2.2.  

Kantsoner mot vassdrag 
Etablering av inntak med overløpsterskel eller lukedam medfører anleggsarbeid i 
vassdraget og dets umiddelbare nærhet. Innenfor anleggsområdet skal midlertidig 
arealbruk i vassdragets kantsone vurderes kritisk. Skogrydding i kantsoner hvor 
det ikke er direkte overlapp med permanente tiltak skal skje med forsiktighet, og 
fortrinnsvis først når behov for å ta området i bruk oppstår. 

 

2.4.6 Minstevannføring og opplegg for slipp av lokkevann 
Krav om vannslipp 
Det er pålagt minstevannføringsslipp for anlegget, med et vannslipp på 12 m3/s i 
perioden 1.05.-15.09 og 7 m3/s i perioden 23.09 – 30.04. I perioden 16.09 – 22.09 
som utgjør overgangen mellom sommer- og vintervannføring skal nedtrapping skje 
gradvis fra 12 til 7 m3/s. 

Jf. manøvreringsreglementet i konsesjonen for kraftverket skal det også avsettes 
et årlig vannvolum på 7 mill. m3 til lokkevannslipp.  

Alt. 1 overløpsterskel - slipp og måling av minstevannføring 

Fordeling av minstevannføring 
På vinterstid slippes ca. 4 m3/s minstevannføring via to fiskeavledere på oversiden 
av varegrinden for nedvandring av fisk, og ca. 3 m3/s slippes i fast nedsenket 
overløpsterskel/kanal i dammen. Fra fiskeavlederne går vannføringen via ett rør ut 
i elva nedstrøms terskelen. På sommertid slippes i tillegg ca. 5 m3/s ved hjelp av 
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klappeluke i dammen. Klappeluken vil ha en fast «sommerposisjon» (åpen) og fast 
«vinterposisjon» (lukket).  

I overgangen sommer og vinter vil luka kjøres i små steg dag for dag, fra åpen til 
lukket. 

Lokkevannslipp utføres ved å redusere lasten gjennom kraftverket slik at 
vannstanden stiger og flomvannføringen øker. 

Vannslippingen er visualisert i Figur 2-9. 

 
Figur 2-9. Fordeling og slipp av minstevannføring ved alternativ 1 - inntak med overløpsterskel. 

 

Metode for måling av minstevannføring 
Vannføringen som slippes via fiskeavlederne over inntakets varegrind vil måles ved 
hjelp av ultralyd på røret. Røret skal ha en rettstrekning på minimum 10xD 
oppstrøms og 5xD nedstrøms. Rørdiameter vil være ca. 1,4 m. 

I henhold til NVEs retningslinjer for registrering av konsesjonspålagt 
minstevannføring vil metoden “Vannføring basert på måling av vannstand”, 
benyttes for dokumentering av vannføring over luke og terskel i dam. I 
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prosjekteringen vil overløpsterskel og luker prosjekteres slik at teoretisk 
minstevannføring oppnås med vannstand på ca. 5 cm under topp dam.  

Under idriftsettelsen vil det utføres en kalibreringsmåling for å kontrollere 
sammenhengen mellom vannstand i dam og vannføring over terskel/luke. Det vil 
kontrollmåles ved forskjellige vannstander og med luke åpen og lukket. 

Total minstevannsføring rapporteres etter følgende uttrykk: 

QMVF = Qultralyd + Qfastoverløp(damnivå) + Qdamluke(damnivå & lukestilling) 

Siden en overløpsterskel er følsom for drivgods og is som strander på terskelen, vil 
det etableres et overvåkningskamera som er direkte tilknyttet kraftsentralen slik at 
dette kan avdekkes. 

Vannstandsregulering 
Vannføringen gjennom kraftverket reguleres av en vannstandsregulator. 
Vannstandsregulatoren sammenligner en «bør-verdi», med «er-verdi» for 
vannstand. «Bør-verdien» settes på bakgrunn av kalibreringen, og det vil legges til 
en sikkerhetsmargin på ca. 2-5 cm avhengig av hvor godt regulatoren fungerer. 
Differansen mellom «bør»- og «er-verdi» går via en PID regulator, og vil ved avvik 
sette ny turbinåpning (ledeapparatåpning) i turbinene som medfører at 
vannføringen endres. 

«Er-verdien» for vannstand, samt beregnet minstevannføring lagres i Eidsivas 
kraftsentral. Beregnet vannføring forbi dammen vil også vises på display som 
plasseres i nærhet til inntaket sammen med opplysningsskilt om 
minstevannsføringskrav. 

Sensor for vannstand inngår i kalibreringen, og vil plasseres på rolig sted i 
dammen med liten hastighetshøyde. Vannstandsmålingen vil bestå av 2-3 
målinger.  

Hvis tilsiget øker utover slukeevnen i kraftverket + minstevannføring, vil 
vannstanden stige og flomvannet vil gå over den lange delen av terskelen. Høyere 
vannføring vil gi høyere vannstand, jf. vedlagte vannlinjeberegninger. 

 

Alt. 2 lukedam - slipp og måling av minstevannføring 
For lukedamalternativet vil slipp av minstevannføring skje via omløpsbekk for fisk, 
nedgravd rør med avløp til fiskebekk og to fiskeavledere ved inntaksrist, jf. Figur 
2-10. Minstevannføringen samles i en utløpskulp og ledes tilbake til hovedelva via 
en utsparring i terskel umiddelbart nedenfor dammen. 
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Figur 2-10. Alternativ 1 med lukedam. Slipp av minstevannføring vil skje via omløpsbekk for fisk, 
nedgravd rør med avløp til fiskebekk og to fiskeavledere ved inntaksrist. Minstevannføringen samles i 
en utløpskulp og ledes tilbake til hovedelva via en utsparring i terskel umiddelbart nedenfor dammen.  

 

  



___________ 19.01.2018 ___________ 
 

40 
 

Slipp av minstevannføring på 12 m3/s om sommeren og 7 m3/s om vinteren 
fordeles mellom de ulike slippanordningene. Fordeling mellom de ulike slippene 
planlegges slik:   

• Omløpsbekk og rør  
o Vinter 3 m3/s   
o Sommer 4 m3/s 

• Fiskeavleder mellom varegrinder 
o Vinter 2 m3/s 
o Sommer 4 m3/s 

• Fiskeavleder i enden av varegrind (regulerbar luke) 
o Vinter 2 m3/s 
o Sommer 4 m3/s 

 

Omløpsbekk og fiskeavleder mellom varegrinder vil være faste konstruksjoner, 
men fiskeavlederen i enden av varegrinden vil være regulerbar luke. Denne vil 
sørge for kontinuerlig finregulering av minstevannføringen. 

I overgangen sommer og vinter vil regulatoren for luka sørge for at overgangen 
går mykt. Omløpsbekk og fiskeavleder midt i varegrind vil endres på forskjellige 
tider i tidsintervallet. Luka vil regulere kontinuerlig ut fra et stigende 
minstevannføringssettpunkt, slik at elva nedstrøms vil oppleve en myk overgang. 

Slipp av lokkevann kan skje via dammens flomluker. Lukeåpning benyttes til å 
beregne vannvolumet som slippes. 

 

Metode for måling av minstevannføring 
All minstevannføring samles i utløpskulp nedenfor dammen, og ledes over kunstig 
profil.  

Under idriftsettelsen vil det utføres en kalibreringsmåling for å kontrollere 
sammenhengen mellom vannstand i kulpen og vannføring over profilet. Det vil 
kontrollmåles ved forskjellige vannstander. 

Luka nedstrøms varegrinden vil regulere vannstanden i utløpskulpen (og 
derigjennom vannføringen) via en PID regulator. Hvis vannstanden i utløpskulpen 
synker på grunn av for eksempel tilstopping i fiskebekken vil luka i enden av 
varegrinda korrigere for dette ved å åpne mer. Settpunktet for vannstand vil 
programmeres inn i kontrollanlegget basert på konsesjonsgitte datoer og 
vannføring. 

Sensor for vannstand i utløpskulpen inngår i kalibreringen, og vil plasseres på rolig 
sted i kulpen med liten hastighetshøyde. Vannstandsmålingen vil bestå av 2-3 
målinger.  

Vannstandsregulering 
Luka nedstrøms varegrinden vil regulere vannstanden i utløpskulpen (og 
derigjennom minstevannføringen) via en PID regulator. Hvis vannstanden i 
utløpskulpen synker på grunn av for eksempel tilstopping i fiskebekken vil luka i 
enden av varegrinda korrigere for dette ved å åpne mer. Settpunktet for vannstand 
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vil programmeres inn i kontrollanlegget basert på konsesjonsgitte datoer og 
vannføring. 

 

Felles for begge alternativer 
Metode for kalibreringsmåling av minstevannføringsslipp vil bestemmes under 
detaljprosjektering i samråd med leverandør av måleutstyr. Alternative metoder for 
kalibrering er bruk av dopplerutstyr, saltfortynningsmetode eller flygel. Det skal 
påsees at det finnes et måleområde som vil gi tilstrekkelig nøyaktighet.  

For å unngå stranding av fisk i Glomma ved eventuelt utfall eller rask nedkjøring av 
Tolga kraftverk skal det installeres en omløpsventil med kapasitet på 7 m3/s. 

Omløpsventilen vil åpne automatisk basert på sprang i vannføringsmålinger/ 
produksjon i kraftverket. Samtidig vil det gis en alarm til EVks kraftsentral. Lukking 
av ventilen kan utføres fjernt fra kraftsentralen når produksjonen er reetablert, 
eller reduseres gradvis etter ca. 2-3 timer når vannføringen som slippes forbi 
inntaket har nådd frem til utløpsområdet. 

Slipp av minstevannføring vil kontinuerlig bli overført til et display ved inntaket. 
Displayet vil bli plassert lett tilgjengelig og gir allmenheten anledning til å etterse 
at krav om slipp av minstevannføring overholdes. Kraftverket vil bli fjernstyrt fra 
Eidsivas kraftsentral på Lillehammer. Overvåkning og slipp av minstevannføring fra 
inntaket vil innarbeides eksisterende rutiner for slipp og dokumentasjon av 
minstevannføringer, på samme måte som de mange andre anleggene som 
fjernstyres fra kraftsentralen. 
 

2.4.7 Vannvei 
Vannveien ligger i sin helhet i tunnel, og medfører ikke synlige inngrep i terrenget 
ut over nødvendig areal til deponering av tunnelmasser, som beskrives i egne 
avsnitt. Tunneltrasé fremgår av Figur 1-4. 

 

2.4.8 Tunnelmasse i tipp 
Prosjektets totale deponibehov er beregnet til ca. 1.200 000 m3 løssprengt fjell og 
gravemasser. Det vil bli etablert tipp i Erlia og i Kåsdalen, jf. vedlegg 2.3 og 
vedlegg 2.5/2.6. Fra fast til sprengt fjell er det lagt til grunn en utvidelsesfaktor på 
2,0. Det forventes at den endelige utvidelsesfaktoren vil bli noe mindre enn dette. 
Beregning av tippenes volum har følgelig en viss buffer, i tilfelle deponibehovet 
skulle vise seg å bli større enn forventet. I tillegg kan begge tippene utvides ved å 
ta i bruk mer areal, hvis behovet skulle oppstå. Utforming av tipper vil bli vurdert 
løpende i prosjektet, og etter behov vil korrigerte planer for endelig sluttform bli 
fremlagt for NVE. 

Valg av tippenes hovedform er gjort med bakgrunn i landskapsmessig tilpasning, 
og Tolga kommunes ønske om uttak og videreforedling av tippmasser i 
kraftverkets driftsperiode. Begge tippene er derfor prioritert med forholdsvis stor 
mektighet, som legger til rette for å drive et fremtidig masseuttak bak en skjerm 
av masser. Det forventes at fjellets kvalitet, med henblikk på videreforedling av 
tunnelmasse, vil være ulik langs deler av tunnelsystemet. Så langt det er mulig, 
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uten å påføre prosjektet vesentlige ulemper, skal masser av ulik kvalitet forsøkes 
deponert adskilt i ulike deler av tippen. Entreprenøren skal inkludere et opplegg for 
dette i sin tipplan som skal fremlegges for Eidsiva.  

 

2.4.9 Kraftstasjonsområde med transformator og tipp i Erlia 
Kraftstasjon 
Kraftstasjon etableres i fjell i Erlia med påhugg til adkomsttunnel fra kote 594. 
Senterlinje turbiner forutsettes å ligge på ca. kote 495. Arrangementstegning av 
kraftstasjonen er vist i vedlegg 3. 

Det planlegges installert tre francisturbiner. Installert effekt blir på 3x15,4 MW 
turbineffekt / 3x20 MVA generatoreffekt. Største samlede slukeevne er på 60 m3/s. 
Ved full last på alle tre aggregater forventes en produksjon på ca. 43 MW, 
avhengig av oppnådde falltap i tunneler osv. Minste driftsvannføring forventes å 
være ca. 5 m3/s, men hvis det etter idriftsettelsen viser seg at turbinene kan 
operere også på lavere vannføring vil dette bli praktisert. 

Påhugg og portalbygg 
Det vil bli etablert et felles tunnelpåhugg for tilløps- og utløpstunnelen med 
tunnelsåle på kote 594, terrengplassering er vist i vedlegg 2.3. Forskjæringen vil 
bli stabilisert med bolting og sprøytebetong i nødvendig grad. I tunnelåpningen vil 
det bli oppført portvegg. Portens farge skal harmonere med portalbyggets 
avdempede fargebruk. Lufterist leveres i aluminium, og skal ikke males. På toppen 
av forskjæringen vil det bli etablert permanent gjerde med hensyn til sikring for 
allmenn ferdsel.  

Funksjoner som gjerne etableres i portalbygg i forlengelse av tunnelen ved 
påhugget, planlegges etablert i et frittstående portalbygg i tilknytning til 
kabelsjakta som kommer opp i dagen sør for tunnelpåhugget.  

Portalbygget på ca. 160 m2 vil ha utvendige veggfasader av betong, og det skal 
benyttes bordforskaling av grove bord for å oppnå struktur i overflaten. Jernoksid 
eller tilsvarende mørkt fargestoff skal tilsettes betongen for å oppnå en dempet grå 
farge. Taktekking skal være med samme materiale som for lukehus, dvs. Decra 
Stratos antikk grå, eller produkter med tilsvarende egenskaper og utseende. 
Vindskier, forkantbord, takrenner, nedløp, vinduslister og dører utføres i mørk 
dempet farge. 

En visualisering av påhugg og portalbygg er vist i Figur 2-11, se ellers vedlegg 3.7. 

Vann til tunneldriving  
Vann til tunneldriving hentes fra Glomma i området ved Erlien bru, jf. vedlegg 2.3. 
Det er enkel adkomst til elvekanten fra bestående veg. Vannslange mellom 
pumpesump og forskjæring legges ut manuelt uten behov for terrengbearbeiding, 
og kan derfor legges gjennom naturtype nr. 20. Mindre gravearbeid kan bli utført 
der ledningen krysser lokalveg ned til Erlien bru. 

132 kV transformatorstasjon 
Transformator og koblingsanlegg er planlagt med to alternative plasseringer, enten 
innbygd i fjell eller i friluft. Eidsivas prioritering av alternativene er angitt i pkt. 
1.3.3. 
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Alternativ 1 – 132 kV transformator i friluft 
Alternativ 1 innebærer plassering av transformator i dagen sør-vest for 
tunnelpåhugg, i tilknytning til portalbygg som vist i vedlegg 3.7 og i Figur 2-11. 
Transformator og koblingsanlegg for kraftverket plasseres på et ca. 16 x 24 meter 
flatt gruset område, som omrammes av et sikkerhetsgjerde med høyde på ca. 2,5 
meter. Under transformatoren etableres transformatorgrube med tilstrekkelig 
volum for å oppta all olje ved eventuell lekkasje. I driftsfasen skal det følges opp at 
grubens kapasitet opprettholdes. Is og vann må fjernes fra gruben ved behov. 

I videre detaljplanlegging vil det bli tatt stilling til om det skal oppføres en 
beskyttelse rundt transformatoren av hensyn til fare for eksplosjon og sabotasje,  
jf. gjeldende regler om beredskap. Innbygging av transformatoren vil i tilfelle skje 
med betongvegger med tilsvarende struktur og farge som det tilliggende 
portalbygget. Transformatorbeskyttelsen er vist i Figur 2-11 og vedlegg 3.7. 

Innstrekkstativet er en forlengelse av kraftledningen og vil være tilnærmet likt for 
de to alternativene. Portalbygget vil også ha samme utforming, uavhengig av 
tranformatorplassering.  Transformator med koblingsanlegg vil plasseres mellom 
innstrekkstativet og portalbygget. Transformatorplasseringen er valgt for å samle 
de permanente tekniske anleggene mest mulig.  

 
 

Figur 2-11. Portalbygg med alternativ 1 for plassering av transformator og bryteranlegg m.v. i dagen. 
Inngjerdet område vil være 16 x 24 m.  

Feste Nord-Øst har i sin tilleggsuttalelse vurdert de landskapsmessige 
konsekvensene av å plassere transformator og koblingsanlegg i dagen, jf. vedlegg 
5.2. Feste Nord-Øst sin konklusjon er: «For alternativ 1 med transformatorstasjon i 
dagen, vurdert i forhold til alternativ 2 med transformator i fjell, blir konsekvenser 
for landskap vurdert som like. Opprettholdelsen av vegetasjonssonen (merket 
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naturtype nr. 20) langs fv. 30 ligger til grunn for vurderingen» 
 

Alternativ 2 – transformator i fjell 
Alternativ 2 innebærer plassering av transformator i tilknytning til kraftstasjon inne 
i fjellet. Visuelt inntrykk med dette alternativet fremgår av figur Figur 2-12.  

 

Figur 2-12. Portalbygg med alternativ 2 for plassering av transformator og bryteranlegg m.v. i fjell.  

 

Veger 
Til kraftstasjonen og de andre anleggene i Erlia er det behov for permanent 
adkomstveg som vist i vedlegg 2.3. Den første del av vegstrekningen til kraftverket 
vil følge eksisterende skogsbilveg. Denne vegstrekningen vil bli oppgradert for å 
tåle tung last. I området ved portalbygg vil det bli opparbeidet areal for permanent 
parkering og snuplass for lastebil. 

Midlertidig riggområde 
I terrenget langs adkomstvegen og i området nord for påhugget er det avstatt 
areal for midlertidig riggområde, jf. vedlegg 2.3. Riggområdene ligger i svakt 
hellende terreng og vil bli fylt opp og arrondert med tunnelmasse.  Riggområdene 
er disponibelt for entreprenøren til nøvendige anleggsformål, mellom annet vil det 
bli etablert kontorrigg med verkstedtelt m.v. Kraftledningen for å knytte 
kraftverket til nettet går gjennom riggområdet. Kraftledningen vil først bli oppført i 
slutten av anleggsperioden. Entreprenøren må ta hensyn til kraftledningen i sin 
bruk av riggområdet.  

Tipp – Erlia 
På tippen i Erlia vil det deponeres masse fra tilløpstunnelen, kraftstasjonshall med 
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tilgrensende tunneler og deler av avløpstunnelen. Overskuddsmasse fra 
inntaksområdet vil også deponeres her. Beregnet deponivolum er inntil 631 000 
m3. I tilfelle tverrslaget ved Næringsparken blir valgt er beregnet volum 60 000 m3 
mindre, jf. eget avsnitt om de to tverrslagsalternativene. I tilfelle alternativ 2 
tverrslag Næringsparken blir realisert vil dette medføre at tippens utbredelse vil bli 
noe redusert. Det skal tas hensyn til dette ved avdekking av tippområdet, for å 
unngå at det avdekkes større areal enn nødvendig. 

Terrenget i tippområdet er jevnt skrånende, derfor er også tippens fronter mot sør 
og øst planlagt med jevn skråning og tippens hovedskråninger er anlagt med 
helningsgrad 1:2,5. Tippens hovedform er en avlang formasjon som legges på 
langs av kotene, jf. Figur 2-13 og vedlegg 3.3. 

 
Figur 2-13. 3D visualisering av tippen i Erlia, med deponivolum 631 000 m3. Ytterligere visualiseringer 
inngår i vedlegg 2.3. 

Steinmassene planlegges anlagt med hovedfronten ut mot dalrommet i retning fv. 
30. For å hensynta Tolga kommunes innspill om uttak og videreforedling av 
tippmassene, formes tippen med en avlang forhøyning som et eventuelt fremtidig 
uttak kan starte bak, jf. Figur 2-13 og Figur 2-14. 
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Figur 2-14. Snitt gjennom tippens mektigste del med toppnivå på kote 655. Ytterligere snitt inngår i 
vedlegg  2.3. 
 

Sammenlignet med utformingen, som vist i konsesjonssøknaden er forhøyningen 
senket noen meter for å få en bedre landskapstilpasning. Reduksjon av tippens 
høyde har sammen med et noe større deponivolum, enn lagt til grunn i søknaden, 
utløst en utvidelse av tippområdet i vest og sørlig retning. Deponiet har et 
beregnet areal på ca. 68.000 m2 og vil med utforming som vist i Figur 2-13 romme 
ca. 631 000 m3. I tilfelle deponibehovet i Erlia skulle bli større enn forventet, kan 
tippen utvides ved å ta i bruk arealer oppover i terrenget i hele tippens 
lengderetning. Eidsiva vil i så tilfelle fremlegge planer med revidert tipputforming 
for NVE. 

Massehåndtering og prinsipper for naturlig revegetering skal skje i tråd med 
beskrivelser i pkt. 2.4.1. Tippens overflate vil ha et større areal enn området som 
tippen legges på. Følgelig er det sannsynlig at det kan bli knapt med toppmasser 
med naturlig frø som skal påføres tippens overflate ved sluttarrondering. Det er lite 
synlig fjell i området, og derfor sannsynlig at det vil være tilgang på 
undergrunnsmasser med tilstrekkelig finstoffinnhold, som også kan gi grunnlag for 
vegetasjonsetablering. For å øke tilgang på masser til istandsetting skal også en 
andel egnede undergrunnsmasser graves av og mellomlagres. Mellomlagring av 
avdekningsmasse vil skje langs tippens ytterkanter, samt i egne midlertidige 
deponiområder, som vist i vedlegg 2.3. 

Best tilslag på vegetasjon oppnås når torver med vegetasjon kan flyttes direkte til 
nytt sted uten mellomlagring. I området ovenfor tippen, og som delvis vil være 
skjermet for innsyn nedenfra, vil det bli foretatt uttak av vegetasjonstorver som 
flyttes og omplantes direkte i tippskråningen ut mot dalen. 

Tippen ligger i et område hovedsakelig bestående av furuskog. Et vegetasjonsbelte 
med furuskog i ca. 20 m bredde nedenfor tippen, jf. vedlegg 2.3 vil bli klausulert 
med hogstbegrensning. Vegetasjonsbeltet skal også skjermes mot andre inngrep. 
Furuskogen vil redusere innsyn mot tippen fra fv. 30, men deponiet vil på grunn av 
størrelsen likevel være godt synlig før tippen er revegetert.  
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Deponi for naturlig forurenset masse 
Som beskrevet under punkt 2.2.3.4 er det valgt å inkludere areal for opparbeiding 
av deponi for naturlig forurenset masse. Eidsiva mener en lokalisering av et slikt 
deponi i Erlia bør legges i terrenget ovenfor hovedtippen. Terrenget her er lett 
hellende uten bekkedrag. Ved lokaliteten ligger det til rette for å drenere bort både 
overflate- og grunnvann, som er viktig for å unngå utvasking av forurensning. 
Deponiet er i utgangspunktet dimensjonert for inntil ca. 8000 m3 løssprengte 
masser, samtidig som plasseringen gir rom for å utvide deponiet etter behov. 
Landskapsmessig vil deponiet være skjermet av hovedtippen. Den viste 
plasseringen ligger øverst i terrenget og vil være skjermet for påvirkning fra øvrige 
aktivitet, både i utbyggingsperioden og ved et eventuelt fremtidig masseuttak fra 
hovedtippen. 

Naturtyper 
Det er tre registrerte naturtyper i nærheten av kraftstasjonsområdet, jf. 
arealbruksplan. Veg inn i tunnelpåhugget ha krav til svingradius for transport av 
kraftverksinstallasjoner og massetransport. Naturtype nr. 20 ligger tett på 
påhuggsområdet og vil bli noe berørt. Midlertidig arealbruk i form av mellomlagring 
av masser osv. skal skje utenfor naturtypen for å begrense tiltak innenfor 
naturtypen mest mulig.  

Tilkobling til lokalt nett vil skje fra bestående 22 kV som går forbi anleggsområdet. 
Tilkobling vil skje i medhold av NØKs områdekonsesjon. Siden dette vil medføre 
noe arbeid innenfor naturtype nr. 20 er det i arealbruksplanen vist et areal frem til 
22 kV ledningen som kan bli berørt, jf. vedlegg 2.3. Endelig plassering av 
påkoblingspunkt kan bli noe endret fra lokalisering som vist i arealbruksplan.  
 

2.4.10 Midlertidig boligrigg i Tolga sentrum 
I samråd med Tolga kommune og entreprenør er midlertidig boligrigg i 
anleggsperioden planlagt plassert i Tolga sentrum, jf. vedlegg 2.4. Det planlegges 
3 separate brakkerigger som dimensjoneres for entreprenørens behov:  

• En 44 mannsrigg bestående av 32 moduler. Høyde på en modul er 3m. Total 
høyde på riggen er 7m inklusiv fundament. BTA 403 m2 
 

• En 20 mannsrigg bestående av 17 moduler. Høyde på en modul er 3m. Total 
høyde på riggen er 4m inklusiv fundament. BTA 433,5 m2 
 

• Kantine bestående av 13 moduler. Høyde på en modul er 3.30 m. Total 
høyde er 4.3 m inklusiv fundament.  

Fasade og plantegninger av riggene er vist i vedlegg 3.4. I tiden frem mot 
byggestart vil det bli avklart om eksisterende serveringstilbud i Tolga kan dekke 
kantinebehovet på en slik måte at kantineriggen blir overflødig. 

Arealet som er avsatt til rigg med parkering på utomhusområde er ca. 11,5 dekar. 
Riggene vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløp. Det vil bli foretatt noe arrondering 
og oppfylling for å etablere et flatt underlag for rigg og parkering. Når kraftverket 
er ferdig bygget i 2021 skal brakkeriggene fjernes. For å tilrettelegge for en 
etterbruk av riggområdet planlegges det at opparbeidede flater kan opprettholdes. 
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Endelig plassering av boligrigger og opparbeiding av parkering m.v., skal skje i 
samråd med Tolga kommune. 
 

2.4.11 Tverrslag avløpstunnel og tipp i Kåsdalen  
Det fremmes to alternativer for lokalisering av tverrslag på avløpstunnelen. 
Alternativ 1 er tverrslag Kleven som ligger plassert mellom fv. 30 og Glomma sør 
for tippen i Kåsdalen. Alternativ 2 er det konsederte alternativet rett overfor Tolga 
Næringspark. Eidsivas prioritering av de to alternativene er angitt i pkt. 1.3.3. 

Fjørfe 
I meldingsfasen for prosjektet inngikk tverrslag Kleven i utbyggingsplanen. Det 
viste seg imidlertid at lokaliseringen ble ansett problematisk for flere 
fjørfeprodusenter med etablert drift i umiddelbar nærhet til tverrslagsstedet. De 
siste årene har fjørfevirksomheten blitt redusert, og for tiden er det en aktiv 
produsent. Tverrslag Kleven har derfor fått ny aktualitet, siden etablering av 
tverrslaget rent anleggsteknisk vil være enklere enn for alternativet ved 
Næringsparken.  

Tiltak for å ivareta dyrevelferd for fjørfe er relevant for anleggsaktivitet ved 
sprengningsarbeid ved tverrslag og i tunnel, samt anleggsaktivitet i tipp Kåsdalen. 

Eidsiva er i dialog med den gjenværende fjørfeprodusenten. I samråd med 
produsenten er Mattilsynet kontaktet for å sikre at regelverk om dyrevelferd blir 
overholdt i anleggsperioden. 

Felles begge alternativer 
For tilsyn og vedlikeholdsarbeid i kraftverkets driftsfase er det behov for å 
opprettholde adkomstmulighet til avløpstunnelen via tverrslaget. Når tunneldriften 
er ferdig vil det uansett tverrslagsalternativ bli etablert permanent låsbar 
gitterport. Porten skal ha en nøytral dempet farge. Høye fjellskjæringer vil bli sikret 
med gjerde.  

Avhengig av hvilket alternativ som velges kan det påvirke massefordelingen 
mellom de to tippene med ca. 60 000 m3 løssprengt tunnelstein, jf. Tabell 2-2. 

Tabell 2-2. Massefordeling mellom de to tipplokalitetene påvirkes av hvilket tverrslagsalternativ som 
velges. 

Tverrslagsalternativ Tipp Kåsdalen – volum i m3 Tipp Erlia – volum i m3 
Alt. 1 Kleven 571 000 631 000 
Alt. 2 Næringsparken 640 000 580 000 

 

Ved modellering av tippene er det vist en utforming som tar høyde for det største 
volumet i hver tipp. I tunneldrivingens sluttfase er det uansett behov for å 
oppdatere endelig tipputforming basert på eksakt utvidelsesfaktor fra fast til 
løssprengte masser. I sluttfasen vil man også ha god oversikt over faktisk 
mengdefordeling mellom de to tippene. Før sluttarrondering av tippene iverksettes 
skal planer for endelig utforming gjennomgås og etter behov oppdateres med 
endelig sluttform. Ved avdekking av toppjord og vegetasjon i tippområdene skal 
det tas ta hensyn til forventet deponivolum, avhengig av hvilket tverrslag som blir 
valgt. 
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2.4.11.1 Alternativ 1 – tverrslag Kleven 
Tverrslag 
Ved tverrslagsstedet er det fjell i dagen og enkel adkomst via eksisterende veg, jf. 
vedlegg 2.5. Terreng og vegetasjon ved tverrslagsområde bærer preg av at det 
tidligere har vært foretatt masseuttak i området. 

Veger 
Det vil bli opparbeidet en kort permanent vegforbindelse fra eksisterende veg i 
nærområdet og frem til tverrslagsstedet, jf. vedlegg 2.5. Massetransporten vil følge 
bestående veg opp til fv. 30, som vil bli oppgradert etter behov. Det er planlagt 
kryssing i planet over fv. 30 og etablering av ny veg inn mot tippområdet fra sør. 
Kryssing av fv. 30 med anleggstrafikk og aktuelle tiltak for å ivareta 
trafikksikkerhet vil bli avklart med Statens Vegvesen. Om vegen inn mot 
tippområdet fra sør skal forbli en permanent veg, eller om denne skal tilbakeføres, 
bør sees i sammenheng med om vegen skal benyttes ved eventuelt fremtidig 
masseuttak fra tippen. Eidsiva foreslår at spørsmålet om tilbakeføring av denne 
veistrekningen avklares i anleggsperiodens sluttfase. 

Midlertidig riggområde 
Tomme fjørfehus i området planlegges benyttet i anleggsperioden. Bruk av 
eksisterende bygg vil redusere behovet for midlertidig riggarrangement. Det er 
likevel nødvendig med areal for plassering av brakker til kontor og pauserom. I 
tilfelle tomme fjørfehus ikke kan dekke behovet for midlertidig verkstedtelt, er det 
avsatt tilstrekkelig riggareal til at verkstedtelt kan oppføres. 

Vann til tunneldriving  
Vann til tunneldriving hentes fra Glomma rett utenfor tverrslaget, jf. vedlegg 2.5. 
Det er enkel adkomst til elvekanten fra tverrslagsområdet. 

2.4.11.2 Alternativ 2 – tverrslag Næringsparken 
Ved tverrslagsplasseringen ved Næringsparken må det fjernes løsmasser for å 
avdekke tverrslagspunktet i fjell. Terrengutslag som følge av graving i løsmasser 
medfører at lokalveger må legges om jf. vedlegg 2.6. 

Lokalvegene vil bli lagt om som ledd i det forberedende arbeidet. Ulemper for 
vegbrukerne skal begrenses mest mulig og eventuell stengning i forbindelse med 
sprenging og gravearbeid skal kun skje i korte perioder. 

I konsesjonssøknaden var det inntegnet en støyvoll mellom tverrslaget og fv. 30. 
Hensikten med vollen var å skjerme støyutbredelse i retning et fjørfehus øst for 
Glomma. Siden konsesjonssøknaden ble utarbeidet har driften i dette fjørfehuset 
opphørt. Tverrslaget ligger lavt i terrenget og vil være godt skjermet både mot 
nord og sør. Følgelig er ikke støyvollen videreført i utbyggingsplanene for dette 
tverrslags-alternativet.  

Midlertidig riggområde 
Midlertidig riggområde for plassering av verkstedtelt, brakker for kontor og 
pauserom mellomlagring m.v. vil med dette tverrslagsalternativet bli på et jorde 
sør-vest for tverrslaget, jf. vedlegg 2.6. 
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Deler av riggområdet er i dag veggrunn for lokalveger. Denne delen av riggarealet 
kan ikke tas i bruk før lokalvegene er lagt om. 

Vann til tunneldriving 
Borvann hentes fra Glomma som vist i vedlegg 2.6. Adkomst til uttaksstedet skjer 
via eksisterende gårdsveg, jf. vedlegg 2.6.  

Veger 
Det etableres en kort vegstubb via forskjæringen frem til tverrslaget. Videre vil 
massetransport mellom tverrslaget og tippen i Kåsdalen skje via eksisterende veg, 
som vil bli oppgradert i nødvendig grad. 

Tipp – Kåsdalen 
I tipp Kåsdalen vil det deponeres masse fra forskjæring ved tverrslaget, 
tverrslagstunnel og store deler av avløpstunnelen. Eventuell overskuddsmasse fra 
utløpsområdet vil også bli deponert i tippen. Deponiet har et beregnet areal på ca. 
46.000 m2 og vil med utforming som vist i Figur 2-15 og Figur 2-16 romme ca. 
640 000 m3. I tilfelle deponibehovet i Kåsdalen skulle bli større enn forventet, kan 
tippen utvides i sør-vestlig retning.  

Tippområdet er avsatt til råstoffutvinning i gjeldende kommunedelplan og tippen 
planlegges i tilknytning til et eksisterende masseuttaksområde. Eidsiva har hatt 
dialog med Tolga kommune om etterbruk av tunnelmassene som prosjektet 
genererer. Foreløpige signaler fra kommunen er at tippen i Kåsdalen vil ha prioritet 
når det gjelder masseuttak i perioden etter at kraftverket er satt i drift.  

Deponibehovet overgår det volum som er mulig å plassere innenfor uttaksområdet, 
og tilgrensende areal vil måtte tas i bruk. For å begrense nedfylling av naturlige 
grusressurser i området, samtidig som det tilrettelegges for fremtidig uttak av 
tippmassene, er det valgt å anlegge tippen med betydelig mektighet.  
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Figur 2-15. 3D visualisering av tippen i Kåsdalen, med deponivolum ca. 640 000 m3. Toppen av 
tippen arronderes med en forhøyning for å begrense støy og innsyn til fremtidig uttaksvirksomhet. 
Ytterligere visualiseringer inngår i vedlegg 3.3. 

 

 
Figur 2-16. Snitt gjennom tippens mektigste del med høyeste nivå på kote 560, som gir en 
terrengforskjell på 5 meter for skjerming av fremtidig uttaksvirksomhet. Ytterligere snitt inngår i 
vedlegg  2.3. 

Sammenlignet med arealbruken, som vist i konsesjonssøknaden er tippen noe 
utvidet mot nord-øst. Dette gir plass til mer masse, samtidig som tippen får en 
bedre visuell forankring i landskapet, ved at hovedformen legges inn mot 
tilliggende platå nord for tippen.  

Uberørt terreng rundt bestående uttaksområde er furumo med jevn overflate. For å 
etterligne omkringliggende terreng vil tippens overflate anlegges med jevne 
skråninger og liten topografisk variasjon. Tippens hovedskråninger er planlagt med 
maks helningsgrad 1:2. I nord og nord-øst vil hellingen bli tilpasset mot tilliggende 
naturlige terreng. Når tippen er ferdig arrondert og istandsatt, vil masseuttak 
betinge en NVE-godkjent uttaksplan. Det er likevel tenkt å forberede et areal i 
tippens nordre del hvor en uttaksvirksomhet kan starte opp, samtidig som det er 
skjermet for innsyn fra flere retninger. 
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Tipputforming som vist i Figur 2-15 tar høyde for tverrslagsalternativ 2 ved 
næringsparken, som vil gi størst deponivolum i denne tippen. Dersom 
tverrslagsalternativ Kleven blir valgt vil tippens toppflate blir noe lavere enn vist på 
figuren. Omkringliggende terreng er preget av naturlige grusavsetninger, som er 
avsatt i ulike nivåer. Landskapsmessig er det derfor ikke avgjørende at tippflaten 
korresponderer med et eksakt høydenivå på platået på nordsiden. 

Massehåndtering og prinsipper for naturlig revegetering skal skje i tråd med 
beskrivelser i pkt. 2.4.1. Betydelige deler av tippområdet er et grustak uten 
vegetasjon eller avdekningsmasser. I grustaket er det enkelte gjenstående «øyer» 
som tilsynelatende består av masser med en betydelig finstoffandel. Disse 
massene skal legges i mellomlager og påføres tippoverflaten som toppsjikt, og vil 
over tid danne grunnlag for vegetasjonsetablering. Ved avdekking av terreng med 
intakt vegetasjonsdekke skal også tilsvarende undergrunnsmasser andre steder i 
tippområdet tas ut og mellomlagres. I tilfelle det ikke avdekkes tilstrekkelig volum 
til istandsetting av tippens skrå flater skal de mest synlige skråningene mot fv. 30 
prioriteres. Med hensyn til at det ønskes startet opp med uttak av masser i tippen, 
planlegges ikke revegeteringstiltak på tippens toppflate eller i området hvor uttaket 
er tenkt startet opp. 

Mellomlagring av masse til istandsetting vil skje langs tippens ytterkanter, samt i 
egne midlertidige deponiområder, som vist i vedlegg 2.5 og 2.6. 

I et flatt område nord for tippen er det avsatt et areal med lite innsyn som kan 
være aktuelt for å ta ut vegetasjonsmatter til istandsetting.  

Tippen vil være omkranset hovedsakelig av furuskog. Et vegetasjonsbelte med 
furuskog i ca. 20 m bredde mellom tippfoten og fv. 30 jf. vedlegg 2.5 og 2.6 vil bli 
klausulert med hogstbegrensning. Vegetasjonsbeltet skal også skjermes mot andre 
inngrep. Furuskogen vil begrense innsyn mot tippen fra fv. 30, men deponiet vil på 
grunn av størrelsen likevel være godt synlig før tippen er revegetert.  

Eksisterende landbruksveg gjennom tippområdet kan legges om rundt eller 
gjennom tippen. Grunneier vil være sikret adkomst til traktorveinettet i 
anleggsperioden.  Eidsiva mener det er naturlig å se permanent omlegging av 
vegen i sammenheng med tippens endelige sluttform. I tilfelle en eventuell 
uttaksvirksomhet etter at kraftverket er bygget, utløser bygging av veg til toppen 
av tippen, bør omlegging av traktorveien sees i sammenheng med dette. I den 
grad forholdet til traktorvegen medfører behov for å revidere arealbruksplan for 
tippområdet, vil revidert plan bli fremlagt NVE for behandling i løpet av 
anleggsperioden. 

Naturtyper 
I KU-fasen ble det registrert spor etter hekking av sandsvale i uttaksskråningene i 
massetaket. Hele det eksisterende massetaket, med uttaksskråninger vil bli fylt 
opp med tippmasse. I tilfelle sandsvalehekking fortsatt pågår innenfor tippområdet 
i Kåsdalen, skal skråningen arronderes / fylles ned utenom hekkesesong. 

Deponi for naturlig forurenset masse 
Det er avsatt areal for adkomstveg og opparbeiding av deponi for naturlig 
forurenset masse øst for tippen, jf. vedlegg 2.5 og 2.6. Deponiet vil kunne 
etableres inn mot en eksisterende skråning og vil være lett å skjerme for vannsig 
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både i grunnen og på overflaten. Deponiet er i utgangspunktet dimensjonert for 
inntil ca. 8000 m3 løssprengte masser, samtidig som plasseringen gir rom for å 
utvide deponiet i østlig retning etter behov. Den viste plasseringen ligger ovenfor 
eksisterende veg inn mot tippområdet og vil være skjermet for påvirkning fra 
øvrige aktivitet, både i utbyggingsperioden og ved et eventuelt fremtidig 
masseuttak fra hovedtippen. 

Bestående skog i skråningen sør for deponiet, reduserer innsyn fra fv. 30. Trær i 
skråningen som ikke er i konflikt med opparbeiding av deponiet skal ikke hogges. 

 

2.4.12 Utløpsområde 
Utløpsarrangement og fiskevandring 
I Kgl. res. av 21.4.2017 for Tolga kraftverk fremgår det at utløpet av 
adkomsttunnelen skal legges ved foten av Eidsfossen. Det skal legges stor vekt på 
å sikre fortsatt opp-/ og nedvandring av fisk. 

Utløp ved foten av Eidsfossen er gunstig med hensyn til fiskevandring fordi elva er 
relativt smal i området. Vannhastigheten er høy med stryk rett oppstrøms noe som 
gjør det lettere for fisk på oppvandring å lokalisere minstevannstrømmen i elva.  

Tunnelutløpet vil være dykket og skrå bratt nedover av hensyn til fisk, som må 
svømme aktivt nedover til mer enn 10 m dyp for å komme inn i tunnelen. I samråd 
med ekstern fiskefaglig ekspertise vurderes det som lite sannsynlig at fisk vil 
vandre inn der, og derfor anbefales ingen ekstra sperretiltak for å hindre fisk i å 
svømme inn (jf. vedlegg 6.2). Disse forholdene vil følges opp i 
overvåkingsprogrammet og eventuelle tiltak vurderes deretter. Tunnelutløpets 
utforming og plassering i forhold til elva er vist på Figur 2-16. 

Det planlegges etablert en lukesjakt ned på avløpstunnelen i utløpsområdet, jf. 
Figur 2-17 og vedlegg 3.8. Sjakta avsluttes i dagen på nivå med eksisterende 
terreng. Adkomst til sjakt vil være via låsbare luker i dekke.  

Fjellpartiet ut mot elvegjelet er oppsprukket og det er nødvendig å etablere en 
forskjæring der utløpet kommer ut. For å kunne etablere forskjæringen og laste ut 

Figur 2-17 Til venstre vises tunnelutløpets plassering nedenfor Eidsfossen. Til høyre tverrsnitt og sidesnitt 
av tunnelutløp. 
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sprengstein må det etableres en midlertidig anleggsveg ned til utløpet, jf. vedlegg 
2.7. Det planlegges ikke etablering av fangdam i elveleiet ved utløpet. 
Overskuddsmasse fra etablering av forskjæringen vil bli deponert i tippen i 
Kåsdalen. 

 
Veg 
Det er nødvendig med maskinell adkomst til utløpsområdet for å kunne etablere 
forskjæring og lukesjakt. Det vil bli anlagt permanent adkomstveg fra fv. 30. Den 
konsederte vegtraséen ned til utløpet har en bratt trasé, og ville gitt betydelige 
terrengutslag i nedstigningen mot elva. Feste Nord-Øst`s vurdering er at den nye 
vegtraséen vil bli godt tilpasset i landskapet, og vil gi mindre visuelle 
terrenginngrep enn konsesjonsgitt adkomstveg, jf. vedlegg 5.3. Sammenlignet 
med den konsederte vegen, mener Eidsiva den omsøkte er traséen er en bedre 
løsning både for landskap og praktisk bruk. 

Vegens første parti innebærer oppgradering av en bestående landbruksveg. Vegen 
planlegges fremført i nedkanten av dyrket mark. Langs vegtraséen vil det bli 
opprettholdt en urørt kantsone til elva.   

I konsesjonssøknaden er det angitt at spørsmål om eventuell tilbakeføring av 
vegen etter at utløpet er etablert, skal tas opp med kommune, NVE og grunneier i 
utbyggingens sluttfase. Sammenlignet med den konsederte vegtraséen vil den 
omsøkte ligge lavere i terrenget og utløse mindre terrengutslag med skjæringer og 
fyllinger.  Eidsiva mener vegen vil fremstå som godt tilpasset landskapet når berørt 
sideterreng er istandsatt og tilrettelagt for revegetering. I tillegg antas det at 
berørte grunneiere vil kunne dra nytte av en permanent veg i jord- og 
skogbrukssammenheng. Med bakgrunn i dette er vegen planlagt som en 
permanent veg. Vegen planlegges stengt med bom, men det skal være mulig å 
parkere enkelte personbiler ved bommen. Allmennheten kan gå eller sykle på den 
nye vegen frem til Eidsfossen, samtidig som utilsiktet motorisert ferdsel unngås. 
Eiere av eiendommer som vegen berører direkte, vil bli tildelt nøkkel til bommen. 

Midlertidig riggområde 
I tilknytning til adkomstvegen vil det bli opparbeidet midlertidig rigg på et platå 
vest for planlagt utløp. I tilknytning til arbeidsområdet ved sjakta er det avsatt 
areal for mellomlagring av toppmasser. 

Kulturminner 
Det er ingen registreringer av automatisk fredede kulturminner eller vernede 
områder i eller i nærheten av vegtraséen. Vegen passerer Fløterbua som er et 
vassdragsrelatert nyere tids kulturminne, jf. vedlegg 2.7. Vegen planlegges lagt i 
terrenget ovenfor Fløterbua, slik at buas visuelle tilknytning til elva opprettholdes. 

Det finnes kulturminner i nærheten av den konsederte adkomstvegen. 
Kulturminnene, i form av fangs- og kullgroper er markert i arealbruksplan, jf. 
vedlegg 2.7. Det planlegges ikke anleggsarbeid i nærheten av kulturminnene. 
Adkomstveg og arbeider på land ved utløpsområdet, vil berøre rester av en 
stokkelagt trasé for trekking av fløterbåter, jf. pkt. 2.2.5. Adkomstvegen er 
planlagt å krysse den stokkelagte traséen mest mulig på tvers. Restene av den 
stokkelagte traséen planlegges påvist og merket i terrenget før anleggsstart. 
Midlertidig arealbruk i anleggsperioden vil bli forsøkt tilpasset for å begrense 
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berøring med traséen. I denne sammenheng kan det bli behov for mindre 
endringer av arealbruk som vist i vedlagte arealbrukskart. 
 
Naturtyper og kantskog 
I detaljplanleggingen har lukesjakta blitt flyttet å unngå konflikt med naturtype nr. 
17 som er ei rikmyr. Plassering av sjakta og naturtypen er vist i vedlegg 2.7. Det 
kan likevel ikke utelukkes at etablering av sjakta medfører et midlertidig 
terrengutslag som kan berøre naturtypen. Derfor ligger en del av rikmyra innenfor 
inngrepsgrensen. Entreprenøren skal fremlegge planer for etablering av sjakta, 
hvor tiltak for å begrense inngrep i rikmyra skal omtales. 

I utløpsområdet skal det søkes opprettholdt en kantsone av bestående furuskog ut 
mot elva. Derfor skal trefelling ved forskjæringen og området for adkomstvegen 
ned til utløpet skje med forsiktighet. Trær som er i konflikt med nødvendige 
arbeider vil bli fjernet. 

 

2.5 Nettilknytning 

Tolga kraftverk vil bli knyttet til linjenettet via en ny 132 kV kraftledning mellom 
transformator i Erlia og ny Tolga trafo ved Sneveien. MTA for etablering av 
nettilknytningen vil først bli utarbeidet dersom det blir bestemt at kraftverket skal 
bygges. I tilfelle kraftverket skal realiseres vil Eidsiva oversende MTA for 
behandling, i god tid før kraftledningen skal påbegynnes. 
 

 Erverv av grunn og rettigheter 
Avklaring av privatrettslige forhold vil skje parallelt med behandling av detaljplan 
for miljø- og landskap. Blant annet planlegges det å arrangere informasjonsmøte 
med alle berørte grunneiere/rettighetshavere i løpet av februar 2018. 

Eidsiva vil legge stor vekt på å få til minnelige avtaler med berørte grunneiere om 
nødvendige grunn- og rettighetserverv for anlegg og drift av Tolga kraftverk. 

For å kunne overholde planlagt fremdrift i tilfelle det ikke oppnås minnelig avtale 
med alle grunneiere, så ligger det inkludert ekspropriasjonstillatelse i konsesjonen 
for den konsederte utbyggingsløsningen. Detaljplanlegging viser at flere 
eiendommer enn først antatt blir berørt ved utbygging. Det vil samtidig bli søkt om 
ekspropriasjonstillatelse direkte etter oreigningsloven også for disse eiendommene. 

Eidsiva vil etterse at forholdet til aktuelle grunneiere/rettighetshavere blir avklart, 
før anleggsarbeid settes i gang. 
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 IK-Vassdrag 
For å oppfylle kravene til internkontroll for miljø og sikkerhet på anlegget i tråd 
med Internkontrollforskriften for vassdragsanlegg (IK-Vassdrag), har det blitt 
utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som skal innlemmes i entreprenørens 
beredskapsplan. MOP skal brukes aktivt på anlegget, og ligger som bilag til denne 
planen. 

I tillegg vil det bli gjort en miljørisikoanalyse i forkant av oppstart der alle 
potensielle akutte hendelser med potensielle kilder til forurensning og/eller 
miljøskader på anleggsområdet eller utenfor vurderes. 

I driftsorganisasjonen skal det bygges inn nødvendig beredskap med hensyn på 
teknisk svikt av utstyr, alle sentrale pumper, ventiler og andre sentrale 
komponenter må ha nødvendige reservedeler. Det skal være organisert beredskap 
med varslingsrutiner også videre i tilfelle uforutsette utslipp skulle skje. 

Beredskapen skal beskrive avbøtende tiltak knyttet til de ulike hendelsene. Det skal 
legges opp til en beredskap som sikrer god vinterdrift. Det blir stilt krav til 
entreprenør om at kjemikalier som blir benyttet på en slik måte at det kan medføre 
fare for forurensning skal være testet for nedbrytbarhet, toksisitet og 
akkumulerbarhet. 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-10-28-1058
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planendring 
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 Vedlegg  
 

1. Oversiktskart 
1.1. Oversikt – Tolga kraftverk 
1.2. Oversikt – inntaksalternativ 1 og 2 

 
2. Arealbruksplaner 

2.1. Inntak Hummelvoll, alternativ 1 - overløpsterskel 
2.2. Inntak Hummelvoll, alternativ 2 - lukedam 
2.3. Erlia kraftstasjonsområde med deponi og rigg m.m. 
2.4. Boligrigg Tolga sentrum 
2.5. Tipp Kåsdalen, med alternativ 1 - tverrslag Kleven 
2.6. Tipp Kåsdalen, med alternativ 2 - tverrslag Næringsparken 
2.7. Tunnelutløp Eidsfossen med vegadkomst 

 
3. Tekniske tegninger og utsnitt fra 3D modeller  

3.1. Inntaksalternativ 1 – overløpsterskel 
3.2. Inntaksalternativ 2 – lukedam 
3.3. Utforming av tipper for tunnelstein 
3.4. Plan og fasadetegninger for midlertidig boligrigg i Tolga sentrum 
3.5. Tverrslag avløpstunnel - alternativ 1 Kleven og alternativ 2 

Næringsparken 
3.6. Arrangementstegning kraftstasjon 
3.7. Portalbygg plan og snitt, med alt. 1 transformatorplassering i friluft 
3.8. Lukesjakt - avløpstunnel 

 
4. Miljøoppfølgingsplan 

 
5. Tilleggsuttalelse KU – Landskap. Feste Nord – Øst 2018 

5.1. Tilleggsuttalelser KU-Landskap – Ny inntaksdam Hummelvoll 
5.2. Tilleggsuttalelser KU-Landskap – Kraftstasjonsområde i Erlia 
5.3. Tilleggsuttalelse KU - landskap - Nytt tverrslag Kleven og ny 

adkomstveg til tunnelutløp ved Eidsfossen 
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6. Fiskefaglige vurderinger 
6.1. Tolga kraftverk – Fiskepassasjer – Utredning - Norconsult 2016 
6.2. Tolga kraftverk – Utforming av fiskepassasjer etter planendring – 

Norconsult 2017 
6.3. Tilleggsuttalelse KU – fisk. NINA - 2017 

 
7. Tolga kraftverk – vannlinjeberegning ved planendring – Norconsult 2017 
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