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Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag for Eidsiva Vannkraft, på vegne av Opplandskraft gjennomført en utredning 

av fiskepassasjer for planlagte Tolga kraftverk i Glomma i Hedmark. Sommeren 2015 gav NVE positiv 

innstilling til konsesjon for Tolga kraftverk med forutsetning om at det gjøres tiltak for å opprettholde 

fiskens vandringsmuligheter forbi utbyggingsområdet. 

Oppdragsgiver ønsker å utrede hvilke konkrete løsninger som er teknisk-økonomisk gjennomførbare 

for Tolga kraftverk og har bedt Norconsult om å vurdere en løsning som tilfredsstiller forutsetningene i 

NVEs innstilling, herunder blant annet en skråstilt varegrind med 15 mm lysåpning. I tillegg er det bedt 

om en vurdering av alternative løsninger som kan gi en tilfredsstillende fiskevandring forbi 

utbyggingsområdet med betydelig høyere lysåpning i varegrind. Med basis i NVE sine kommentarer er 

det kun sett på inntak og dam, samt utløpet fra kraftverket. Eventuelle tiltak for å ivareta vandring på 

minstevassføringsstrekningen er derfor ikke vurdert i denne utredningen da NVE ikke har stilt 

spesifikke krav til dette i sin innstilling til konsesjon. 

Målsettingen med utredningen har vært å utvikle løsninger med skisser til gode toveis 

vandringsløsninger forbi dam og inntak samt sikre vandring forbi utløpet fra kraftverket. Målarter i 

prosjektet er i tråd med anbefalinger fra NINA definert til å omfatte harr og ørret, og det er disse artene 

som er styrende for prosjektering av fiskevandringsløsninger. Det legges til grunn at kraftverket skal 

prosjekteres på en slik måte at vandringer til viktige funksjonsområder (gyte- og næringsvandringer, 

samt overvintring) for målartene skal kunne forekomme etter utbygging. Løsningene som presenteres 

i denne rapporten skal således kunne fungere og være i drift gjennom hele året. 

Basert på forutsetningene i NVEs innstilling foreslås det å etablere en naturliknende omløpsbekk for 

oppvandrende fisk. For nedvandrende fisk foreslås det to fiskeavledere som er utformet for å avlede 

fisken over dammen. Inntaket er foreslått endret og tilpasset en β-varegrind med helning på ca. 30-35° 

i forhold til vannets strømningsretning i elva, og med lysåpning på 15 mm, i tråd med NVEs innstilling. 

Øvrige konstruksjoner i området ved inntaket er tilpasset de nye tiltakene. 

Det er vurdert ulike alternative løsninger med høyere lysåpning i varegrind, som likevel kan 

tilfredsstille forutsetningene som NVE har gitt i sin innstilling. Ingen av disse løsningene er funnet 

teknisk-økonomisk gjennomførbare for Tolga kraftverk. Det er stor usikkerhet om i hvilken grad slike 

alternative løsninger vil sikre fiskens vandring. En vinklet β-varegrind med 15 mm lysåpning er derfor 

vurdert å være det beste alternativet ved Tolga kraftverk.  

For foreslått løsning er det utført en falltapsberegning over ny varegrind som viser at falltapet er 

neglisjerbart i forhold til friksjonstapet i vannveien både med ren og 50% tett grind.  

Ved utløpet foreslås det å justere traséen på U-tunnelen slik at utløpet kommer ut med en slakere 

vinkel til Glomma. For å minimalisere inngrep i det attraktive fiskeområdet like nedstrøms Eidsfossen 

kan føringer for bjelkestengsel flyttes inn i en sjakt i fjellet og U-tunnel utføres med utslag under vann. 

Det legges opp til at føringer for bjelkestengsel også kan benyttes for en eventuell varegrind som kan 

fungere som fiskesperre dersom det viser seg å være nødvendig, etter utbygging. 

Kostnader for bygg- og maskintekniske arbeider, samt administrasjon, prosjektering og byggeledelse 

for inntak og dam er estimert til 123 MNOK eks. MVA i 2016-kroner. Øvrige kostnadselementer er ikke 

vurdert i dette oppdraget. 
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 Orientering 

 Om oppdraget 

Eidsiva Vannkraft AS har på vegne av Opplandskraft DA engasjert Norconsult AS for å utrede mulige 

alternativer til fiskepassasje forbi planlagte Tolga kraftverk i Tolga kommune i Hedmark. Opplandskraft 

DA leverte konsesjonssøknad i 2012, og i 2015 gav NVE positiv innstilling til konsesjon for kraftverket 

med krav om avbøtende tiltak for å opprettholde fiskens vandringsmuligheter forbi utbyggingsområdet.  

Norconsult er bedt om å utrede konkrete løsninger for dam og fiskepassasje som er teknisk-

økonomisk gjennomførbare for Tolga kraftverk. I den forbindelse er det bedt om at følgende vurderes: 

1. Utforming av dam og fiskepassasje fra inntaksbasseng til tunnelutløp. Oppdraget omfatter ikke 

vurderinger av vandringsforhold på utbyggingsstrekning i Glomma mellom damstedet og 

utløpet da NVE ikke har stilt spesifikke krav til dette i sin innstilling til konsesjon. 

2. Falltap. 

3. Utfordringer ved praktisk kraftverksdrift. 

4. Kostnad ved punkt 1. 

Oppdragsgiver har bedt om at Norconsult utreder en løsning basert på krav til avbøtende tiltak gitt i 

NVEs innstilling med blant annet 15 mm lysåpning i varegrind. I tillegg ønsket oppdragsgiver en 

vurdering av alternative løsninger med større lysåpning i varegrind som kan gi akseptabel 

nedvandring for fisk.  

Etter at prosjektet ble igangsatt kom det frem at det per dags dato finnes få alternative løsninger i 

forhold til kravene i NVEs innstilling som vil gi en tilfredsstillende nedvandring for fisk og samtidig sikre 

en god praktisk kraftverksdrift. Det ble derfor i samråd med oppdragsgiver besluttet å kun gi en kort 

beskrivelse av hvilke alternativer som finnes og deres fordeler og ulemper. Alle tegninger, beregninger 

og kostnadsestimat er basert på en løsning med 15 mm lysåpning i varegrind. 

 Om rapporten og arbeidsprosess 

Denne rapporten er utarbeidet av Lars Bendixby (fiskefaglig) og Håkon Bergsager (bygg- og 

anleggsteknisk) sammen med Knut Helgesen (bygg- og anleggsteknisk) og Johan Lind (fiskefaglig). I 

tillegg har Terje Sveum og Aslak Løvoll bistått med faglige innspill på henholdsvis maskintekniske og 

hydrauliske tema. Jon Museth (NINA) har bidratt med fiskefaglige innspill. 

I forbindelse med prosjektet er det avholdt oppstartsmøte hos Norconsult i Sandvika, workshop hos 

Eidsiva på Lillehammer, samt videokonferanser med presentasjon av løsning. Fra Norconsult deltok 

Lars Bendixby, Johan Lind, Knut Helgesen og Håkon Bergsager. Fra Eidsiva Vannkraft deltok Guro 

Aase og Håkon Haugsrud (kun workshop). Fra Glommen og Lågens Brukseierforening (GLB) deltok 

Trond Taugbøl og fra SAFEPASS/NINA deltok Jon Museth (kun workshop). Prosjektgjennomføringen 

er ellers gjort med jevnlig kontakt og diskusjoner med alle involverte parter. 
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 Prosjektets utvikling frem til og med konsesjonssøknad 

På 1960 og -70 tallet ble det utført ingeniørgeologiske forundersøkelser for en utbygging av 

Tolgafallene mellom Hummelvoll og Eidsfossen. I den forbindelse ble det blant annet utført seismiske 

innmålinger og kartlegging av geologi i utbyggingsområdet. På slutten av 1970 tallet ble det prosjektert 

en utbygging som utnyttet et brutto fall på ca. 95 m mellom Hummelvoll bru og foten av Eidsfossen. 

Prosjektet ble ikke realisert. På 2000 tallet ble ulike alternativer til utbygging vurdert og i 2012 sendte 

Opplandskraft DA inn konsesjonssøknad med fire utbyggingsalternativer: 

 2A: Fra Lensmannsfossen til et stykke nedstrøms Eidsfossen 

 2B: Fra Lensmansfossen til Eid på oppstrøms side av Eidsfossen 

 3A: Fra Hummelvoll til et stykke nedstrøms Eidsfossen 

 3B: Fra Hummelvoll til Eid på oppstrøms side av Eidsfossen 

Alternativ 2A/3A var planlagt med utløp ca. 500 m nedstrøms Eidsfossen, mens alternativ 2B/3B var 

planlagt med utløp ved Eid oppstrøms Eidsfossen. Etter høringsrundene fremmet Opplandskraft 

forslag om å flytte begge utløp. Utløp 2A/3A flyttes opp til foten av Eidsfossen av hensyn til fisk. Utløp 

2B/3B flyttes nærmere toppen av Eidsfossen av hensyn til lokalklima. Alternativene med justert utløp 

benevnes henholdsvis 2A*/3A* og 2B*/3B* i NVEs innstilling til konsesjon. 

NVE har innstilt positiv til konsesjon for alternativ 3B* med utløp oppstrøms Eidsfossen. NVE 

anbefaler ikke å inkludere Eidsfossen i en eventuell utbygging.  

Tolga er et svært marginalt prosjekt og Opplandskraft har derfor hele tiden ønsket å inkludere 

Eidsfossen i en eventuell utbygging. Dette vil gi høyere fall og produksjon, samtidig som flytting av 

utløpet til foten av fossen vurderes å være bedre for fisk (se begrunnelse i avsnitt 4.2). Opplandskraft 

ønsker derfor å arbeide for alternativ 3A* i videre arbeid overfor NVE/OED. Norconsult har derfor i 

denne utredningen basert seg på utbyggingsalternativ 3A*. 

I konsesjonssøknaden var det søkt om følgende minstevassføring: 

 Sommer, 01.05 – 15.09: 12 m³/s   

 16.09 – 22.09: gradvis nedtrapping fra 12 til 5 m³/s  

 Vinter, 23.09 – 30.04: 5 m³/s  

 Kort om avbøtende tiltak i NVEs innstilling til konsesjon 

I NVEs innstilling for konsesjon til Tolga kraftverk er det foreslått følgende krav til utforming av dam, 

inntak og utløp: 

 Inntaksdammen skal planlegges i samråd med høy fiskefaglig kompetanse og velfungerende 

toveis fiskepassasjer skal vektlegges. Det skal etableres en naturliknende 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 nedvandringsveier, 

vil fungere tilfredsstillende. 

 Ved plassering og utforming av utløpet skal det legges stor vekt på å sikre fortsatt opp-/og 

nedvandring av fisk. Utløpet skal være dykket og det skal gjøres tiltak for å hindre fisk i å 

vandre inn i utløpet. 

I tillegg anbefales det å øke minstevassføringen på vinteren fra 5 til 7 m3/s. 

Opplandskraft mener at 5 m3/s bør være tilstrekkelig minstevassføring på vinteren og ønsker å arbeide 

videre med dette som utgangspunkt overfor NVE/OED. Denne utredningen tar derfor utgangspunkt i 
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kravene i NVEs innstilling til utforming av dam, inntak og utløp og med minstevassføringen som 

omsøkt, dvs. 5 m3/s på vinteren og 12 m3/s på sommeren.  

 Beliggenhet og oversikt over utbyggingsområdet 

Kraftverket er planlagt å utnytte et fall i Glomma forbi tettstedet Tolga som ligger ca. 30 km sør-vest 

for Røros. Kart over utbyggingsområdet som strekker seg i fra Eidsfossen i sør til Hummelvoll i Nord 

er vist på figur 1. I figuren er også utbyggingsalternativ 3A* med utløp i foten av Eidsfossen tegnet inn. 

 

Figur 1: Kart over utbyggingsområdet (Kartverket, 2016) 

Eidsfossen 

Hummelvoll 

Eid 

Lensmannsfossen 

Kraftstasjon 

Tunnelltrasé 

Alternativ 3A* 

Jernbane 

Rv30 
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 Tekniske forutsetninger 

I prosjektgjennomføringen er tidligere arbeid, tegninger og rapporter gjennomgått for å hente ut 

nødvendige tekniske forutsetninger for foreslått løsning og kostnadsestimat. 

 Klassifisering 

Det er ikke søkt om klassifisering av dammen i henhold til Damsikkerhetsforskriften (Lovdata, 2010). 

Det er antatt at dammen havner i konsekvensklasse 2, basert på samme antakelse som i forprosjektet 

(Norconsult, 2012). 

 Vannstander 

I forprosjektet (Norconsult, 2012) er det utført en forenklet flomberegning for inntaksdam ved alternativ 

3A/3B. Resultatene av denne beregningen er gitt i tabell 2-1. Disse tallene er benyttet som 

regulerings- og flomvannstander ved dammen. 

Tabell 2-1: Resultater fra forenklet flomberegning (Norconsult, 2012) 

Flom  Flomstørrelse [m3/s] Vannstigning over HRV 
[m] 

Vannstand [m.o.h.] 

HRV - - 587,25 

Q1000 812 0,2 587,45 

Q1000 + svikt på 2 luker 812 2 589,25 

 

Det er utført vannlinjeberegninger med og uten dam Hummelvoll (Norconsult, 2012). Det er 3 stk. 

profiler like oppstrøms Dam Hummelvoll, se Figur 2. Vannstand ved disse profilene etter at dammen 

er bygget er gitt i tabell 2-2. 

Tabell 2-2: Vannstander fra vannlinjeberegning oppstrøms og ved Dam Hummelvoll etter utbygging 

Profilnr. Vannstand ved 
Middelvassføring (48 m3/s) 
[m.o.h.] 

Vannstand ved 
middelflom (215 m3/s) 
[m.o.h] 

Vannstand ved  
200-års flom (635 m3/s) 
[m.o.h] 

3.370 587,25 587,25 587,25 

3.464 587,25 587,30 587,69 

3.779 587,26 587,46 588,34 
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Figur 2: Kart som viser profiler fra vannlinjeberegning (Norconsult, 2012).  
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I tegning nr. 5007417-07 i fra forprosjektet er det vist at vannstandsnivå nedstrøms dam ved 

minstevassføring Q = 5 m3/s er på kote +582,25. Ut i fra vannlinjeberegningen (Norconsult, 2012) kan 

det se ut til at riktig nivå ved Q = 10 – 15 m3/s er +583,50. Denne vannstanden er benyttet som 

vannstand på nedstrøms side av dam. 

 Terreng, geologi og grunnforhold 

Som terrengunderlag over vann er det benyttet digitale kartdata fra Norge digitalt i koordinatsystem 

Euref89 UTM.  

I forbindelse med vannlinjeberegning ble det utført profilering av elvebunnen. 19 profiler ble målt inn 

av Solvang og Fredheim AS i 2010 og 5 supplerende profiler ble målt inn av Hydrateam i 2011. Det 

ble målt inn 3 stk. profiler ved damsted Hummelvoll. Disse profilene med dypeste nivå av elvebunn er 

gitt i tabell 2-3. Ved profil 3.464 har elva to løp på hver side av en øy. Basert på innmålte profiler er det 

forenklet antatt at elvebunnen ligger på kote +583,5 for alle konstruksjoner i inntaksområdet. 

Tabell 2-3: Profiler av elvebunn ved Dam Hummelvoll 

Profilnr. Lokalisering Dypeste nivå [m.o.h.] 

3.370 Ca. 20 m nedstrøms damakse 582,94 

3.464 Ca. 50 m oppstrøms damakse 583,42 (i elveløp mot inntak) 

3.779 Ca. 370 m oppstrøms damakse 586,85 

 

Det ble i perioden 1962-1975 utført seismiske målinger ved damsted Hummelvoll (se tegn. nr. 3803-4 

og 3803-3b, A/S Geoteam). Tverrprofil over Glomma ved planlagt plassering av inntaksdam viser at 

bergoverflaten er relativ flat selve i elveleiet og videre vestover mot Rv30. Mot jernbanen stiger 

bergoverflaten noe oppover. Lengdeprofil langs Glomma ved planlagt varegrindkonstruksjon viser at 

bergoverflaten er relativt flat. Basert på målingene er det forenklet antatt at bergoverflate ligger på 

kote +582,00 for alle konstruksjoner i inntaksområdet. 

I planlagt damakse varierer tykkelsen på løsmassene fra ca. 0 til 2 m i elveleiet. I skråning mot 

jernbanen ca. 2 til 5 m og i skråning mot Rv30 ca. 5 til 7 m inn mot veien. Løsmassene ved damsted 

Hummelvoll er ifølge NGUs løsmassekart bestående av breelvavsetninger (NGU, 2016). 

Ved planlagt utløpsområdet viser bilder fjellblotning i dagen. Geologi og grunnforhold ved utløp er ikke 

videre studert i denne omgang. 
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 Fiskefaglige forutsetninger 

 Kort om fiskebestander og målsetting 

I influensområdet til Tolga kraftverk er vandringsforhold, gyting- og oppvekstforhold for fiskebestander 

grundig kartlagt i konsekvensutredningen fra NINA (Museth, et al., 2012). Utbyggingsstrekningen fra 

Hummelvoll til Eidsfossen er dominert av strykpartier, men det finnes enkelte rolige partier i mellom. 

Det er livskraftige bestander av ørret og harr, og disse artene dominerer sammen med steinsmett og 

ørekyte på strekninger med høy vannhastighet. Arter som gjedde, abbor, sik, lake og bekkeniøye 

finnes på de mer stilleflytende partiene.  

Det er registrert gyteområder for ørret og harr på utbyggingsstrekningen, og det nevnes særlig en 

svært stor gyteplass for harr, nedstrøms Eidsfossen. Det foregår en omfattende oppstrøms 

gytevandring og tidvis stor opphopning av harr til Eidsfossen. Den tidvise opphopningen skyldes trolig 

en kombinasjon av at området er egnet til gyting og at Eidsfossen sannsynligvis er en 

vandringsbarriere på høy vannføring og lav vanntemperatur om våren (Museth, et al., 2012). 

Målsetting: Målsettingen med denne utredningen er å utvikle løsninger med skisser til gode toveis 

vandringsløsninger forbi dam og inntak samt sikre vandring forbi utløpet fra kraftverket. Målarter i 

prosjektet er i tråd med anbefalinger fra NINA (Museth & Kraabøl, 2014) definert til å omfatte harr og 

ørret, og det er disse artene som er styrende for prosjektering av fiskevandringsløsninger. Det legges 

til grunn at kraftverket skal prosjekteres på en slik måte at gyte- og næringsvandringer samt 

vandringer til overvintringsområder skal kunne forekomme etter utbygging. Løsningene som 

presenteres i denne rapporten skal således kunne fungere og være i drift gjennom hele året.  

 Fiskens svømmekapasitet 

Svømmekapasitet er en vesentlig faktor for dimensjonering av fiskevandringsløsninger. 

Svømmeutholdenhet, maksimal hastighet og vedvarende hastighet vil variere mellom arter, og 

dessuten med fiskelengde og vanntemperatur. Maksimal svømmehastighet, eller Vsprint betegner den 

hastigheten fisken kan oppnå over kort tidsperiode. Det er den hvite muskulaturen som er aktiv, og 

hastigheten kan kun holdes i noen få sekunder. Hos salmonider beregnes Vsprint = 10-12*Lfiskens lengde 

/sek (Jens, 1997). Vedvarende svømmehastighet, Vsustained er den hastigheten en fisk kan holde over 

lengre tid, opp mot 200 minutter. For ørret er denne gjerne rundt 5 *Lfiskens lengde /sek (Jens, 1997). 

Normal svømmehastighet, Vcruising oppgis gjerne som 2 *Lfiskens lengde /sek for salmonider (Turnpenny & 

Struthers, 1998). 

I regi av SAFEPASS-prosjektet er det gjennomført svømmekapasitetsstudier til harr og ørret (Olstad, 

upubl. 2016). Disse viste at harr hadde noe lavere svømmekapasitet enn ørret, men at det var relativt 

stor individuell variasjon. I gjennomsnitt holdt harr posisjonen (i 2 minutter) ved en vannhastighet på 

ca. 4,8 kroppslengder per sekund. Forsøket viste at ørret hadde noe høyere svømmekapasitet enn 

harr, men i motsetning til hos harr gikk svømmekapasiteten ned med synkende temperatur (Figur 3). 

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til denne type studier, bl.a. pga. variasjon i motivasjon til fisken 

m.m. (Museth pers. medd., 2016). 
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Figur 3. Ørret hadde signifikant høyere Ucrit enn harr ved 10 og 6 °C, men ikke signifikant forskjellige ved 2 °C. 

 

 Teknikker for nedvandring forbi elvekraftverk 

Inntakskonstruksjoner ved kraftverk vil kunne være skadelige for fisk enten ved at fisken trekkes eller 

svømmer inn og utsettes for høy vannhastighet, trykkforandringer, eller mekaniske skader i møte med 

vannveier, turbiner eller varegrind. For å forhindre dette må det legges til rette med en slags 

fiskeavleder som forhindrer at fisken trekkes inn i vannveiene. En inntaksgrind med lav vinkel og liten 

lysåpning, kombinert med en fluktvei for fisken forbi turbininntak og dam er avgjørende for å sikre 

fiskens passasje nedstrøms forbi et elvekraftverk. I det følgende presenteres ulike teknikker og 

prinsipper for utforming av nedvandringsløsninger. 

I svensk veilederlitteratur for fiskepassasjer, deles ulike teknikker for nedstrøms passasje av fisk inn 

som følger: (fritt oversatt etter (Calles, et al., 2013)): 

1. Varegrinder (mekaniske avledere) 

a. Konvensjonelle grinder 

b. Fisketilpassede grinder 

i. α-grind 

ii. β-grind 

iii. β-grind av Louver-type (oppstuvningsgrind) 

c. Andre typer av grinder og skjermer  

2. Ledearmer (Eng. Skimming walls) 

3. Elektriske felter, luftbobler, lys og lyd (adferdsstyrende avledere) 

I det følgende avsnittet presenteres kunnskap og prinsipper ved skråstilte, fisketilpassede varegrinder 

(α og β-grind). For omtale av andre typer avledere; ledearmer, louvers, elektriske felter, lyd, lys og 

luftboble-gardiner vises det til kapittel 5. 
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 Skråstilt varegrind (α-og β-vinklet) 

3.3.1.1 Vinkel og lysåpning  

Generelt er det enklere å lede fisk hvis vinkelen er lav (for eksempel 30 °), enn ved tradisjonelle 

grinder som ofte har en høyere vinkel i forhold til vannstrømmen (70-90°). Grinder med lav vinkel 

(<45°) har den egenskap at kraften parallelt med grinden blir større enn kraften som er vinkelrett mot 

grinden (Calles, et al., 2013). Med hensyn på fisk oppnås den beste egenskap ved en vinkel på ≤ 30 °, 

fordi kraften som går parallelt med grinden da blir dobbelt så stor som kraften som går mot grinden. 

Dette øker sannsynligheten for at fisken ledes av langs grinden i stedet for å klemmes mot den.  

To utforminger er særlig gunstige med hensyn på å lede fisk. Der varegrinden er vinklet i forhold til 

bunnen kalles det for en α-grind, og der varegrinden er vinklet i forhold til sidene kalles det for en β-

grind (DWA, 2005). Prinsippene er illustrert i figur 4.  

 

  

Figur 4. Prinsippskisse av en inntaksgrind, tilpasset for fiskevandring, med β-grind til venstre (sett i plan) og α-
grind til høyre (sett fra siden). Benevningen α og β gjenspeiler vinkelen mellom hovedstrøm og grind. Pilene er 
vektorer og illustrerer vannhastigheten inn mot grinden (VINN) og vannhastighetene parallelt med (VPARA) og 
vinkelrett mot grinden (VNORMAL). Figurene er omarbeidet etter (Calles, et al., 2013). 

Fordi kraften parallelt med grinden blir større enn kraften som er vinkelrett mot grinden, vil drivgods 

lettere skli av grinden og samles samme sted som fisken, dvs. i α-grindens overkant eller i β-grindens 

nedstrøms-ende. (Persson & Holmberg, 2009). Erfaringsstudier ved flere europeiske anlegg viser at 

vinkelen på grinden helst bør ligge på ≤ 30°, men at 35° kan fungere hvis forutsetninger ellers er 

innfridd (Calles, 2015). 

For at skråstilt varegrind effektivt skal kunne avlede fisk fra å havne i turbin og vannveier, er det 

vesentlig med tilstrekkelig liten lysåpning og vannhastighet rett foran grinden, samt at grinden fører til 

en avledning eller fluktrute for fisken. 
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Lysåpning i inntaksgrinda er av vesentlig betydning for effektiv avledning av fisk, men den eksakte 

størrelse som kreves er omdiskutert, og erfaringsgrunnlaget er begrenset i Norge. Lysåpning på 15 

mm anses i dag som den mest allment etablerte størrelse på lysåpning i skandinaviske 

fiskeforskningsmiljøer, og i Sverige finnes det en del slike installasjoner (Calles, et al., 2013). 

Eksempel på installasjon fra Sverige er vist Figur 5. Se forøvrig vurderingen av alternative lysåpninger 

i avsnitt 5.2. 

 

  

Figur 5. Varegrind med β-vinkel med fiskeavleder i nedstrøms ende, ved Herting kraftverk i Sverige. Til venstre 
ses grindrenser i drift, til høyre vises anlegget i byggefase. Foto: Norconsult. 

3.3.1.2 Vannhastighet 

Vannhastighet rett foran grinda må helst ligge <0,5 m/sek (ved full slukeevne) for effektiv avledning av 

laksesmolt (Larinier, 2002). Dette er overførbart til ørret, men for harr bør vannhastigheten trolig være 

noe lavere, 0,3-0,4 m/sek (Museth & Kraabøl, 2014). Større fisk tolererer høyere hastigheter. 

Vannhastigheten det her snakkes om (Vnormal i figur 4) skal beregnes direkte oppstrøms grinda, ikke 

mellom grindstavene. 

3.3.1.3 Fluktåpning 

I forbindelse med inntaksgrinda må det være en eller flere åpninger som gir lede til en fluktmulighet til 

vassdraget på nedstrøms side av dammen. I amerikanske retningslinjer opererer gjerne en 

tommelregel om at ca. 5 % av slukeevnen på kraftverket bør gå i fiskeavlederen (NMFS, 2011). Det er 

avgjørende at en unngår turbulens i forbindelse med avlederen, og at vannhastigheten øker jevnt opp 

til et punkt hvor den overgår fiskens svømmekapasitet. Fisk i rennende vann beveger seg instinktivt 

med snuten mot strømretningen i vannet (positivt rheotaktisk). Nedvandrende fisk vil også kunne 

orientere seg med snuten med strømretningen i vannet (negativt rheotaktisk). Ved inntaksgrinder vil 

trolig begge orienteringsformer forkomme.  

Tanken med avledningskonstruksjonen er uansett at fisken lar seg lede gradvis nedstrøms til et punkt 

der den ikke er i stand til å snu eller svømme, et «point of no return». Deretter føres den av en strøm 

med høy vannhastighet videre til en utgang på undersiden av dammen. Får å oppnå dette må 

avlederen ha en avsmalnende trakt-form som øker vannhastigheten jevnt som vist i Figur 6 (DWA, 

2005).  
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Figur 6: Prinsipp for utforming av avledningskonstruksjon (DWA, 2005) 

Fiskeavleder bør være minimum 1 meter bred, og minimum 0,5 meter dyp, målt mellom bunnen og 

HRV. Kanter må være avrundete, brå vinkler unngås, og kurvaturer bør være slake for å minimere 

skade på fisk og risiko for at drivgods fester seg. Kurvatur på rør eller kanal skal ikke overstige 3 m 

(DWA, 2005). Ideell vannhastighet gjennom hele systemet bør i henhold til amerikanske retningslinjer 

for avledning av salmonider ligge i et intervall mellom ca. 1,8 – 3,7 m/sek mellom inngang og maks 

hastighet (NMFS, 2011), og helst ikke overstige 7-8 m/s (ASCE , 1995). Vannhastighet, målt ved 

inngangen til avlederen skal være høyere enn rett foran grinden ellers. Det oppgis at den minimum 

bør ligge på1,1 * vannhastigheten foran grinden og at den gjerne kan være høyere (NMFS, 2011). 

3.3.1.4 Utløp fra fiskeavleder 

I litteraturen er det tilrådelig at utløp fra fiskeavleder skal være et fritt fall, på helst mellom 1,8-2,4 m 

(DWA, 2005), evt. ca. maksimalt 4x dypet i kulpen nedstrøms (Haro, 2015).  

Det bør videre unngås at det skapes en kanal fra avleder, for å unngå standplass samt risiko for 

predasjon fra for eksempel gjedde og annen fisk. Ved plassering av utløp må det tilrettelegges best 

mulig for at vannstrømmen ikke konkurrerer med attraksjonsstrøm fra omløpsbekk, for oppvandrende 

fisk. 

 Oppvandring forbi inntaksdam 

Oppvandring forbi vannkraftverk må sikres ved at det etableres en fiskepassasje forbi inntaksdam. Det 

skilles ofte mellom naturlige og tekniske fiskepassasjer (Calles, et al., 2013). Tradisjonelt er det i 

Norge bygget mange kulpetrapper, dimensjonert for voksen laks og ørret. Disse fungerer dårlig for 

mindre fisk, og mindre svømmedyktige arter. Mange fiskearter foretrekker å svømme nær bunnen, og 

dette gjelder også mindre ørret og harr. Tekniske trapper som utformes i dag er derfor gjerne av typen 

«vertical slot». Disse har en sammenhengende bunn og lavere gradient, og er tilpasset flere arter og 

lengdegrupper, utfra dimensjoneringskriteriene. 

Naturliknende fiskepassasjer, i form av en omløpsbekk er en kostnadseffektiv måte å konstruere en 

passasje på, som hvis den konstrueres riktig vil kunne ha god effektivitet. Et naturliknende omløp har 

gjerne lav gradient 1:20-1:50 (2-5 %) avhengig av hvilken fiskeart som skal passere (Larinier, 2002a). 

Omløp krever ofte langt mer areal enn en teknisk fisketrapp, og vil i tillegg stille krav til erosjonssikring. 

Turbulens må unngås og energiomsetning bør ligge mellom 55 og 200 W/m³ avhengig av art og 

størrelse. Det bør anlegges hvilekulper med energiomsetning <50 W/m³ (Calles, et al., 2013). 

Vannhastigheten i munningen på omløpsbekken bør ligge > 1 m/s for å skape attraksjonsstrøm.  

Internasjonale referanser angir gjerne at 1-5 % av den totale vannføringen på plassen skal gå i 

fiskepassasjen (Larinier, 2002a), mens i svensk veileder anbefales at vannføringen/lokkevannet bør 

utgjøre minst 5 % av middelvannføringen på plassen og ved høyere vannføringer bør andelen øke 

ytterligere (Calles, et al., 2013). 
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I prinsippet finnes det to hovedtyper av naturliknende fiskepassasjer (Larinier, 2002a): 

- Omløp der en etablerer terskelkulper, der energiomsettingen i kulpene utjevnes med mindre fall 

underveis for å redusere turbulens. Slike omløp designes gjerne etter mye av de samme prinsipper 

som tradisjonelle kulpetrapper. 

- Omløp der energiomsettingen i mindre grad er lokalisert og jevnere fordelt langs hele 

omløpsbekkens gradient. Det er her vesentlig at det skapes nok ruhet langs bunnen til at vannstrøm 

og energiomsetning holdes på et tilstrekkelig lavt nivå i forhold til artene som skal vandre opp. Dette 

oppnås ved å legge ut stor stein og blokk, ha tilstrekkelig lav gradient, vannhastighet og dyp.  

  

Figur 7. Eksempler på hvordan en omløpsbekk kan se ut. Fra to svenske anlegg, Anundsjö kraftverk (venstre) og 
Karlholms bruk (høyre). Foto: Norconsult. 

 

Figur 8. Større omløpsbekk fra Howland Dam bypass i Maine, USA. Bildet er hentet fra US Fish and Wildlife 
service's nettside (USFWS, 2016) (Photo credit: USFWS). 
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 Vandring forbi tunnelutløp 

Vannhastigheten i tunnelutløp som er sammenliknbare med Tolga er gjerne relativt lav (< ca. 1,5 

m/sek ved full turbinlast), noe som tilsier at arter som ørret og harr ikke vil ha særlige problemer med å 

svømme inn i tunnelen. Hvis det ikke er etablert et fysisk hinder eller gjort andre tiltak som vesentlig 

dykking, vikling eller liknende, vil de i teorien kunne svømme langt inn i tunellen. Kraftverkstunneler er 

mørke, noe som kan tenkes å motvirke fiskens motivasjon for å svømme langt inn i tunnelen. Mørket 

vil sannsynligvis også kunne påvirke varigheten på oppholdet. Hvorvidt fisken vandrer oppstrøms i 

elveleiet, og i så fall hvor lang tid den bruker på dette avhenger av en rekke faktorer, der forholdet 

mellom vannføring i kraftverksutløpet og minstevannføring, samt vinkel, dyp og plassering av 

tunnelutløp i forhold til den naturlige elvestrekningen synes å være avgjørende. 

 

 



n:\516\01\5160121\5 arbeidsdokumenter\51 felles\r-01_d03_tolga kraftverk_fiskepassasjer_utredning.docx 

 Oppdragsnr.: 5160121   Dokumentnr.: R-01   Versjon: D03 

 Tolga kraftverk  |  Fiskepassasjer 

 

 2016-03-31  |  Side 18 av 38 

 Foreslått løsning 

Denne løsningen er basert på krav til avbøtende tiltak i NVEs innstilling til konsesjon, med blant annet 

krav om 15 mm lysåpning i skråstilt varegrind. Løsningen inneholder en del endringer av inntak og 

dam ved Hummelvoll, samt mindre justering av tunnelutløpet like nedstrøms Eidsfossen. Løsningen er 

beskrevet i dette kapitlet og vist på tegninger i Vedlegg A. 

 Inntak og dam 

I starten av oppdraget ble de stedlige forholdene ved damsted på Hummelvoll gjennomgått for å 

bestemme hvilke steder som var best egnet for omløpsbekk og fiskepassasje.  

Damstedet er tenkt plassert i et parti der Glomma snevres noe inn og vannhastigheten øker til stryk. 

Terrenget på vestsiden av elva er relativt slakt. Rv 30 passerer ved damstedet på vestsiden, ca. 120 

meter fra dagens elveløp. På østsiden går jernbanen kun om lag 10 meter fra elvebredden, og her er 

terrenget bratt. På østsiden, der jernbanen går, er det dermed begrenset tilgjengelig areal for 

etablering av en omløpsbekk, mens det på vestsiden er god plass for dette. 

I oppdraget er det kun inntak og dam fra og med bunntappeluker og vestover som er vurdert. Resten 

av dammen (seksjoner med klappeluke, segmentluke og fyllingsdam mot jernbane) er ikke vurdert 

eller endret i denne omgang bortsett fra at alle lukehus er foreslått endret fra betong til isolerte trebygg 

i kostnadsestimatet. 

Følgende endringer er foreslått: 

 Naturliknende omløpsbekk rundt dam 

 2 stk. fiskeavledere 

 Fjerning av teknisk fisketrapp fra forprosjekt (Norconsult, 2012) og tilpassing av bunnlukeløp 

 Endring av inntak og forlengelse av varegrind 

 Tettesone mellom omløpsbekk og Glomma 

 Nødvendige justeringer av adkomst og dam i forhold til omløpsbekk 

 Fordeling av minstevassføring 

Ut i fra et fiskefaglig perspektiv var det ønskelig å få mest mulig at minstevassføringen inn i 

omløpsbekk og fiskeavledere. I tillegg var det ønskelig å samle all minstevassføringen i et eget 

område på nedstrøms side av dammen for lettere innmåling og dokumentering av at riktig 

minstevassføring blir sluppet.  

Basert på dette er det foreslått at all minstevassføring går i omløpsbekk og fiskeavledere med 

følgende fordeling: 

Sommer: 

 4 m3/s i fiskeavleder midt på inntaket mellom to varegrindseksjoner 

 4 m3/s i fiskeavleder i nedre ende av varegrind ved dam 

 4 m3/s i naturliknende omløpsbekk 
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Vinter: 

 2 m3/s i fiskeavleder i nedre ende av varegrind ved dam 

 3 m3/s i naturliknende omløpsbekk 

 Naturliknende omløpsbekk og utløpskulp 

Naturliknende omløpsbekk etableres på vestside av dam. Bekken har lengde ca. 200 m og graves ut 

med et dobbel-trapes grøftetverrsnitt med sidehelninger 1:2 og 1:1.5, se figur 9. Dypløpet utformes 

med vanndyp på min. 0,7 m. På sidene av dypløpet er det grunnere partier der mindre fisk kan 

vandre. Gjennomsnittlig vannhastighet over tverrsnittet tilstrebes å ligger rundt 1 m/s. Hastigheten i 

dypløpet vil være noe høyere og hastigheten i det grunne partier noe lavere. 

 

Figur 9: Typisk tverrsnitt av omløpsbekk (stor stein ikke vist) 

Det legges opp til en snitthelning på ca. 2,5%. I oppstrøms ende etableres ett bestemmende tverrsnitt 

med bunn på ca. kote +586,50 som bestemmer vannføring i bekken ved normal drift med 3 m3/s 

(vinter og sommer). I bekken etableres 3 hvilekulper med L x D = ca. 8 m x 1,5 m der vannhastigheten 

bremses betraktelig ned. Kulper lokaliseres med ca. 50 meter mellomrom. 

Våt periferi i bekk bygges opp av geotekstil, overgangsone av samfengt sprengstein og erosjonssone 

av plastringsstein. I bekken legges det i tillegg ut stor stein etter anvisning fra fiskefaglig personell som 

bygges inn sammen med erosjonssonen. Denne steinen legges ut for å oppnå tilstrekkelig ruhet og 

lav energiomsetning. Manningstallet bør trolig ligge rundt 13-16. For å oppnå dette bør det legges ut 

stor stein med d = 1,0 – 1,5 m på ca. 20 % av arealet til erosjonssonen. Det er foreløpig antatt at våt 

periferi bør gå ca. 1,5 m over bunn av øvre trapes. Nærmere dimensjonering av bekken må utføres i 

senere faser av prosjektet. 

Det bør legges opp til naturlig revegetering i sideterreng langs omløpsbekk, slik at lavere 

buskvegetasjon på sikt vokser til. Større trær kan vedlikeholdfelles over tid. 

I nedstrøms ende av bekken etableres det en utløpskulp som sprenges ned ca. 3 m. I utløpskulp kan 

fisken hvile før den vandrer opp. All minstevassføring over dam og i bekk samles i utløpskulpen som 

har felles utløp til Glomma over en lav betongterskel i ene siden. Vannstrøm fra omløpsbekk og 

utløpskulp må være definert og bør ligge på min. 1 m/s i hovedstrømmen for at fisken skal lokalisere 

den og oppvandring initieres. Ved siden av hovedstrømmen kan vannhastigheten være noe lavere for 

at mindre fisk skal kunne ta seg inn i kulpen. 

For å hindre at det dannes en bakevje av stillestående vann i utløpskulp ved tapping gjennom lukene i 

dammen etableres det en ledevegg i betong mellom bunntappeluker og betongterskel i utløpskulp, se 

Figur 10. Endelig lokalisering av attraksjonsstrøm i forhold til utløpsstrøm fra fiskeavledere 

optimaliseres i senere fase med CFD-simulering. 
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Fare for gjenising av bekken er i utgangspunktet ikke ansett å være et problem, og vi har heller ikke 

observert dette i andre naturlige fiskebekker. Grunnet det kalde klimaet ved Tolga kan det allikevel 

være aktuelt å se nærmere på dette ved videre arbeid. Eksempelvis kan man studere 

sammenlignbare bekker og sidevassdrag i området, eller andre steder med tilsvarende klima, for å 

tilpasse bekken og eventuelt lage løsninger for å håndtere slike problem. I den grad dette kan bli et 

problem vil det trolig oppstå i barfrost-perioden. Snø som legger seg vil være isolerende slik at bekken 

renner under isen i «normale» vinterforhold. Et mulig tiltak om bekken tettes i en kraftig 

kaldværsperiode kan være å grave bort isen. 

 

 

Figur 10: Utløpskulp med ledevegg og lav betongterskel i utløp 

 Innløp omløpsbekk og tettesone mot Glomma 

For å kontrollere vannføring i bekken ved flom og lukesvikt etableres en inntaksvegg i betong ved 

elvebredden, se Figur 11. Bekken har ved normal drift innløp gjennom utsparing i inntaksveggen med 

topp utsparing på nivå like over HRV. Veggen har føringer for bjelkestengsel som kan settes ved store 

flommer og lukesvikt. Dersom bjelkestengsel ikke settes vil likevel vannføringen i bekken begrenses 

når vannet stiger over utsparing fremfor om det hadde vært et fritt overløp. Bekken kan eventuelt i 

senere faser av prosjektet dimensjoneres for å kunne motstå denne vannføringen. Igjennom 

inntaksvegg støpes inn et tapperør med ventil for å kunne regulere vannføring i omløpsbekk mellom 

sommer- og vintervannføring.  
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Figur 11: Innløp til omløpsbekk 

For å hindre vanngjennomstrømning mellom Glomma og omløpsbekk bør det etableres en tettesone. 

Det er i denne omgang foreslått at dette utføres som en spuntvegg ned til fjell med tilbakefylling på 

begge sider. Topp spuntvegg legges på samme nivå som topp dam og spuntveggen føres fra enden 

av varegrindkonstruksjon frem til inntaksvegg for omløpsbekk. Ved nærmere undersøkelser av 

grunnforholdene kan redusert lengde av spuntvegg og eventuelle alternative tettemetoder 

undersøkes.  

 Inntak 

I forprosjektet (Norconsult, 2012) var inntaket planlagt med en konvensjonell varegrind i stål, to løp 

med bjelkestengsel til felles sjakt med en segmentluke.  

For avledning av fisk ligger det ved damsted Hummelvoll best til rette for etablering av en β-varegrind. 

En α-varegrind ville medført betydelig større gravearbeider og er utfordrende mht. grindrensker og 

utforming av fiskeavledere. Det foreslås derfor en varegrind med β-vinkel rundt ~30-35° fra vannets 

strømretning. I senere faser av prosjektet må det i midlertid gjennomføres CFD-simulering for å 

tilpasse vinkel best mulig i forhold til faktisk strømretning og vannhastighet ved ulike vannføringer. 

I tråd med NVEs innstilling legges det opp til lysåpning på 15 mm mellom grindstavene. Inntaket ved 

Tolga kraftverk har en slukeevne på 60 m3/sek. For å unngå risiko for at fisk klemmes på 

inntaksgitteret, bør vannhastighetens vektor vinkelrett på, og rett oppstrøms grinden (Vnormal i figur 4) 

ikke overstige 0,4 m/s. For at vannhastigheten ikke skal overstige 0,4 m/sek bør grinden med en 

slukeevne på 60 m3/sek være minst 60/0,4 = 150 m2. 

Det foreslås å montere 2 stk. 75 m2 varegrinder hver med L x H = 25 m x 3 m. Varegrind utføres med 

horisontale staver med lysåpning 15 mm. Stavene festes til vertikale søyler (eller flyndrer) i betong 

eller stål som igjen festes til inntaket. Inntakskonstruksjonen forlenges tilsvarende. For å fordele 

turbinvannføringen over størst mulig grindareal foreslås det å etablere to adskilte løp fra varegrind til 

sjakt. Hydraulisk utforming av løpene må tilpasses ved senere CFD-simulering.  
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Figur 12: Eksempel på varegrind i kompositt innfestet med stålsøyler på inntak (CompRack, 2016) 

 

Varegrinden kan utføres i stål eller komposittmateriale. Stålgrind leveres med flattprofil som skrus 

sammen da liten lysåpning vanskeliggjør sveising. Komposittgrind leveres med strømlinjeformet profil 

og skrus sammen på samme måte som stålgrind, se Figur 13. Komposittgrind er bedre mot sarr 

grunnet glattere overflate og strømlinjeformet profil. Gress og liknende vil også feste seg mindre til den 

glatte overflaten. I denne rapporten og i kostnadsestimatet er det regnet med komposittgrind. Endelig 

valg av varegrindtype bør avgjøres i senere faser av prosjektet basert på hva som ansees som mest 

gunstig i forhold til drift av kraftverket. Varegrinda foreslås dykket for å unngå fastising og medriving av 

luft. I denne omgang er det antatt at en dykking av topp varegrind på 0,75 m under HRV er 

tilstrekkelig, men dette må vurderes i videre arbeid og vil være avhengig av hva som kan forventes av 

istykkelser i inntaksmagasinet. 

 

Figur 13: Tverrsnitt av staver i komposittgrind med flyvingeformet profil (CompRack, 2016) 

For å forenkle inntaket foreslås det i tillegg å endre inntaksluke fra segmentluke til rulleluke. På 

oppstrøms side av rulleluke legges føringer for bjelkestengsel. Lukehus bygges over topp rulleluke 

med tilkomst fra brubane over dam. 
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 Grindrensk 

Rensk av grind med horisontale staver, der grinda har liten vinkel mot strømretningen, skjer delvis 

som selvrensk og delvis med mekanisk grindrensker som vandrer langs grinda. Renskemateriale 

samles i ende av varegrind og spyles gjennom dammen ved hjelp av spyleluke og klappeluke i 

fiskeavleder. Fordelen med denne metoden er at man i utgangspunktet slipper å fjerne rusk og rask 

opp på land og transportere dette bort. Løv og mindre drivgods vil følge fiskeavledere til utløpskulp og 

vil virke positivt for fisk da dette i større grad vil gjenspeile situasjonen slik den er i dag, der løv og 

drivgods følger elva. Det er stor vannføring ut i fra utløpskulpen og det er antatt at det meste av løv og 

mindre drivgods vil følge vannet ut herfra under normale driftsforhold. For større drivgods foreslås det 

å anordne en lense til klappeluke som kan legges ned for å skylle drivgodset nedstrøms. 

Som mekanisk grindrensker foreslås å benytte tilsvarende prinsipp som på Herting kraftverk, se figur 

14 og figur 15. Grindrenskeren har en arm med en kam som vandrer langs grinda og drar med seg det 

som har festet seg. For å kunne renske også bak planet der innfestingen av stavene ligger kan 

kammen utføres med børster i enden. En slik grindrensker er ikke hyllevare og må designes og 

produseres spesielt. Renskeren må tilpasses forholdene ved Tolga med hensyn til materialkvalitet og 

robust utførelse. 

 
Figur 14: Prinsipp mekanisk grindrensker fra Herting 
kraftverk (Fiskvårdsteknik AB, 2013) 

 
Figur 15: Kam på grindrensker Herting kraftverk 
(Fiskvårdsteknik AB, 2013) 

Spyleluke (B x H = ca. 1,5 x 1,5 m) plasseres i bunn av fiskeavlederkonstruksjon med lukeåpning på 

nivå med bunn varegrind, se figur 16. Renskemateriale som faller til bunns langs grinda spyles ut med 

spyleluke og ut på nedstrøms side av bunntappeløpet. Lettere renskemateriale som stiger til topps i 

vannflaten spyles ut over klappeluke i fiskeavleder. 

Tilsvarende prinsipp benyttes også på østkysten i USA for grindrensk på større kraftverk med 

lysåpning på ca. 25 mm. Dette sammen med tømmerlense fungerer normalt greit i elver med mye 

drivgods, men under vårflom må ofte renskeren gå ofte for å hindre gjentetting av grinda. (Towler 

pers. medd., 2016). 

Røstefoss kraftverk ligger i Glomma ca. 10 km oppstrøms damsted Hummelvoll. Kraftverket driftes av 

Røros Energi og er et elvekraftverk med to store flomluker, 2 mindre bunnluker og varegrind i stål med 

80 mm lysåpning. På Røstefoss har de ikke fast grindrensker og baserer seg på å leie inn mobil 

rensker 1-2 ganger i året for å renske grinda. Utover dette benyttes avslag på turbin sammen med 

åpning av lukene i dammen for å renske bort løv og drivgods som har festet seg. Dette har fungert 

greit for driftspersonellet.  

På Røstefoss er det stort sett gras og mindre drivgods som greiner og beverved (mindre trevirke) som 

tetter grinda. Graset kommer sannsynligvis fra myrområder oppstrøms kraftverket. Driftspersonell 

opplyste at damsted Hummelvoll sannsynligvis ikke er like utsatt for dette da det ikke er myrområder 

like oppstrøms Hummelvoll. Røstefossen kraftverk har et mindre magasin enn planlagt ved damsted 
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Hummelvoll og de har ikke hatt driftsmessige problemer med sarr eller is som tetter eller skader 

varegrinda. Røros Energi har også ett inntak på et annet kraftverk som heter Ormefossen. Her er det 

komposittgrind og driftspersonellet har samme erfaringer her som på Røstefossen når det gjelder sarr, 

is og rensk. 

 

Figur 16: Lukeløp for spyleluke for varegrind 

 Fiskeavledere 

Det foreslås 2 fiskeavledere for nedvandrende fisk. En plasseres mellom varegrindene og en 

plasseres i enden av varegrind ved dam. I ende av varegrind ved dam utformes avleder slik at den 

kan avlede fisk i alle dyp.  

Kapasitet på fluktåpning skal ligge på ca. 5 % av maksimal slukeevne (NMFS, 2011), som tilsvarer 

3 m3/s ved Tolga kraftverk. Sommertid er dette kriteriet innfridd. Vinterstid vil det gå 2 m3/s i nedre 

fiskeavleder, midtre avleder vil ikke være i drift. Vannføringen i Glomma i denne perioden ligger som 

regel godt under slukeevnen på kraftverket, og ofte under 30 m3 /s i lengre perioder slik at forholdet 

trolig vil være tilstrekkelig for fiskeavledning. Det er viktig, også å prioritere nok vann i omløpsbekk i 

denne perioden. 

Minstevannføring fordeles som følger på henholdsvis sommer/vinter:  

 Fiskeavleder i ende av varegrind ved dam =4/2 m3/s 

 Fiskeavleder mellom varegrinder = 4/0 m3/s 

Det er særlig viktig at avlederne dimensjoneres slik at vannhastigheten ikke øker for raskt og at 

økningen er jevn. Hastigheten skal på ingen punkt stoppe opp eller synke. Hastigheten vil variere på 

ulike punkter i arrangementet, men bør ved Tolga trolig ligge i intervallet ca. 1 til 4-5 m/sek. I Glomma 

er harr og ørret målarter, og fiskeavleder bør ideelt dimensjoneres med hensyn på at en storvokst 

ørret, som vil være den beste svømmeren, kan passere arrangementet. En stor ørret (50 cm) vil utfra 

dette, teoretisk kunne «sprint-svømme» over 6 m/sek, hvis vanntemperatur og andre forhold ligger til 

rette for det. I praksis vil det ved Tolga oftere være mindre ørret og harr som skal passere 

arrangementet enn de største ørretene, og kravet til vannhastighet vil vanligvis være lavere. Legger 

en til grunn svømmehastighet tilsvarende 12* fiskelengde, så vil trolig en maksimal vannhastighet på 

ca. 4 -5 m/sek i fiskeavlederen, fungere for det meste av fisk som kommer inn i den.  

For avleder mellom varegrind foreslås det å lage en støpt kanal gjennom inntakskonstruksjonen over 

de to løpene som går inn mot sjakta. Kanalen utformes med traktform til et «point og no return» for 

fisken i overgang inntak/terreng. Her går vannet over i nedgravd rør med høyere hastighet og utløp i 

utløpskulp på nedside av dam. Utløpet utformes som et fritt fall slik at energien drepes (unngå 
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attraksjonsstrøm). Denne avlederen stenges av med bjelkestengsel på vinteren. Betongen 

dimensjoneres for å tåle eventuelle iskrefter som presser mot veggene oppstrøms bjelkestengsel. 

Avleder i ende av varegrind ved dam foreslås utført som en lukeseksjon med en klappeluke (B x H = 1 

x 2,3 m). Lukeløpet utformes med traktform fra bunn av varegrind opp til luke. Luka har helning 

tilsvarende traktform med minstevassføring på vinterstid. På sommerstid vil luke ha en noe slakere 

helning. Tiltak i forhold til gjenising bør vurderes i videre arbeid. Innstøpte varmekabler som kan skrus 

på ved behov bør vurderes. Også en mindre lense eller innretning i overflaten for å hindre at isklumper 

kiler seg fast i trakta bør vurderes. 

Over luka går vannet i fritt fall ned i utløpskulp på nedstrøms side av dam. Nedslagspunktet er flyttet 

mest mulig bort i fra utløpet av omløpsbekken for ikke å forstyrre attraksjonsstrømmen for 

oppvandrende fisk. 

 

 

En nøyaktig utforming av avledningsarrangementet med hensyn på vannhastigheter må beregnes i 

detaljeringsfasen, etter etablerte prinsipper (DWA, 2005; NMFS, 2011). 

 Bunntappeluker 

I forprosjektet (Norconsult, 2012) var bunntappeløpet utformet sammen med en konvensjonell teknisk 

fisketrapp i betong der bunntappeløpet hadde utløp i underkant av fisketrappen. I denne utredningen 

foreslås det å erstatte teknisk fisketrapp med omløpsbekk og fiskeavledere. Ny bunnlukeseksjon 

foreslås utføret med rett løp gjennom dammen nedsprengt til laveste nivå i inntaksmagasinet. 

Oppstrøms side er foreslått endret til vertikal og nedstrøms side endret til skrå med samme helning 

som pilarene i de andre lukeløpene. 

 Adkomst 

Adkomstvei på ca. 150 m fra FV30 etableres på sørside av dammen. Over omløpsbekk etableres 

betongplatebru med 3 spenn opplagt på landkar og pilarer i betong med største akseltrykk på 13 tonn. 

I detaljprosjektering kan platebrua endres til betongbjelkebru eller trebru med større spenn. Fra 

dammen er det kjørbar adkomst til varegrind og alle lukehus. Alle adkomstveier har fri bredde på 4 m. 

 Utløp 

Oppdragsgiver har foreslått å flytte utløpet av kraftverket fra alternativ 3A i konsesjonssøknaden til like 

nedstrøms Eidsfossen (alternativ 3A*). Utløpet i alternativ 3A/3B i forprosjektet (Norconsult, 2012) var 

planlagt som et dykket tunnelutløp med en forskjæring med L x H = ca. 30 x 20 m ut mot Glomma. 
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Tunnelen hadde utløp i Glomma med en vinkel ca. 60° på elvas strømretning. I forskjæring var det 

planlagt en betongkonstruksjon med føringer for bjelkestengsel. 

Plassering av utløp ved foten av Eidsfossen (3A*) er i utgangspunktet mer gunstig med hensyn på 

fiskevandring fordi elva relativt smal i området og vannhastigheten høy (stryk rett oppstrøms) slik at 

stedlige forholdene ligger til rette for at fisken skal kunne lokalisere minstevannstrømmen. Det er 

gunstig at tunnelutløpet legges ut til elvebredden, men ikke bygges som en kanal ut i selve elva, da en 

risikerer å skape en ny standplass for fisk. Tunnelutløpet vil være dykket og skrå nedover, og det 

vurderes som lite sannsynlig at mye fisk vil vandre inn der. Fisk som eventuelt svømmer inn i tunellen 

vil trolig vegre seg for å oppholde seg der over tid. 

For fisk isolert sett vil et tunnelutløp rett nedstrøms Eidsfossen (3A*) trolig kreve mindre inngrep for å 

sikre forbivandring enn for et tunnelutløp oppstrøms fossen. Fossen og det faktum at det er relativt 

smalt ved Eidsfossen vil trolig bidra til at fisk relativt enkelt finner veien forbi tunnelutløpet. Dette bør 

imidlertid undersøkes i etterkant.  

Retningen på tunnelutløpet bør ha lavest mulig vinkel i forhold til strømretning fra minstevannføringen 

(oppstrøms utløpet). Fisk vil da lettere finne attraksjonsflommen, og det unngås at vannstrømmen fra 

driftsvannet går langt ut i elvetverrsnittet. 

Det foreslås derfor å justere traséen på U-tunnelen slik at utløpet kommer ut med en slakere vinkel til 

Glomma.  

For å minimalisere inngrep i det attraktive fiskeområdet like nedstrøms Eidsfossen kan føringer for 

bjelkestengsel flyttes inn i en sjakt i fjellet og U-tunnel utføres med utslag under vann. Det legges opp 

til at føringer for bjelkestengsel også kan benyttes for en eventuell varegrind som kan fungere som 

fiskesperre dersom det i ettertid skulle vise seg å være nødvendig. 

Utløpsområdet og tunnel bør overvåkes i en periode etter utbygging for å dokumentere fiskens 

vandring i området, og evt gjøre tilpassende tiltak. Se for øvrig avsnitt 8 om oppfølgende 

undersøkelser. 
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 Alternative vurderte løsninger 

Det finnes noen kjente alternative teknikker til den foreslåtte løsningen for både inntak, dam og utløp. 

Etter avtale med oppdragsgiver er disse kun gjennomgått kort teoretisk ettersom det underveis i 

prosjektet kom frem at ingen av disse ansås som gode teknisk-økonomiske løsninger for Tolga 

kraftverk som sikrer fiskens vandring forbi kraftverket. 

 Louver (oppstuvningsgrind) 

En Louver (oppstuvningsgrind) er et grindarrangement utforming som en persienne, sammensatt av 
flate vertikalt monterte grindstål som fungerer som ledevegger for fisk. Grindstålet er skråstilt i forhold 
til strømretningen, slik at vannet passerer oppstuvningsgrinden med endret vinkel i forhold til 
strømretningen oppstrøms denne. På denne måten skapes det turbulens i vannmassene som 
passerer oppstuvningsgrinden. Denne turbulensen former en stående bølge, eller oppstuvning rett 
foran grinden som virker som en adferdssperre for fisk, ved at den vegrer seg for å vandre inn.  
 
Til forskjell fra en grind med lav lysåpning som er diskutert tidligere (α og β-vinklet grind) er 
lysåpningen gjerne mellom 20-50 mm (i blant større), og vannhastigheten mot grinden bør være 
mellom 0,4 og 1 m/s. Vinkelen mellom grindens akse og hovedvannstrømmen må ligge lavt, mellom 
10° og 20°.  
 

 
Figur 17. Prinsippskisse av oppstuvningsgrind (Louver). Blå pil anviser vannstrømning, guiding plate= 
retningsledende plate, lameller = sprinkel, Louver axis = oppstuvningsgrind retning, hentet fra (DWA, 2005). 

 
Det er gjort en vurdering av om Louver kan være en alternativ løsning ved Tolga kraftverk, men det er 
vanskelig å argumentere for at dette skulle ha noen fordeler, sammenliknet med en β-vinklet grind 
som er presentert i denne rapporten. Grindarealet ville bli tilsvarende, ca. 60/0,4 = 150 m2. Fordi 
grinden må vinkles lavt (<20° i forhold til hovedvannstrømmen) medfører det et stort inngrep, med 
omfattende bygging ut i selve elveløpet oppstrøms dammen. Erfaringer fra USA tilsier at det er 
betydelig behov for grindrensk og at det trolig vil være behov for å løfte hele grinden ut av vannet i 
perioder for å få til dette. Det hydrauliske tapet ved bruk av slike grinder er dessuten stort. Det 
anbefales derfor ikke å vurdere Louver videre ved Tolga kraftverk. 
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 Vinklet grind med høyere lysåpning 

Det er gjort en vurdering av muligheten for å etablere en vinklet grind med høyere lysåpning enn 15 

mm. Det er vanlig å regne at lysåpningen bør ligge på ca. 1/10 av fiskens lengde for laksefisk for å 

hindre at den passerer grinden (Larinier, 2002). Fisk lenger enn 20 cm bør eksempelvis hindres 

effektivt av en lysåpning rundt 20 mm. Skal mindre fisk forhindres å trekkes inn, må en mindre 

lysåpning velges.  

Spaltenes orientering (horisontalt eller vertikalt) vil trolig kunne ha betydning for om fisk kan trekkes 

eller vandre mellom grindstålet, men dette er lite beskrevet i litteraturen. For laksefisk regner en gjerne 

med at fiskens høyde tilsvarer 17 % av dens lengde (Calles, et al., 2013). Bruker man dette forholdet, 

så skulle man kunne tenke seg at en grind med 15 mm horisontale spalter i teorien skulle kunne 

avlede fisk som er lenger enn 9 cm. Dersom målsettingen ved Tolga er å lede fisk lenger enn 15 cm 

forbi inntaket, vil denne argumentasjonsrekken forsvare en lysåpning på 25 mm ved bruk av 

horisontale staver. 

En slik argumentasjon baseres på at fisken alltid er orientert stående i vannsøylen, men fisk som ørret 

vil kunne snu på seg, for eksempel for å trenge gjennom åpninger, hulrom ol (egen observasjon). Det 

er derfor tvilsomt at en høyere lysåpning enn 15 mm sperrer ute fisk på 15 cm.  

I Sverige anbefales så langt en lysåpning på 10-13 mm i laksevassdrag for å ivareta utvandrende 

smolt (>120 mm) og i ørretvassdrag godkjennes sjelden lysåpninger større enn 15 mm på nye 

kraftverk. I Danmark er maks lovlig lysåpning 10 mm, mens i Tyskland har 20 mm vært et vanlig krav. 

Ny kunnskap har resultert i at tyske inntaksgrinder nå gjerne prosjekteres med 12 mm åpning. Dette 

skal forhindre en 120 mm lang laksesmolt å passere. I det nordøstlige USA er 12,7 mm anbefalt for 

laksesmolt av samme størrelse (Calles, et al., 2013). På østkysten av USA er de fleste varegrinder 

som er installert for å avlede laksesmolt, vertikale stålspalter på enten 25 mm (atlanterhavslaks) eller 

mer nylig 19 mm lysåpning for hensynet til silver eel. På vestkysten av USA benyttes det lysåpning, 

basert på mindre størrelse på den utvandrende laksesmolten (stillehavslaks) (Towler pers. medd., 

2016). I vårt nærmeste naboland finnes det en god del erfaringer med installasjoner av finspaltete 

inntaksgrinder på 15 mm, og dette anses i dag som den mest allment etablerte størrelsen på 

lysåpning i skandinaviske fiskeforskningsmiljøer (Calles, et al., 2013). Denne lysåpningen er også 

forankret i SAFEPASS (Museth pers. medd., 2016).  

 Elektriske felter, lyd, lys og luftbobler 

Elektriske felter er etablert ved et femtitalls installasjoner i USA og Europa, med den hensikt å 

forhindre fisk i å enten vandre inn en vannvei (som for eksempel et kraftverksutløp), eller for å lede 

fisken i en bestemt retning (Burger, et al., 2015). I Norge er det installert to slike sperrer i de senere 

årene. Ved Rygene kraftverk i Arendalsvassdraget var det tidligere et problem med at innvandring i 

utløpstunnelen førte til forsinkelser i lakseoppvandringen. Agder Energi installerte i 2012 en elektrisk 

fiskesperre (Smith Root Inc.) ved utløpet for å forhindre laks i å vandre inn i utløpet. Videoovervåkning 

fra innsiden av tunnelen og på minstevannstrekningen fra Rygene sommeren 2014 viste at sperra 

fungerer, ved at kun < 1 % av laksen som ble registrert på minstevannstrekningen passerte gjennom 

strømfeltet og videre inn i tunnelen (Lamberg, et al., 2015). Den andre el-sperra i Norge er en 

fiskesperre i Bandak i Telemark. Det finnes imidlertid få eller ingen gode eksempler på effektive el-

sperrer i drift som avleder ved kraftverksinntak (Calles, et al., 2013). Dette skyldes trolig at fisken 

frastøtes spenningsfeltet, eller at de slås ut av spenningen med fare for å havne i turbinen. Ved 

utløpet vurderes tiltakene som er beskrevet i avsnitt 4.2 som tilstrekkelig. Elektrisk barriere er derfor 

ikke vurdert videre ved Tolga kraftverk.  

Salmonider (blant annet ørret) har evne til å oppfatte lyd innenfor frekvensområdet 30-400 Hz 

(Wysocki, 2006). Flere forsøk er utført på både laksunger, ål og karpefisk med lave frekvensområder 

(<50 Hz), men det er kun vist en begrenset unnvikelse/fluktrespons. Bruk av lyd mellom 50Hz-10kHz 

er testet for å holde fisk unna kraftverksinntak, men resultatene har vært dårlige og er lite utforsket 
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(Amaral, 2015). Høyere frekvens vil falle utenom oppfattelsesområdet for laksefisk. Tiltak som 

innebærer bruk av lyd er trolig lite egnet ved både kraftverksinntak- og utløp fordi effekten er lite 

dokumentert og fordi en vil risikere at fisken skremmes bort.  

Bruk av lys for å styre fisk er testet i stor grad eksperimentelt, men kun kjent fra et eksempel i Nord-

Amerika for lede laksesmolt i vassdrag (Ballard Locks filling culvert). Bruk av lys skal etter sigene også 

være testet ved noen av Vattenfall sine anlegg i Sverige, uten at vi kjenner til resultatene derfra. 

Det er gjennomført noen felt- og laboratorieforsøk med bruk av luftboblegardiner for å lede fisk vekk 

fra kraftverksinntak, men det er ikke kjent noen faste installasjoner i Nord Amerika (Amaral, 2015). 

Dette taler for at teknologien er lite aktuell ved Tolga kraftverk. 

 Andre fysiske innretninger 

Tradisjonelle smoltavledere er testet en rekke vassdrag i Skandinavia, som bl.a. ved Stornorrfors og 

Sikfors kraftverk i Sverige. Slike er imidlertid designet for overflateorientert nedvandring, særlig 

laksesmolt og vil være lite relevant ved Tolga. 

Det finnes en rekke andre fysiske innretninger som har til hensikt å lede fisk ved kraftverksinntak. 

Disse omfatter blant annet (DWA, 2005) «Skiming walls» (ledearmer), «Wedge-Wire-Screens” (a la 

Coanda-grind), i tillegg til andre grind og filter-løsninger. Felles er at disse er enten basert på svært lav 

lysåpning, har for liten grad av dokumentert avledingseffekt, eller gjelder for andre hydrauliske forhold 

og arter enn ved Tolga kraftverk. Disse teknologiene diskuteres derfor ikke nærmere.  

 «Vertical slot» fiskepassasje 

Alternativt til å etablere en naturliknende omløpsbekk for oppvandrende fisk vil være en teknisk 

fisketrapp av typen «Vertical slot». Dette er en fisketrapp med sammenhengende bunn og tverrvegger 

som bremser vannstrømmen slik at både gytefisk og ungfisk av ørret og harr, samt andre arter kan 

passere. 

Fordelen med vertical slot sammenliknet med naturlige omløp er at de krevet et begrenset areal og er 

svært plassbesparende. Slike trapper har dessuten gode hydrauliske egenskaper, og opprettholder 

god funksjon ved varierende vannstandsnivåer på opp- og nedside, også når det er begrenset med 

vannføring tilgjengelig. En vertical slott-passasje kunne vært et reelt alternativ til en omløpsbekk ved 

Tolga kraftverk for oppstrøms fiskevandring. Fordi omløpsbekk er det foretrukne alternativet til NVE, 

og utfra et fiskefaglig perspektiv så er ikke denne løsningen vurdert videre her.  
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Figur 18. Fisketrapp (vertical slot pass) har sammenhengende bunn og sikrer oppvandring for all fisk. 
Prinsippskisse hentet fra (DVWK, 2002). 
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 Falltapsberegning 

Det er utført falltapsberegning over varegrind for foreslått løsning med varegrind i kompositt. Det er 

regnet på en ren varegrind og med 50% tilstopping. 

Beregning av falltap er utført etter Kirschmers formel. Det er regnet med et optimalisert flyvingeformet 

profil med formfaktor lik 0,8 (CompRack, 2012). Lysåpning er satt lik 15 mm og stavtykkelse lik 10 

mm. Det er regnet med netto grindareal på 145 m2 (150 m2 fratrukket 5 m2 for søyler/flyndrer) og at 

turbinvannføringen fordeler seg jevnt over hele grindarealet ved beregning av vannhastighet foran 

grinda. 

Detaljert falltapsberegning ligger i Vedlegg C. Resultatene er vist i figur 19. Som det fremgår av 

figuren er falltap når turbinvannføring er lik maksimal slukeevne (60 m3/s) henholdsvis ca. 0,4 cm (ren 

grind) og 0,6 cm (50% tilstoppet grind). Falltapet er neglisjerbart sammenlignet med friksjonstapet i det 

lange tunnelsystemet på Tolga kraftverk. 

 

Figur 19: Resultater fra falltapsberegning over varegrind 
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 Kostnadsestimat 

Det er utarbeidet et nytt kostnadsestimat for inntak og dam ved Hummelvoll. Kostnadsestimatet 

gjelder bygg- og maskintekniske arbeider, samt administrasjon, prosjektering og byggeledelse. Det er 

ikke tatt med kostnader forbundet med strømtilførsel, elektro, apparat- og kontrollanlegg etc. 

Administrasjon, prosjektering og byggeledelse er gitt som en prosentsats av bygg- og maskintekniske 

kostnader. 

Det er gjort nye mengdeberegninger av alle konstruksjoner fra og med bunntappeløp og vestover mot 

RV30. For resterende deler av dammen (klappelukeseksjon, segmentlukeseksjon og fyllingsdam mot 

jernbane) er mengdene fra forprosjektet (Norconsult, 2012) kun kontrollert og justert dersom stort 

avvik har blitt oppdaget. 

Alle kostnader er gitt i 2016 kroner ekskludert MVA. Enhetsprisene er basert på innhentede priser fra 

leverandører og tilsvarende prosjekter. 

Detaljert kostnadsestimat ligger vedlagt. Oppsummering av hovedposter er vist i tabell 7-1. 

Tabell 7-1: Oppsummering av hovedposter i kostnadsestimat i 2016-kroner eks. MVA. 

KOSTNADSESTIMAT - OPPSUMMERING Pris (NOK) Sum (NOK) 

BYGG- OG ANLEGGSTEKNISKE ARBEIDER 
 

76 236 800 

Rigg og drift 18 150 000 
 

Adkomstvei og bru over fiskebekk 2 787 550 
 

Fiskebekk og utløpskulp 3 054 500 
 

Innløp fiskebekk samt tettesone (spunt) mellom fiskebekk og Glomma 3 397 000 
 

Inntak til kraftverk inkl. fiskeavledere, ledevegger etc. 14 977 500 
 

Lukedam og fyllingsdam med sentral betongtetting 21 170 250 
 

Uforutsett 12 700 000 
 

MASKINTEKNISKE ARBEIDER 
 

30 420 000 

ADMINISTRASJON, PROSJEKTERING OG BYGGELEDELSE 
 

16 000 000 

SUM TOTALT EKS. FINANSIERINGSUTGIFTER 
 

122 656 800 
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 Oppfølging etter bygging 

Det er viktig at det legges opp til overvåking av opp- og nedstrømpassasjer etter utbygging. Det gir 

mulighet til å identifisere og rette opp i evt. problemer med konstruksjoner. Og det muliggjør 

evaluering av om fordelingen av minstevannføring på ulike vannveier fungerer etter sin hensikt. 

Et overvåkingsprogram bør utarbeides av et kompetent fiskefaglig miljø i forbindelse med en 

miljøoppfølgingen av kraftverket. Aktuelle teknikker for overvåkning omfatter (Weiland & Carlson, 

2003): 

 Glomma har relativt klart vann, og videoovervåkning bør kunne nyttes for å registrere 

fiskens adferd og i hvilke grad ulike vandringsruter benyttes. Videokameraer med 

intelligent programvare kan installeres slik at lengde og art gjenkjennes. Dette bør kunne 

benyttes foran og inne i fiskeavledere, i forbindelse med omløpsbekk (inngang og utløp), 

samt for å dokumentere om fisk vandrer inn i utløpstunnel. Eventuelt kan samme 

videoenhet flyttes mellom ulike lokaliteter for å holde kostnader nede. Det finnes flere slike 

systemer på markedet, med ulik grad av kompleksitet. Slikt overvåkingsutstyr må 

plasseres med omhu, slik at de i seg selv ikke skaper en barriere for vandrende fisk. 

 

 Evt overvåkingsutstyr bør tas med allerede i detaljprosjekteringen for best mulig 

plassering, og fordi det vil være kostnadsbesparende. 

 

 Alternativt kan fisk registreres ved bruk av hydroakustikk. Dette muliggjør registrering i 

mer farget vann, men ulempen er at det er utfordrende å bestemme art, lengde osv. 

 Videoovervåkning er en god metode for løpende kontroll men kan ikke svare på hvor 
effektiv fiskepassasjen er. Til dette anbefales heller en innledende telemetristudie av opp- 
og nedvandringseffektivitet (merket fisk), kombinert med løpende kontroll av funksjonen 
med videoovervåkning.  

 Merke og gjenfangst kan således benyttes som metode for å studere fiskens vandring 

forbi dam og utløp. Alternative teknikker her omfatter radiotelemetri, akustisk telemetri, 

PIT-telemetri (Passive Integrated Transponder), samt mer sofistikerte telemetrisystemer 

som fanger opp fiskens bevegelse i 2D og 3D (x, y, z). 

 

 Det er mange kompliserende faktorer som kan spille inn i overvåking av fiskevandring, og 

et godt gjennomtenkt design fra et kompetent fagmiljø er avgjørende for å få gode data. 
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Vedlegg A: Tegninger 
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Vedlegg B: Kostnadsestimat 



Kostnader

TOLGA KRAFTVERK, ALTERNATIV 3B,   

Kostnadsoverslag for dam, inntak og fiskepassasje

Prisnivå 1. kv. 2016

Aktivitet (NOK) (NOK)

BYGG- OG ANLEGGSTEKNISKE ARBEIDER

Rigg og drift 18 150 000    

Rigg og drift 40 % (avrundet) 18 150 000   

Adkomstvei og bru over fiskebekk 2 787 550       

Vei til dam / inntak m 150           3 400            510 000        

Graving for landkar m³ 120           65                 7 800            

Fundamentpreparering landkar m² 35             850               29 750          

Fjellbolter stk 15             600               9 000            

Forskaling m² 560           1 600            896 000        

Armering t 30             19 000          570 000        

Betong m³ 200           2 200            440 000        

Rekkverk m 65             3 000            195 000        

Diverse uspesifisert (markisolasjon, rekkverk etc.) 5 % (avrundet) 130 000        

Fiskebekk og utløpskulp 3 054 500       

Graving utløpskulp og fiskebekk, inklusive opplasting, transport og utlegging 

på tipp m³ 22 500     65                 1 462 500     

Sprengning utløpskulp, inklusive opplasting, transport og utlegging på tipp m³ 750           170               127 500        

Geotekstil kl. 4 i bunn og sideskråninger. Underlag for 

overgangssone/erosjonshud/plastring m² 3 200        20                 64 000          
Overgangssone av sprengstein, t = 0,5 m m³ 1 400        60                 84 000          

Erosjonshud / plastring av bunn og sideskråninger. d=0,2 - 0,5 m. t = 0,5 m m³ 1 400        200               280 000        
Utlegging av stor stein, d=1,0 - 1,5 m. 20 % av vått areal m³ 250           250               62 500          
Arrndering og tilsåing/beplantning av sideskråninger 1:2 m² 2 500        25                 62 500          
Ledevegg/terskel i utløp av utløpskulp: -                
Forskaling m² 250           1 600            400 000        
Armering t 11             19 000          199 500        
Betong m³ 70             2 200            154 000        
Fjellbolter stk. 30             600               18 000          

Diverse uspesifisert 5 % (avrundet) 140 000        

Innløp fiskebekk samt tettesone (spunt) mellom fiskebekk og Glomma 3 397 000       

Graving m³ 3 000        65                 195 000        

Fundamentpreparering betongvegg m² 30             1 000            30 000          

Spuntvegg eller tisvarende tetting m² 550           2 500            1 375 000     

Tilbakefylling m³ 5 000        50                 250 000        

Fjellbolter stk 30             600               18 000          

Betong m³ 80             2 200            176 000        

Armering t 12             19 000          228 000        

Forskaling m² 450           1 600            720 000        

Rekkverk m 35             3 000            105 000        

Diverse uspesifisert % 10 % (avrundet) 300 000        

Inntak til kraftverk inkl. fiskeavledere, ledevegger etc. 14 977 500    

Graving m³ 5 000        65                 325 000        

Sprengning m³ 750           170               127 500        

Fundamentprepareing m² 700           850               595 000        

Fjellbolter stk 250           600               150 000        

Forskaling m² 3 800        1 600            6 080 000     

Armering t 150           19 000          2 850 000     

Betong m³ 1 300        2 200            2 860 000     

Lukehus i tre m² 30             20 000          600 000        

Rekkverk m 30             3 000            90 000          
Diverse uspesifisert (innstøpinger, rister, føringer, waterstop etc.) % 10 % (avrundet) 1 300 000     

Enhet Mengde

 Enhetspris

(NOK) 

Sum
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Kostnader

Aktivitet (NOK) (NOK)Enhet Mengde

 Enhetspris

(NOK) 

Sum

Lukedam og fyllingsdam med sentral betongtetting 21 170 250    

Fangdam,  forbiledning, vannulemper RS 1               4 000 000     4 000 000     

Bunnlukeseksjon

Graving m³ 350           65                 22 750          

Sprengning m³ 160           170               27 200          

Fundamentpreparering m² 160           850               136 000        

Fjellbolter stk 50             600               30 000          

Forskaling m
2

650           1 600            1 040 000     

Armering t 63             19 000          1 197 000     

Betong m
3

700           2 200            1 540 000     

Lukehus i tre m² 50             20 000          1 000 000     

Injeksjonsskjerm m² 100           650               65 000          

Drenering m 100           650               65 000          

Rekkverk m 20             3 000            60 000          
Diverse uspesifisert (innstøpinger, rister, føringer, waterstop etc.) % 15 % (avrundet) 800 000        

Klappelukeseksjon

Graving m³ 400           65                 26 000          

Sprengning m³ 100           170               17 000          

Fundamentpreparering m² 280           850               238 000        

Fjellbolter stk 60             600               36 000          

Forskaling m
2

450           1 600            720 000        

Armering t 55             19 000          1 045 000     

Betong m
3

600           2 200            1 320 000     

Lukehus i tre m² 20             20 000          400 000        

Injeksjonsskjerm m² 100           650               65 000          

Drenering m 100           650               65 000          

Rekkverk m 35             3 000            105 000        
Diverse uspesifisert (innstøpinger, rister, føringer, waterstop etc.) 15 % (avrundet) 600 000        

Segmentlukeseksjon

Graving m³ 1 800        65                 117 000        

Sprengning segmentlukedam, m³ 150           170               25 500          

Fundamentpreparering m² 500           850               425 000        

Fjellbolter stk 100           600               60 000          

Forskaling m
2

400           1 600            640 000        

Armering t 57             19 000          1 077 300     

Betong m
3

630           2 200            1 386 000     

Lukehus i tre m² -                

Injeksjonsskjerm m² 300           650               195 000        

Drenering m 300           650               195 000        

Rekkverk m
Diverse uspesifisert (innstøpinger, rister, føringer, waterstop etc.) 15 % (avrundet) 600 000        

Fyllingsdam med betongtetting (L=ca 60m)

Graving m³ 1 000        65                 65 000          

Fundamentpreparering m² 180           850               153 000        

Fjellbolter stk 40             600               24 000          

Forskaling m² 350           1 600            560 000        

Armering tonn 20             19 000          380 000        

Betong m³ 150           2 200            330 000        

Filter og støttefylling m³ 400           200               80 000          

Plastring m³ 150           250               37 500          
Diverse uspesifisert (innstøpinger, rister, føringer, waterstop etc.) 10 % (avrundet) 200 000        

Sum 63 536 800     

Uforutsett 20 % (avrundet) 12 700 000     

SUM BYGGTEKNISKE ARBEIDER, DAM OG INNTAK 76 236 800     
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Kostnader

Aktivitet (NOK) (NOK)Enhet Mengde

 Enhetspris

(NOK) 

Sum

MASKINTEKNISKE ARBEIDER
Segmentluker i dam B x H = 15,0 m x 4,0 m. 4 m terskeltrykk stk 2               5 500 000     11 000 000   
Klappeluke i dam B x H = 15,0 m x 3,0 m. 3,0 m terskeltrykk stk 1               6 200 000     6 200 000     

Bunntappeluke (glideluke) i dam B x H = 3,1 m x 4,0 m. 5,0 m terskeltrykk stk 2               1 500 000     3 000 000     

Bunntappeluke (glideluke) for spyling v/rensk varegrind B x H = 1,5 m x 1,5 

m. 5,0 m terskeltrykk stk 1               850 000        850 000        
Klappeluke for fiskeavledning B x H = 1,0 m x 2,3 m stk 1               420 000        420 000        
Varegrind. Horisontale staver. Lysåpning 15 mm. 75 m² stk 2               1 100 000     2 200 000     
Inntaksluke (rulleluke) B X H = 6,0 m x 4,5 m. 7,5 m terskeltrykk stk 1               2 600 000     2 600 000     
Rør DN700 PN6 oppstrøms ende fiskebekk m 40             8 000            320 000        
Ventil DN700 oppstrøms ende fiskebekk stk. 1               200 000        200 000        
Rør DN700 PN6 fiskeavledning m 35             8 000            280 000        
Ventil DN700 fiskeavledning stk. 1               200 000        200 000        
Grindrensker stk 1               1 700 000     1 700 000     
Diverse uspesifisert og uforutsett 5 % (avrundet) 1 450 000     

SUM MASKINTEKNISKE ARBEIDER, DAM OG INNTAK 30 420 000     

ADMINISTRASJON, PROSJEKTERING OG BYGGELEDELSE
Prosjektledelse, administrasjon

Detaljplaner (TP og LMP). Designbasis. Konkurransegrunnlag og 

kontrahering bygg

Konkurransegrunnlag og kontrahering maskin

Detaljprosjektering byggtekniske arbeider

Byggeledelse og kontraktsoppfølging

Byggherreadministrasjon

SUM ADMINISTRASJON, PROSJEKTERING OG BYGGELEDELSE 15 % (avrundet) 16 000 000     

SUM TOTALT EKS. FINANSIERINGSUTGIFTER (avrundet) 122 656 800   

Side 3 av  3



n:\516\01\5160121\5 arbeidsdokumenter\51 felles\r-01_d03_tolga kraftverk_fiskepassasjer_utredning.docx 

 Oppdragsnr.: 5160121   Dokumentnr.: R-01   Versjon: D03 

 Tolga kraftverk  |  Fiskepassasjer 

 

 2016-03-31  |  Side 38 av 38 

Vedlegg C: Falltapsberegning 



TOLGA KRAFTVERK
FALLTAPSBEREGNING

Utført: H. Bergsager

Fagkontroll: K. Helgesen

INNDATA: Symbol Verdi Enhet Merknad
Lysåpning mellom staver s 0,015 m
Stavtykkelse t 0,010 m
Varegrinds helning med horisontalplan α 90 °
Formfaktor K 0,8 Ref. CompRack datablad (mellomting mellom stavtype 5 og 6 i figur)
Tyngdens akselerasjon g 9,81 m/s2

Formfaktor ulike stavtyper:

BEREGNING AV FALLTAP:

Falltap beregnes etter Kirschmers formel

Turbinvannføring
Grindareal fratrekt 
søyler/flyndrer

Vannhastighet 
forran grind

Falltap ren 
varegrind Tilstopping

Økning falltap 
grunnet tilstopping

Falltap med 50% 
tilstopping av 
varegrind

Q [m3/s] A [m2] v0 [m/s] h [cm] F0/F1 [%] h*t [cm] ht [cm]
0 145 0,00 0,0 50 % 0,0 0,0
5 145 0,03 0,0 50 % 0,0 0,0

10 145 0,07 0,0 50 % 0,0 0,0
15 145 0,10 0,0 50 % 0,0 0,0
20 145 0,14 0,0 50 % 0,0 0,1
25 145 0,17 0,1 50 % 0,0 0,1
30 145 0,21 0,1 50 % 0,1 0,2
35 145 0,24 0,1 50 % 0,1 0,2
40 145 0,28 0,2 50 % 0,1 0,3
45 145 0,31 0,2 50 % 0,1 0,4
50 145 0,34 0,3 50 % 0,2 0,4
55 145 0,38 0,3 50 % 0,2 0,5
60 145 0,41 0,4 50 % 0,2 0,6
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Resultater falltapsberegning

Falltap ren varegrind Falltap med 50% tilstopping av varegrind
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Sammendrag

Norconsult har på oppdrag for Eidsiva Vannkraft AS utarbeidet planer for fiskepassasjer forbi det
planlagte Tolga kraftverk i Glomma i Hedmark. Utredning og prosjektering er gjennomført av

Norconsult. Løsninger er utviklet og diskutert i tett dialog med Eidsiva og fiskefaglig ekspertise fra
NINA /Safepass.

Det ble gitt konsesjon fra OED i 2017 til bygging av Tolga kraftverk og i konsesjonsvilkårene var at det

lagt vekt på at man skal etablere arrangementer for toveis fiskevandringsløsninger for harr og ørret
forbi dam og inntak, samt utløp. Sentralt i villkårene var blant annet en skråstilt varegrind med 15 mm
lysåpning, og anlegg for å lede nedvandrende fisk trygt forbi inntaket. Det var også vilkår om

etablering av en naturlik omløpsbekk for oppvandrende fisk.

Fiskevandringsløsninger som presenteres i denne rapporten bygger i stor grad på de samme
prinsippene som ble utredet av Norconsult i forprosjekt for Tolga kraftverk i 2016.

Eidsiva har imidlertid gjort en planendring som medfører et noe annerledes konsept ved dam og

inntak som innebærer at opprinnelig planlagt betongdam har blitt endret til en betydelig lavere
steinterskel med betongkjerne, samt at inntaksarrangementet er endret.

Tidligere omsøkt løsning med vertikal, skråstilt varegrind (β-grind) er erstattet av en horisontalt vinklet 

varegrind (α-grind) med to fiskeavledere. Terskel og inntak har også blitt flyttet ca. 140 meter 
oppstrøms det omsøkte alternativet. For oppvandrende fisk er konseptet endret fra at fisken skulle

vandre i et nytt, konstruert omløp forbi damstedet til at all oppvandring vil skje i en naturlik
fiskepassasje i hovedløpet i Glomma, gjennom eller over en terskel.

Nedvandringsarrangementene designes for å kunne være i drift 100 % av tiden, mens oppvandring
over terskel skal kunne skje ca. 95 % av tiden. Dette tilsvarer vannføringer i Glomma opp til ca. 150

m3/s. Vannføringer som er høyere enn dette forekommer som kortvarige flompulser, og «forsinkelser»
i fiskevandring vil være av tilsvarende kort varighet.

Fiskens oppvandring forbi inntak og dam vil skje over en ca. en meter høy terskel i elva. I terskelens

høyre side er det en forsenkning der fisken kan vandre både opp og ned. Forsenkningen i terskelens
høyre side utformes for å kunne slippe en kontrollert minstevannføring, og for å ivareta fiskevandring.

Ved stigende vannføring i elva som går utover kraftverkets slukeevne (+minstevannføring), vil opp- og
nedstrøms fiskevandring gradvis kunne skje over en større bredde av terskelen.
Fiskevandringsarrangementer vil utformes med bruk av sprengt stein og noe betong, men bestrebes å

utføres etter mest mulig naturlike prinsipper.

Utløp plasseres nedstrøms Eidsfossen og legges så langt opp mot fossefoten som mulig.
Tunnelutløpet er lagt nært elvebredden for å unngå å skape en ny standplass for fisk. Tunnelutløpet vil

være dykket og skrå bratt nedover. Det vurderes ikke som nødvendig med andre tiltak som forhindrer
fisk i å svømme inn i tunellen.
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Orientering

Om oppdraget

I forbindelse med planlegging av Tolga kraftverk ved Tolgafallene i Glomma har Norconsult på
oppdrag fra Eidsiva utredet og prosjektert fiskepassasjer ved kraftverket.

Opplandskraft DA leverte konsesjonssøknad i 2012, og i 2015 gav NVE positiv innstilling til konsesjon

for kraftverket med krav om avbøtende tiltak for å opprettholde fiskens vandringsmuligheter forbi
utbyggingsområdet. Konsesjon ble gitt av OED i 2017, der de samme kravene ble opprettholdt som

vilkår.

Norconsult er bedt om å utrede konkrete løsninger for fiskepassasjer i forbindelse med kraftverket
som er teknisk-økonomisk gjennomførbare for Tolga kraftverk. Planene omfatter arrangementer som

sørger for passasje for oppvandring og nedvandring forbi dam (toveis), samt vandring forbi utløpet fra
kraftverkstunnel.

Arbeidet så langt og grunnlag for utredningen

Prinsipper for fiskevandringsløsninger som presenteres i denne rapporten bygger i stor grad på de
samme prinsippene som ble utredet av Norconsult i forprosjekt for Tolga kraftverk i 2016 og på
forutsetninger som er gitt i konsesjonen fra OED. Forutsetningen i forprosjektet var at det skulle

etableres en toveis fiskepassasje forbi dam og inntak, samt at fiskevandring forbi utløp skulle ivaretas.
Dette omfattet blant annet vinklet varegrind med 15 mm lysåpning, fiskeavledere for å lede fisken

nedstrøms, samt en omløpsbekk/ naturlig fiskepassasje for oppvandrende fisk.

Eidsiva har imidlertid gjort en planendring som medfører et noe annerledes konsept ved dam og
inntak som innebærer at opprinnelig planlagt dam har blitt endret til en betydelig lavere terskel, samt

at inntaksarrangementet er endret. For problemstillingen knyttet til fiskepassasje forbi inntak har dette
medført at tidligere omsøkt løsning med vertikal, skråstilt varegrind (β-grind) er erstattet av en 
horisontalt vinklet varegrind (α-grind). Terskel og inntak har også blitt flyttet ca. 140 meter oppstrøms 

det omsøkte alternativet. For oppvandrende fisk er konseptet endret fra at fisken skulle vandre i et
nytt, konstruert omløp til at all oppvandring vil skje i hovedløpet i Glomma, gjennom eller over en

terskel. De samme forutsetningene er lagt til grunn ved at ørret og harr i ulike størrelser skal kunne
benytte vandringsløsningene.

Arbeidsprosess

Utredning og prosjektering er gjennomført av Norconsult, og prosjektleder har vært Simon Mulelid.

Utarbeidelse av digitalisert byggetegninger/skisser er utført av Eirik Bossel. Håndtegnete skisser og
hydrauliske beregninger er gjort av Lars Jenssen. Fiskefaglige vurderinger er gjort av Lars Bendixby

og Kjetil Sandem.

Løsninger er utviklet og diskutert i tett dialog med fagansvarlig for ytre miljø i Eidsiva, Trond Taugbøl
og fiskefaglig ekspertise fra NINA /Safepass, ved Jon Museth. Det er gjennomført jevnlige møter med

de involverte gjennom arbeidsprosessen.
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Kort om konsesjonsvilkår

I konsesjonen til Tolga kraftverk er det satt følgende krav til utforming av dam, inntak og utløp:

• Inntaksdammen skal planlegges i samråd med høy fiskefaglig kompetanse og velfungerende
toveis fiskepassasjer skal vektlegges. Det skal etableres en naturliknende 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 nedvandringsveier,
vil fungere tilfredsstillende.

• Ved plassering og utforming av utløpet skal det legges stor vekt på å sikre fortsatt opp-/og
nedvandring av fisk. Utløpet skal være dykket og det skal gjøres tiltak for å hindre fisk i å
vandre inn i utløpet.

Minstevannføring gitt i konsesjon er som følger:

• 1. mai - 15. september: 12 m3/s

• 16. - 22. september: gradvis nedtrapping fra 12 til 7 m3/s

• 23. september - 30.april: 7 m3/s

Kraftverksplanene

Tolga kraftverk skal utnytte et fall på ca. 86 meter med inntak ved Hummelvoll og utløp nedstrøms
Eidsfossen. Kraftverket vil ha en slukeevne på 60 m3/s.

Tabell 1-1. Nøkkeldata for Tolga kraftverk.

Enhet Verdi

Installert effekt MW 3 x 14 MW

Antall enheter - 3

Turbintype - Francis

Generatorytelse MVA Ca. 50

Maksimal slukeevne m3/s 60

Minste tillatte driftsvannføring m3/s 5

Fallhøyde (nominell) m 88.62-88.02
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Fiskefaglige forutsetninger

Forutsetninger og teoretisk grunnlag

Konseptene som er utviklet for fiskepassasjer ved Tolga kraftverk er basert på anerkjente prinsipper
og «best practice» - kunnskap fra internasjonal og norsk litteratur (se referanseliste bakerst).

Forutsetninger for fiskevandring forbi Tolga kraftverk og mulige teknikker for fiskevandring forbi

kraftverk generelt er diskutert i opprinnelig forprosjekt om fiskepassasjer ved Tolga kraftverk,
utarbeidet av Norconsult i 2016 (Bergsager, et al., 2016). Det vises til denne rapporten for en dypere

beskrivelse av fiskepassasjer og designkriterier.

Kort om fiskebestander og målsetting

I influensområdet til Tolga kraftverk er vandringsforhold, gyting- og oppvekstforhold for fiskebestander

grundig kartlagt i konsekvensutredningen fra NINA i 2012. Utbyggingsstrekningen fra Hummelvoll til
Eidsfossen er dominert av strykpartier, men det finnes enkelte rolige partier i mellom. Det er
livskraftige bestander av ørret og harr, og disse artene dominerer sammen med steinsmett og ørekyte

på strekninger med høy vannhastighet. Arter som gjedde, abbor, sik, lake og bekkeniøye finnes på de
mer stilleflytende partiene.

Det er registrert gyteområder for ørret og harr på utbyggingsstrekningen, og det nevnes særlig en

svært stor gyteplass for harr, nedstrøms Eidsfossen. Det foregår en omfattende oppstrøms
gytevandring og tidvis stor opphopning av harr til Eidsfossen. Den tidvise opphopningen skyldes trolig

en kombinasjon av at området er egnet til gyting og at Eidsfossen sannsynligvis er en
vandringsbarriere på høy vannføring og lav vanntemperatur om våren.

Målarter i dette prosjektet er i tråd med anbefalinger fra NINA definert til å omfatte harr og ørret, og det

er disse artene som er styrende for prosjektering av fiskevandringsløsninger. Det legges til grunn at
kraftverket skal prosjekteres på en slik måte at gyte- og næringsvandringer samt vandringer til
overvintringsområder skal kunne forekomme etter utbygging. Løsningene som presenteres i denne

rapporten skal således kunne fungere og være i drift gjennom hele året.

Fiskens svømmekapasitet

Svømmekapasitet er en vesentlig faktor for dimensjonering av fiskevandringsløsninger.

Svømmeutholdenhet, maksimal hastighet og vedvarende hastighet vil variere mellom arter, og
dessuten med fiskelengde og vanntemperatur. Maksimal svømmehastighet, eller Vsprint betegner den
hastigheten fisken kan oppnå over kort tidsperiode. Det er den hvite muskulaturen som er aktiv, og

hastigheten kan kun holdes i noen få sekunder. Hos salmonider beregnes Vsprint = 10-12*Lfiskens lengde

/sek. Vedvarende svømmehastighet, Vsustained er den hastigheten en fisk kan holde over lengre tid, opp

mot 200 minutter. For ørret er denne gjerne rundt 5 *Lfiskens lengde /sek. Normal svømmehastighet,
Vcruising oppgis gjerne som 2 *Lfiskens lengde /sek for salmonider.

Svømmekapasitetsstudier av harr og ørret gjennomført av NINA viste at harr hadde noe lavere

svømmekapasitet enn ørret, men at det var relativt stor individuell variasjon. I gjennomsnitt holdt harr
posisjonen (i 2 minutter) ved en vannhastighet på ca. 4,8 kroppslengder per sekund (Ucrit i figur 1).
Forsøket viste at ørret hadde noe høyere svømmekapasitet enn harr, men i motsetning til hos harr

gikk svømmekapasiteten ned med synkende temperatur. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til
denne type studier, bl.a. pga. variasjon i motivasjon til fisken m.m.
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Figur 1. Ørret hadde signifikant høyere Ucrit enn harr ved 10 og 6 °C, men ikke signifikant forskjellige ved 2 °C.
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Overordnet konsept for fiskevandring ved
Tolga kraftverk

Damsted og inntak

Oppvandring

Fiskens oppvandring forbi inntak og dam vil skje over en ca. en meter høy terskel i elva. I terskelens
høyre side er det en forsenkning på 0,75 m der fisken kan vandre både opp og ned (se blå pil i figur

2). Forsenkningen i terskelens høyre side utformes for å kunne slippe en kontrollert vannmengde i
henhold til fordeling av minstevannføring, og for å ivareta fiskevandring.

Ved stigende vannføring i elva som går utover kraftverkets slukeevne samt minstevannføring, vil

fiskevandring gradvis kunne skje over en større bredde av terskelen (se rød pil i figur 2).

Høyre halvdel av terskelkonstruksjonen utformes derfor med kulper og steinstrukturer slik at fisken
kan passere i et større intervall av vannføringer.

Nedvandring

Nedvandring vil skje via to ruter: gjennom eller over terskel i elva, eller gjennom to fiskeavledere som

er plassert over inntaket til kraftverket. Inntaket utrustes med en skråstilt varegrind (α-grind) slik at 
fisken ikke har mulighet til å vandre inn mot inntaket, men ledes til en alternativ utvandringsvei som

plasseres over inntaksristen.

Tekniske løsninger for fiskevandring forbi dam og inntak er beskrevet i detalj i avsnitt 5.
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Figur 2. Planskisse av inntak og terskel. Blå piler indikerer primære opp- og
nedvandringsruter forbi dam og inntak ved «normale» vannføringer. Rød pil indikerer

alternativ fiskevandringsrute ved høyere vannføringer.
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Utløp

Utløp plasseres nedstrøms Eidsfossen og legges så langt opp mot fossefoten som mulig. Det er gjort

tilpasninger ved utløp for å imøtekomme krav om fiskevandring så langt det lar seg gjøre ut i fra
geologiske forhold. Tunneltverrsnittet er 6,7 x 6,7 m, og vil være dykket. Vannhastighet vil være ca.
1,5 m/ s ved full turbinlast.

Figur 3. Utløp lokaliseres nedstrøms fossefoten, er dykket og vinklet skrått nedstrøms.

Tunnelutløpet er lagt så langt ut mot elvebredden som mulig for å unngå å skape en ny standplass for
fisk. Tunnelutløpet vil være dykket og skrå bratt nedover av hensyn til fisk, som må svømme aktivt

nedover til mer enn 10 meter dyp for å komme inn i tunnelen. Det vurderes derfor som lite sannsynlig
at mye fisk vil vandre inn der.

Retningen på tunnelutløpet er vinklet nedstrøms, med så lav vinkel som mulig i forhold til strømretning

fra minstevannføringen (oppstrøms utløpet). Dette er gjort for at fisken enklest skal kunne lokalisere
attraksjonsvannet fra fossen, og det unngås at vannstrømmen fra driftsvannet «spiser» seg langt ut i
elvetverrsnittet.

Plassering av utløp ved foten av Eidsfossen er i utgangspunktet gunstig med hensyn på fiskevandring
fordi elva er relativt smal i området og vannhastigheten er høy (stryk rett oppstrøms) slik at de stedlige
forholdene ligger til rette for at fisken skal kunne lokalisere minstevannstrømmen for videre

oppvandring.
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Figur 4. Tverrsnitt og sidesnitt av tunnelutløp.
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Fordeling av minstevannføring

Minstevannføring ved Tolga kraftverk gitt i konsesjon er som følger:

• 1. mai - 15. september: 12 m3/s

• 16. - 22. september: gradvis nedtrapping fra 12 til 7 m3/s

• 23. september - 30.april: 7 m3/s

Minstevannføringen vil fordeles som vist under:

Over dam/terskel (m3s) I fiskeavleder ved grind (m3s)

Høyre Venstre

Sommer (12 m3/s) 8 2 (1-3) 2 (1-3)

Vinter (7 m3/s) 3 2 (1-3) 2 (1-3)

Måling av minstevannføringen

Fordi minstevannføringen slippes gjennom fire løp, to løp for nedvandring av fisk og sommer- og
vinterløp for minstevannføring, er det hensiktsmessig å måle den totale minstevannføringen samlet.

Det vil vi gjøre ved å etablere en ordinær målestasjon for vannføring nedstrøms dammen, der all
minstevannføringen er samlet. Plasseringen er ikke vurdert i detalj, men sannsynlig plassering er i

løpet på høyre side av øya nedstrøms dammen, som antydet på figur 5. Måleprinsippet er som for
NVEs ordinære målestasjoner. Vannstanden måles kontinuerlig med en trykktransmitter el.

Sammenhengen mellom vannstand og vannføring etableres ved å måle vannføringen for ulike
vannstander og tilpasse en vannføringskurve til målingene. For å få gode måleforhold kan det være
nødvendig å tilpasse elveløpet noe slik at minstevannføringen samles i et definert løp. Det er

vanskelig å måle nøyaktig om løpet er bredt og grunt. Avhengig av nøyaktig plassering på målekulp,
kan det installeres ultralydsmåler på rørene fra inntaket for å måle denne vannføringen separat.

Figur 5. Viser område for etablering av målestasjon for vannføring.



Oppdragsnr.: 5175468 Dokumentnr.: R05 Versjon: B01
Tolga kraftverk | Utforming av fiskepassasjer etter planendring

x:\nor\oppdrag\sandvika\517\54\5175468\5 arbeidsdokumenter\60 miljø\1 - fiskevandring\6 - rapport\r05 2017-12-15
fiskepassasjer ved tolga kraftverk.docx

2017-12-14 | Side 14 av 28

Når skal fiskevandringsløsningene være operative?

Fiskepassasjene forbi kraftverket vil samlet være i drift gjennom hele året.

Nedvandringsarrangementene designes for å kunne være i drift 100 % av tiden, mens oppvandring
over terskel skal kunne skje minimum 95 % av tiden. Dette tilsvarer vannføringer i Glomma opp til ca.
150 m3/s (ca. 90 m3/s over dammen). Vannføringer som er høyere enn dette forekommer som

kortvarige flompulser, og eventuelle «forsinkelser» i fiskevandring vil være av tilsvarende kort varighet.

Det er imidlertid svært sannsynlig at vi kan ha oppvandring også ved høyere vannføring enn 90 m3/s
over dammen. Ved damkronen vil hastigheten komme opp i mer enn 2 m/s, men svømmesterk fisk vil

fremdeles kunne passere. Arrangementet med vertical slot gjennom minstevannføringsløpet kan også
dimensjoneres for høyere vannstand.

Figuren under viser at de høye vannføringene forekommer i forbindelse med snøsmelting, som gjerne

begynner i overgangen april-mai, og kan vare til litt ut i juni. I tillegg kan større og mindre flomepisoder
inntre gjennom hele sommeren og et stykke ut på høsten. Om vinteren er vannføringen vanligvis
lavere enn slukeevnen i kraftverket.

Figur 6. Vannføring i Glomma ved Hummelvoll (1963-2016), fremstilt som persentiler (0-25; 25-75; 75-100 og
median).

Fiskeavlederne som er plassert over inntaket vil kunne være i drift gjennom hele året, og er tilpasset
«normal kraftverksdrift» når vannstanden ligger på HRV (kote + 586). Fiskeavlederne ved inntaket vil
gradvis dykkes når vannføring og vannstand stiger ved flommer. Ved høy vannstand vil innløpet til

fiskeavlederen drukne. Det går vann, men en oppnår ikke den ønskelige vannakselerasjonen i slike
situasjoner.

Ved vannføringer som går utover kraftverkets slukeevne (60 m3/sek) + minstevannføring (hhv 7

m3/sek, vinter og 12 m3/sek, sommer), vil det gradvis gå mer vann over terskel i elva slik at dette etter
hvert sannsynligvis blir den dominerende nedvandringsruten for fisk.

For å håndtere drivgods som kommer med elva ved høy vannføring og for å forhindre tetting og

vanskelige driftsforhold vil fiskeavledere over inntaket kunne stenges ved stigende vannføring. Ved
slike situasjoner vil all minstevannføring samt overløpsvann renne over terskelen i elva. I tillegg vil
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vannet gradvis renne over en isluke som er plassert ved siden av inntaket, slik at den fungerer som en
alternativ utvandringsrute for fisken.

Varighetskurven nedenfor (1986-2016) tilsier at slike overløpssituasjoner forekommer grovt sett 15-18
% av tiden. Dvs. at fiskeavlederne ved inntaket er designet for å fungere mer enn ca. 80 % av tiden. I
våte år vil en kunne forvente flere dager med overløp, mens i tørre og middels år vil de kunne fungere

etter designkriteriene, oftere enn dette.

Figur 7. Varighetskurve (1986-2016). Vannføringer som tilsvarer overløpssituasjoner (slukeevne + mvf)
forkommer i størrelsesorden 15-18 % av tiden gjennom et år. Ettersom vannføringen stiger vil trolig
nedvandringsveien over terskel bli mer attraktiv for fisken enn via fiskeavledere ved inntak. Ved høye
vannføringer vil det være mulig å stenge fiskeavledere ved inntak for å unngå at driv setter seg fast i dem.
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Tekniske arrangementer for nedvandring

Inntakskanal

Inntakskanal blir ca. 60 meter lang, målt fra elvebredd til inntak (se oversikt i figur 2). Dette skaper en
jevn kanalstrøm og jevn hastighetsfordeling over inntaksrist og foran fiskeavledere.

Inntaksrist

Inntaksrist består av to seksjoner med 5 meter bredde hver, samt en midtpilar mellom disse med 0,5
meter bredde (figur 8). Denne flukter med ristene slik at fisken kan bevege seg fritt langs hele

konstruksjonen.

Risten har en vinkel på 30º i forhold til kanalbunnen (horisontalt vinklet α-grind) med en lysåpning på 
15 mm. Fordi det blir en liggende alfarist vil grindstålet orienteres i vertikal retning, slik at grindrenser

kan løpe opp og ned langs rist.

Dersom en legger til grunn at fiskens bredde tilsvarer ca. 1/10 av dens lengde vil risten effektivt avlede
fisk som er 15 cm eller lenger.

Vannhastigheten vinkelrett på α-grinden vil være ca. 0,3 m/s, mens vannhastighet i inntakskanalen 

oppstrøms grinden vil være ca. 0,6-0,7 m/s. Konstruksjonen vil således tilfredsstille krav i
konsesjonsvilkår, og en unngår at fisk festes til rista.

Fiskeavledere over inntak

Nedvandring vil som nevnt skje via to ruter: gjennom eller over terskel i elva, eller gjennom to
fiskeavledere som er plassert over inntaket til kraftverket. På høye vannføringer vil fisken også kunne
slippe seg ned over isluken i venstre vegg i inntakskanal.

Fiskeavledere ved inntak utformes som to løp i topp av inntaksrist. Disse plasseres sentrisk over hver

av inntaksristene. Hvert av løpene dimensjoneres for 2 m3/s ved normal drift når vannstanden er på
HRV (kote +586). Ved stigende vannføring vil fiskeavledere etter hvert kunne stenges for å forhindre

at driv kommer inn i avledere. Hvis fiskeavledere stenges, vil fiskens nedvandringrute være over
terskel i hovedelva eller gjennom isluken som er plassert ved siden av inntak.

Det er essensielt at fiskeavledere utformes slik at det skapes en jevn akselererende vannstrøm inn

mot avleder (maks 1 m/sek/m).

Profilet på overløpet i fiskeavlederen vil være jevnt avrundet, og ikke et skarpkantet overløpsprofil.
Dette for å få vannakselerasjon som beskrevet over, og unngå raske gradienter i vannhastighet som
kan medføre at fisken ikke vil slippe seg inn.

Hver avleder utstyres med en luke som kan reguleres. På denne måten kan det styres variable
mengder vann gjennom hver av avlederne. Maksimal kapasitet per avleder er 3 m3/s. Det vil for
eksempel kunne gå 1 m3/sek i den ene og 3 m3/sek i den andre avlederen. Luken vil eksempelvis

utformes som en klappeluke eller en todelt lem med et glidelager i nedstrøms ende. Valg av
lukedesign gjøres i senere faser i prosjektet.

Fordi det er mulig å styre vannmengden ved hjelp av luker i hver av fiskeavlederne (1-3 m3/s) vil det

være en del fleksibilitet til å teste hvilke vannslipp som stimulerer til nedvandring. På denne måten kan
man gjennom overvåking i en innkjøringsfase etter bygging optimalisere fiskeavlederne
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Det blir frispeilstrøm og dagslys oppstrøms lukene og inn mot avlederen for å øke attraksjonen for
nedvandrende fisk.

Når fisken har havnet inn i avlederen vil den føres med høy vannhastighet (>5 m/s) videre inn i et rør
som føres til nedstrøms ende av dammen.

På grunn av lav høydeforskjell mellom HRV og vannspeil på underside av terskel vil utløp av rør være
dykket i elva. Dette medfører en oppbremsing av vannhastigheten i nedstrøms ende av røret. På dette

punktet vil fisken i praksis ikke ha mulighet til å «angre» og returnere oppstrøms.
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Tabellen under oppsummerer de viktigste forutsetningene for utforming av fiskeavlederarrangement
over inntaket til kraftverket.

Tabell 5-1. Forutsetninger for utforming av fiskeavledere ved inntaksrist

Ant.
fiske-
avledere

Q min /
Q maks
pr
avleder
(m3/s)

Bredde
(m)
pr
avleder

Avstand
fra innløp-
topp luke
(m)

Dyp (m) pr
avleder (ved 2
m3/s)

Vannhastighet (m/s)

2 1 / 3 1 >2,7 1,4 - 0,3 bruttohastighet normalt på
grinden
- 0,7 i kanal oppstrøms inntak
- 0,9 rett foran fiskeavleder
- 2,7 topp luke
- ca. 5 i rør nedstrøms luke

Figur 8 viser de to fiskeavlederne over inntaksgrinden og fiskeavleder rør (gult). Isluken kan ses i
venstre vegg. Figur 8 og figur 9 viser konstruksjoner i plan og snitt.

Figur 8. To stk. fiskeavledere plasseres sentrisk over hver av ristene ved inntaket og muliggjør overflatevandring.
Videreføring av fiskeavleder vist som gult rør. Isluke plasseres på venstre sidevegg.
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Figur 9. Arrangement for fiskeavledere vist i plan.

Figur 10. Arrangement for fiskeavledere vist i sidesnitt. Terskel i fluktåpning utformes som en luke som kan
reguleres for å styre kapasiteten i hver fiskeavleder (1-3 m3/s).
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Figur 11. Inntak sett fra oven.

Nedvandring over terskel i elva

Nedvandringsruten over terskel i elva vil være operativ gjennom hele året og ved alle vannføringer.
Fisken vil kunne slippe seg over nedsenkning i terskel i elva gjennom hele året. På høyere
vannføringer vil nedvandring kunne skje over hele terskelbredden (se avsnitt 6 for skisser). Når det

kun slippes minstevannføring, er vannmengden over terskelen 5 % av slukeevnen til kraftverket om
vinteren (3 m3/s) og drøyt 13 % (8 m3/s) om sommeren. Ved stigende elv representerer vannmengden

gjennom denne nedvandringsruten naturlig nok en økende andel, og det ligger til rette for at fisken vil
kunne vandre ned over terskel.

Om drift av harryngel

Tidspunkt for gyting og klekking for harryngel i Glomma vil variere mellom år. Grovt sett antas det at
harren gyter om våren (mai måned), og at yngelen klekker og slipper seg fra grusen ca. 3 uker
etterpå. Deretter driver de nedstrøms til sine oppvekstområder. Inntaksristen ved Tolga kraftverk har

en lysåpning på 15 mm, og er ikke liten nok til å stanse harryngel fra å havne i inntaket. Det kan antas
at en viss andel av harryngelen som driver vil følge strømmen mot kraftverksinntak, og at en viss

andel vil gå over terskelen og unngå inntaket. I denne perioden er det imidlertid normalt høy
vannføring i Glomma. I våte og middels år vil det periodevis være mer vann som renner over terskel

enn i kraftverket. Det kan derfor antas at harryngel som slipper seg nedstrøms i slike perioder vil ha en
rimelig sjanse til å unngå å havne i kraftverksinntaket, men at det enkelte år vil være motsatt.
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Arrangementer for oppvandring

Minstevannføringen som ikke slippes i fiskeavledere ved inntaksrist vil renne gjennom terskelens
høyre side (sett nedstrøms), hhv 3 m3/s vinter og 8 m3/s sommer.

Fisken vil ha to oppvandringsruter forbi terskelen:

- I perioder da det kun går minstevannføring i elva vil fiskevandring skje i et tilrettelagt

arrangement i terskelens høyre side (grønn pil i figuren under).
- I perioder da kraftverket går i overløp vil vannet etter hvert bre seg ut over terskelen i sin fulle

bredde. Terskelen utformes for fiskepassasje ved stigende vannføringer opp til ca. 150 m3/s i
Glomma (blå piler i figuren under).

Deler av konstruksjonen vil ha betongelementer for å kontrollere minstevannføring, mens store deler

av terskel og minstevannføringsløp ellers vil utformes etter mest mulig naturlike prinsipper, ved bruk
av sprengstein.

Figur 12. Fiskevandringsrute i minstevannføringsituasjoner (grønn pil) og alternativ rute i overløpsituasjoner (blå
piler).

Arrangement for fiskevandring gjennom minstevannføringsløp

Det etableres to løp gjennom topp terskel der det samlet vil renne 8 m3/s minstevannføring,

henholdsvis 3 m3/sek om vinteren og (+) 5 m3/s om sommeren. Disse ender i et felles løp som leder
videre nedstrøms. Helningsgrad vil være 1:40 og maksimale spranghøyder mellom kulper og terskler

lik 0,25 m, og enkelte steder lavere. Dette for å sikre lav vannhastighet og akseptabel
energiomsetning for fiskevandring av både ørret og harr.
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Minstevannføringsløp for vinter og sommer (3 m3/s)

Det utformes et naturlikt overløp med sprengstein og en terskel av betongkjerne. Prinsippet er vist i

figur 13, men vil detaljeres ut i videre prosjektering. Her vil det renne 3 m3/s gjennom hele året. Rett
nedstrøms terskel lages det en større kulp der fisken kan ta sats for videre passasje over terskelen.

Nedstrøms vil vannveien få en mest mulig naturlik utforming med stein i ulik størrelse som skaper
varierte vannhastigheter, og lommer med rolig vann bak steinene slik det er i elva i dag som vil kunne

fungere som hvileplasser for oppvandrende fisk.

Fordi det ikke er praktisk mulig å dimensjonere kapasiteten til naturlignende løsninger nøyaktig, vil det
bli nødvendig å gjøre justeringer for å oppnå en kapasitet på 3 m3/s. Det må derfor forventes, og
legges til rette for kontroll (prøveslipp) og justering av utformingen til man oppnår ønsket vannføring.

Figur 13. Prinsippskisser for utforming av naturlikt minstevannføringsløp for 3 m3/sek (illustrasjonsskisse, ikke
detaljert).
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Minstevannføringsløp for sommer (+ 5 m3/s) og enhet for justering av
minstevannslipp

Økning i minstevannføring fra vinter til sommer og tilbake til vintersituasjonen reguleres i dette løpet
ved hjelp av en luke (figur 14). Dette løpet dimensjoneres for å håndtere minimum 5 m3/s. For å unngå

høye vannhastigheter over en lengre strekning etableres det en serie tverrvegger med to vertikale
spalteåpninger, tilsvarende en vertical slot fisketrapp. Ved å tilpasse antall tverrvegger kan vi få lite fall

over hver tverrvegg, og derved lav vannhastighet. Ved å bygge inn flere tverrvegger kan løsningen
dimensjoneres slik at fisk kan vandre opp, selv om det er flom slik at vannstanden i inntaksbassenget
stiger over HRV.

Nedstrøms trappen er en hvilekulp og videre nedstrøms er det et naturlikt løp som kobles sammen

med løpet fra minstevannføringsløpet beskrevet i 6.1.1.

Fordi det ikke er praktisk mulig å dimensjonere kapasiteten til naturlignende løsninger nøyaktig, vil det
bli nødvendig å gjøre justeringer for å oppnå en kapasitet på 5 m3/s. Det må derfor forventes, og

legges til rette for kontroll (prøveslipp) og justering av utformingen til man oppnår ønsket vannføring.

Skissene viser prinsippet og vil detaljeres i videre faser.

Figur 14. Prinsippskisser for utforming av minstevannføringsløp for (+) 5 m3/sek (illustrasjonsskisse, ikke
detaljert).
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Arrangement for fiskevandring over resten av terskelen

Etter som vannføringen stiger over kraftverkets slukeevne (+ minstevannføring) vil vannstanden

gradvis stige over HRV, og etterhvert renne over hele terskelbredden. Vanndypet over terskelen vil
først være lavt og deretter gradvis øke med økende vannføring.

For å legge til rette for fiskevandring i slike situasjoner vil ca. halvparten av terskelens fulle bredde
utformes slik at vannet samles i en eller flere kulper rett nedstrøms det høyeste punktet i terskelen,

der oppvandrende fisk kan stoppe opp og ta sats videre over terskelen. Sprang mellom terskler vil
være lave for på sikre fiskevandring hos ung og voksen fisk. (under 0,25 m). Prinsippet er vist i figur

15 og figur 16.

Figur 15. Prinsippskisser for utforming av oppsamlingskulp/løp på nedstrømsside av terskel. I kulpen samles nok
vann til at fisken skal kunne stoppe opp og ta sats over terskelens høyeste punkt, ved middels – høye
vannføringer. I videre forlengelse av terskelen nedstrøms etableres det steinsatte celler eller kulper som
tilrettelegges for fiskevandring. (Illustrasjonsskisse, ikke detaljert).
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Figur 16. Lengdesnitt (øverst) og tverrsnitt (nederst). Prinsippskisser for utforming av oppsamlingskulp/løp på
nedstrømsside av terskel og videre forlengelse av terskelen nedstrøms. Det etableres etableres steinsatte celler
eller kulper som tilrettelegges for fiskevandring. (Illustrasjonsskisse, ikke detaljert).
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Anbefalinger for utførelse i byggeperiode

• Ved bygging og utførelse av fiskevandringsløsning i terskel, utlegging av steiner i kulper,
terskelkonstruksjon mm. anbefales det at det settes av tid til veiledning av entreprenør fra
fiskefaglig og vassdragsteknisk kompetanse.

• Det er således anbefalt at det legges opp til en kommunikasjonskanal i byggefase, der
fiskevandringsarrangementene får en prioritert plass. Dette kan for eksempel gjøres ved at det
er et fast punkt i byggemøter, der spesialkompetanse trekkes inn ved behov.

• Det anbefales sterkt at det settes av tid og plass under byggeperioden for å teste vannslipp
gjennom fiskevandringsarrangementer i terskel, mens den bygges. På denne måten kan det
gjøres nødvendige justeringer underveis, og å optimalisere hydrauliske egenskaper der det
trengs.
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FORESLÅTT PLANENDRING FOR TOLGA KRAFTVERK – KONSEKVENSER FOR 
UTREDNIGSTEMA FISK OG BUNNDYR 
 
Jeg har som ansvarlig for deltema fisk og bunndyr i konsekvensutredningen av Tolga kraftverk blitt bedt 
om å komme med vurderinger av virkninger av en foreslått planendring. Planendringen innebærer at 
opprinnelig planlagt luke-/betongdam erstattes av en betydelig lavere terskeldam. Foreslått endring 
medfører, i tillegg til redusert høyde på dam, en endring av selve inntaket til kraftverk og valg av løsninger 
for å ivareta toveis fiskepassasje, nærmere bestemt: 

 Vertikalt vinklet skråstilt varegrind (β-grind) erstattes av horisontalt vinklet varegrind (α-grind) med 
to fiskeavledere (ingen endring i lysåpning, dvs. 15 mm) 

 Terskel og inntak har blitt flyttet ca. 140 oppstrøms  

 Oppvandring forbi damsted vil skje i en naturlik fiskepassasje i hovedløpet i stedet for i en naturlik 
omløpsbekk forbi damsted 

 
Tekniske spesifikasjoner og utforming av fiskepassasje etter planendring vurderes å være bedre mht. til 
å ivareta fiskevandringer sammenlignet med den opprinnelige planen (for spesifikasjoner, se rapport 
5175468 fra Norconsult). Denne konklusjonen baserer seg på følgende: 

 Høyden på terskeldam (1 m) er betydelig lavere enn den opprinnelig planlagte lukedammen og 
fiskepassasje gjennom terskel får en naturlik utforming 

 Beregnede vannhastigheter vinkelrett på varegrind (0,3 m/s) er innenfor anbefalte grenser og to 
avledere med hver en kapasitet på inntil 3 m3/s vil gi fisken nedvandringsmuligheter ved inntaket. 
I tillegg vil det være kontinuerlig overløp over terskel som vil muliggjøre nedvandring. 

 Pga. lavere høyde på terskeldam enn lukedam til nytt alternativ føre til mindre oppdemmingseffekt 
og høyere gjennomsnittlig vannhastighet i inntaksmagasinet. Dette vurderes som positivt for blant 
annet å opprettholde drift av fiskeyngel (særlig harr) gjennom inntaksmagasin og forbi damsted.  

 
I konsekvensvurderingen for deltema fisk og bunndyr ble virkningene av etableringen av et 
inntaksmagasinet ilagt stor vekt, dvs. konsekvensene av redusert vannhastighet i inntaksmagasinet 
oppstrøms dammen. Etablering av et slikt inntaksmagasin har bl.a. konsekvenser for eventuelle 
gyteområder for harr og ørret som blir direkte påvirket. I tillegg er det godt dokumentert at endringen fra 
elv til mer innsjøliknende habitat oppstrøms kraftverksdammer fører til fiskesamfunnet endrer seg (f.eks. 
fra dominans av laksefisk som ørret og harr til arter som gjedde, abbor og sik). Økt tetthet av arter som 
gjedde og abbor vil føre til økt predasjon på arter som harr og ørret. Man må påregne slike endringer 
oppstrøms planlagt terskeldam (ved planendring), men det vurderes som svært sannsynlig at endringene 
vil bli mindre enn ved etablering av den opprinnelig planlagte lukedammen. I tillegg dokumenterte NINA 
Rapport 828 (se figur 3.18) gyteområder for harr og ørret i øvre del av inntaksmagasinet ved det 
opprinnelige damalternativet. Ved etablering av terskeldam er det stor sannsynlighet for at 
funksjonaliteten til disse gyteområdene opprettholdes etter utbygging.  

toso
Tekstboks
Vedlegg 6.3

toso
Tekstboks
Side 1 av 2



Side 2 

www.nina.no                                                                        - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger 

Org.nr: NO 950 037 687 MVA  
 
 

Et annet forhold ved prosjektet etter en eventuell planendring er sedimenttransporten forbi damsted. Slik 
sedimenttransport vurderes som viktig for å opprettholde habitatkvaliteten på 
minstevannføringsstrekningen nedstrøms dammen, og nytt alternativ vil trolig i større grad opprettholde 
sediment-transport forbi damsted og ikke minst gjøre det enklere å etablere rutiner for å flytte masser 
som er sedimentert i inntakskanalen og foran denne over terskelen. 
 
Som konklusjon vurderes omsøkt planendring å være bedre for fisk og bunndyr enn den opprinnelige 
planen. 
 
 
Lillehammer, 18. desember 
 
 
 
Jon Museth (sign.) 
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