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Nordkraft AS har startet arbeid med prosjektering av Ritaelva- og Sveingård kraftverk i Ullsfjord.

Sveingårdsvatnet med Sennedalselva i forgrunnen. Inntak i Sennedalselva er planlagt i skyggen helt i forkant 

juli 2017

HELT NATURLIG

småkraft

Prosjekteringen vil pågå frem mot tidspunkt for 
endelig beslutning om utbygging. Vår målsetting er 
mulig byggestart våren 2018.

Etter at Troms Kraft har lagt bort sitt prosjekt, har  
Nordkraft søkt myndighetene om endring av  
prosjektet i Ritaelva. 

Endringene er i hovedsak knyttet til en reduksjon av 
prosjektet og bortfall av 132 Kv linje. Det er søkt om 
å erstatte eksisterende kraftlinje (22 Kv) med en ny. 

Endelig avklaring forventes i løpet av høsten 2017.
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Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Kontakt gjerne:
Prosjektleder Kai Rune Baustad
tlf. 970 70 645 
kai.baustad@nordkraft.no
Se også www.nordkraft.no/ullsfjord

Tiltak sommer og høst 2017

HELT NATURLIG

Det vil i løpet av sommeren og høsten bli  
gjennomført flere befaringer på begge  
prosjektene. Dette medfører en del kjøring med 
bil og ATV langs skogsveien i Skognesdalen. I  
Ritaelva vil kjøring skje med ATV.

Det vil også bli gjennomført prøvegraving med 
gravemaskin, sannsynligvis i uke 31. Graving 
vil skje i kraftstasjonstomtene og på utvalgte 
punkter langs planlagt rørgate. Lokal entre-
prenør vil forestå arbeidene. 

TILTAK ETTER BESLUTNING OM UTBYGGING
Dersom det blir vedtatt å bygge prosjektene, 
vil det bli prioritert nødvendig opprusting av 
skogsveien i Skognesdalen. Dette innebærer 
først rydding av kratt og skog ca. 1 – 1,5 meter på 
hver side av veien. 

Nordkraft AS legger opp til informasjon lokalt 
via utsendelse av 3 – 5 nyhetsbrev pr år i  
planleggings- og byggefasen.

Planlagt kraftstasjonsplassering Ritaelva.

Vannvei og kraftstasjonsplassering Sveingård.


