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Sammendrag 
Rapporten presenterer plan for arealbruk, landskaps- og miljøtilpasning ved utbygging av Ritaelva 
kraftverk i Tromsø kommune i Troms. Rapporten illustrerer og beskriver inngrepene som blir gjort i 
forbindelse med etablering av inntak, damanlegg, vannvei, kraftstasjon, adkomst og nettilknytning. 
Arealbruksplanen angir de fysiske rammene og avgrensningene for de planlagte arbeidene. 
Landskaps- og miljøplanen angir prinsippene for tilpasning av inngrep og sluttutforming av anlegget 
slik at hensyn til landskap og miljø ivaretas. 

Tiltaket omfatter bygging av inntak og dam, rørgate, kraftstasjon og utløp. Kraftverket skal utnytte 
fallet fra ca kote 340 til kote 5 i Ritaelva, som renner ut i Ullsfjorden. Fra inntak i Ritaelva føres 
vannet i nedgravd rørgate på 2085 m og diameter 1200/1100 mm ned til Kraftstasjonen ved Ritaelvas 
utløp. Installert effekt vil være ca 8,7 MW og forventet samlet årsproduksjon på ca 22,6 GWh. Det 
slippes minstevannføring på minimum 70 l/s hele året. Byggestart er planlagt før jul i 2018 og antatt 
byggetid er 24 mnd se Vedlegg 7, Framdriftsplan.  
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1. Innledning 
Nordkraft prosjekt AS er utbygger av Ritaelva kraftverk. Dette sammen med naboprosjektet 
Sveingård kraftverk utgjør Ullsfjordprosjektene. Disse prosjektene har vært gjennom en omfattende 
konsesjonsprosess hvor disse to prosjektene nå kan realiseres. 

Ritaelva kraftverk utnytter fallet i Ritaelva. Kraftstasjonen er lokalisert til elvas utløp i Ullsfjorden. 
Ullsfjorden ligger langs vestsiden av Lyngsalpene. Området brukes i begrenset grad i 
friluftlivssammenheng. 

1.1. Om anleggseier 
Nordkraft Prosjekt AS (organisasjonsnummer 986 055 959) utvikler og bygger kraftverk sammen med 
grunneiere og samarbeidspartnere over hele landet. Selskapet har 2 vindkraftprosjekter under 
bygging og er i prosjekteringsfasen på ytterligere 2 vannkraftprosjekt i tillegg til Ullsfjordprosjektene. 
Målsettingen er å ha disse realisert innen utgangen av 2020, se www.nordkraft.no. 

Tabell 1: Opplysninger om prosjektet 

Konsesjonær Navn: 

Nordkraft Prosjekt AS 
Tlf: 

08517 

Kontaktperson: 

Hanne Enevoldsen 
Tlf: +47 906 38 438 
E-post: hanne.enevoldsen@Nordkraft.no 

Kommune Tromsø kommune 

Konsesjon  Kongelig resolusjon av  13.06.2018 

Vassdragsnr.   

Tiltakets navn Ritaelva kraftverk 

Organisasjonsnummer 986 055 959 

Adresse PB 55, 8501 Narvik 

Kontaktinformasjon byggefase Kontaktperson: 

Hanne Enevoldsen 
Tlf: +47 906 38 438 
E-post: hanne.enevoldsen@Nordkraft.no 

Prosjektleder: 

Hanne Enevoldsen 
Tlf: +47 906 38 438 
 
E-post: hanne.enevoldsen@Nordkraft.no 

  

Fagkompetanse miljø- og landskap: 

Torbjørn Sneve 
Tlf: +47 977 01 620 
E-post: Torbjorn.sneve@Nordkraft.no 

Kontaktinformasjon driftsfase Kontaktperson: 

Marius Larsen 
Tlf: +47 996 31 326 
E-post: Marius.Larsen@Nordkraft.no 

Daglig leder: Tlf: +47 996 31 326 

http://www.nordkraft.no/
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Marius Larsen E-post: Marius.Larsen@Nordkraft.no 

Fagkompetanse miljø- og landskap: 

Marius Larsen/stasjonsleder 
Tlf: +47 996 31 326 
E-post: Marius.Larsen@Nordkraft.no 

Tilsynsperson/oppfølging miljø- og landskap: 

Stasjonsleder: Tore Larsen 
Tlf: +47 906 20 387 

Sikkerhetsklasse Dam:  

Rørgate:  

0 

1 

 

 

 

  

 

 

Figur 1: Organisasjonskart for utbygging av Ritaelva kraftverk 
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1.2. Andre forhold 
Ved kongelig resolusjon av 19. juni 2015 ble det gitt konsesjon til Ritaelva kraftverk med tilknyttet 
vilkårssett. Konsesjon ble gitt samtidig til Sveingård kraftverk og Troms Kraft AS (TK) sitt prosjekt 
Stordalen. Kraften fra disse prosjektene var forutsatt matet inn på en ny 132 Kv linje til Ullsfjord Trafo 
ytterst i fjorden. Etter oppstart av detaljplanlegging, har TK valgt å legge «på is» sitt prosjekt. Dette 
har medført at en løsning med ny 132 Kv-linje ikke er økonomisk bærekraftig for våre to gjenværende 
prosjekt. Etter en vurdering sammen med Troms kraft Nett AS, er konklusjonen at det kan mates inn 
2 x 8,8 MW på en oppgradert eksisterende 22 Kv-linje. 

I januar 2017 ble det sendt inn søknad til NVE om endring av konsesjon. Endringen for Ritaelva er i 
stor grad knyttet til flytting av inntak fra kote 630 til kote 340 samt bortfall av regulering i 
Fjerdedalsvatn. Dette gir redusert installasjon fra 13 MW til 8,8 MW. Ny konsesjon er gitt 13.06.2018. 

I kommuneplanen framgår det at det ikke finnes kommunale planer som berører utbyggingsområdet 
og at arealet har status som LNF-område.  

Ritaelva kraftverk har inngått i tidligere Samlet Plan kategori I, da med prosjektnavn «Sennedalen 
81101» 

.  

Figur 2 . Justert Ritaelva kraftverk. 
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Det er ikke avdekket spesielle naturfaglige verdier innenfor området som blir fysisk påvirket av 
utbyggingen. 

Området nedenfor inntaket er noe brukt av lokalbefolkningen. Ferdsel kan ikke skje ovenfor 
inntaksstedet på kote 340. Reindrift utøves i området, men i begrenset grad innenfor 
prosjektområdet. Det vil bli opprettet kontakt med reindriften før anleggsstart med henblikk på 
eventuell nødvendig koordinering.  

1.3. Fremdriftsplan 
Fremdriftsplanen for prosjektet tar sikte på at utbyggingen starter før jul i 2018 og at kraftverket vil 
være på nett ila høsten 2020, ca 2 år byggetid. Nærmere detaljer er vist i fremdriftsplanen, Vedlegg 7 

Tabell 2 Fremdriftsplan 
Tiltak Periode 
Byggestart November/desember 2018 
Byggeperiode Høst/førjulsvinter 2018 – 2019 – vår 2020 
Ferdigstillelse Sommer/høst 2020 
Opprydding Høst 2020 
Ferdig rapport til NVE Høst 2020 

2. Beskrivelse av tiltaket 
Tabell 3 Oversikt konsesjonsvilkår 

Tema Konsesjonsvilkår Nedre 
Nedbørsfelt km2 14,5 
Inntak kote  340  
Vannvei lengde m 2085 
Vannvei diameter mm 1200/1100 
Kraftstasjon kote 5 
Middelvannføring, Qm 1,34 m3/s 
Alminnelig lavvannføring 0,07 m3/s 
5-persentil sommer 0,15 m3/s 
5-persentil vinter 0,067 m3/s 
Største slukeevne m3/s 3,2 m3/s 
Største slukeevne i % av Qm 200 % 
Minste slukeevne m3/s 0,16 m3/s 
Minsteslipp 70 l/s hele året 
Produksjon sommer (1.5-30.9) 18,7 
Produksjon vinter (1.10-30.4) 3,9 
Produksjon, årlig middel 22,6 
Installert effekt MW 8,8 
Antall turbiner/turbintype Uavklart, avhenger av turbinkonfigurasjon 
Inntak konstruksjon Plasstøpt betong, coandainntak 
Vannvei  1400 m nedgravd rør 
Veier Ikke behov for nye veier, transport langs vannvei 
Spesielle føringer for rørgate ingen 
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Avklaringer i forhold til 
forurensningsloven. 

Søknad sendt til Fylkesmannen 

Kommuneplanens arealdel eller 
gjeldende reguleringsplaner. 

Søkt Tromsø kommune om dispensasjon. Avkjøringstillatelse 
omsøkt 

 

2.1. Arealbruksplan 
Det er utarbeidet en arealbruksplan for de områdene som blir berørt av anlegget, se Vedlegg 2. Før 
byggestart skal inngrepsgrensen, der det er behov for det, markeres enkelt i terrenget, f.eks. merke 
trær med bånd eller sprayboks, og entreprenøren må forholde seg til denne. Inngrepsgrensen er 
markert på arealbruksplanen. 

2.2. Dam og inntak 
Inntaket for Ritaelva kraftverk vil bli etablert ved ca. kote 340. Det vil bli etablert et coandainntak 
med reguleringskammer. Det vil bli etablert arrangement for minsteslipp ved inntaket se vedlegg 4.1 

Kraftverket skal produsere på naturlig tilsig. 

2.3. Vannvei 
Fra inntaket i Ritaelva ledes vannet gjennom et ca 2000 m langt nedgravd rør ned til kraftstasjonen 
ved fjorden. Området karakteriseres ved blandet bjørkeskog. Det kan påregnes fjell i deler av 
vannveien. 

Bredden på inngrepsbeltet langsmed rørgata vil variere etter hvor dypt røret må legges og hvor tykt 
løsmasselaget er. Det legges opp til å ta så lite areal som mulig.  Der hvor grøfta blir spesielt dyp, må 
gravemaskin kunne komme til på begge sider av grøfta. Det skal være plass til mellomlagring av 
oppgravde masser, samtidig som det er arbeidsrom for utlegging av røret. Toppmassene, de øverste 
30-40 cm av jordsmonnet, sorteres så langt som praktisk mulig fra undergrunnsmassene og lagres 
fortrinnsvis langsmed rørgata i ranker ytterst mot inngrepsgrensa eller på arealene avsatt til dette 
(markert på arealbruksplanen). Stedegne masser i rørtraseen vil bli gravd opp og lagret langsmed 
traseen eller på arealer for rigg og mellomlagring av masser, for senere tilbakefylling rundt røret. 
Undergrunnsmasser skal holdes adskilt fra toppmassene. Der det er trangt med plass langs grøfta må 
massene legges på mellomlager. Total bredde på inngrepsbeltet vil ligge opp mot 25-30 meter. 

Det er satt av egnede arealer for rigg til mellomlager av rør og masser som er vist på 
arealbruksplanen. 

Der det er fare for at vann trenger ned i grøfta med fare for utvasking av fundamentet, sikres det mot 
dette ved etablering av et tett overløp. 
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Figur 4 Prinsipp for sikring av vannvei ved bekkekryssing 

2.4. Minsteslipp 
Konsesjonsvilkårene forutsetter slipp av minstevannføring på 70 l/s hele året. Slippet bygges som fast 
slipp fra Inntakskum nedstrøms coandainntaket. Slippet overvåkes med flowmåler. Måledata 
overføres via fiber til driftssentral. Samtidig vil vannføring, løpende bli vist på et digitalt panel godt 
synlig for allmennheten. Det vil bli satt opp skilt med forklarende tekst om minsteslippet. 

 

Figur 5 Prinsippskisse arrangement for minstevannslipp  
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2.5. Hydrologiske forhold 
Nedbørfeltet til inntak i Ritaelva er på ca 14,5 km2. feltets avrenning kan karakteriseres som klassisk 
nord-norsk med høy avrenning i en forholdsvis kort periode om sommeren etterfulgt av noe høy 
avrenning om høsten i forbindelse med høststormer m.v. Dette innebærer at sommerproduksjonen 
er vesentlig i forhold til vinterproduksjonen. Øvre deler av feltet har en del bre og snø som ikke 
smelter helt i løpet av sommeren. 
 
Middelvannføringen er ca 1,33 m3/s. 5-persentil sommer 0,15 m3/s og vinter 0,07 m3/s. Med dette 
som utgangspunkt gir detaljert optimalisering av turbin og generator en installasjon på 8,8 MW og en 
maksimal slukeevne på 3,2 m3/s.  
 

2.6. Kraftstasjon og øvrig bygningsmasse 
Kraftstasjonen blir liggende i dagen med turbinsenter på ca kote 5. Kraftstasjonen planlegges plassert 
på nedsiden av fylkesvegen med utløpskanal ut i elv/sjø. Kraftstasjonsbygningen får en grunnflate på 
ca. 120 m2. Kraftstasjonen blir bestående av betong-underbygning og betong i vitale kraftpåkjente 
konstruksjoner, maskinfundamenter og rørforankringer. Innløpklossen for forankring av røret inn til 
stasjonen er i best mulig grad implementert i bygget og grunnen for å redusere det visuelle inntrykket 
i størst mulig grad. Yttervegger føres opp i Sandwich-elementer og forblendes i tre. Fasadene vil ha 
utførelse i treforblending og taket utformes som tradisjonelt saltak og tekkes med dertil egnede 
tekking, se Vedlegg 3.1. 
 

2.7. Terrenginngrep og istandsetting 
Alle områder som skal settes i stand etter anleggsfasen skal settes i stand etter prinsippet om naturlig 
revegetering. Naturlig revegetering skal tilstrebes, jfr Naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 NR100), 
kap. IV om fremmede organismer. Toppmasser og undergrunnsmasser sorteres hver for seg, tas vare 
på og benyttes ved istandsetting av berørte arealer. Avdekkingsmassene (toppjorda) skaves av som 
første trinn i anleggsarbeidet på det enkelte delområde og lagres i ranker på siden (eller på avsatte 
arealer til dette) før de føres tilbake igjen ved istandsetting av berørte arealer ved anleggsfasens 
slutt. Toppmassene inneholder den stedegne frøbanken fra området, og ved å fylle tilbake de 
opprinnelige toppmassene vil en oppnå en naturlig revegetering av stedegne arter uten å måtte så. 
Massene som avdekkes mellomlagres fortrinnsvis nær de områdene de er tatt fra, i ranker eller 
hauger som ikke overstiger 2 meter i høyde. Dette for å unngå kompaktering. Ved istandsetting av 
arealer legges disse massene tilbake, og bør ha samme tykkelse som det naturlig har i området. 
Toppmassene må legges løst tilbake, ikke komprimeres og glattes, for å få et optimalt resultat.  Med 
denne metoden vil revegetering ta noe lenger tid enn ved såing, men fordelen er at bare de artene 
som opprinnelig vokser på stedet vil spire, slik at vegetasjonen over tid vil bli den samme som den 
omkringliggende vegetasjonen. Metoden vil også medføre raskere revegetering enn om de 
tilbakeførte massene er undergrunnsmasser eller en blanding av toppmasser og undergrunnsmasser, 
da disse vil være avhengig av å få tilført frø fra omkringliggende planter. 
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2.7.1. Veibygging, riggområder 

Transport av maskiner og utstyr vil i stor utstrekning skje langs vannveien. Det vil være behov for å 
etablere midlertidig vei fra grustaket/kraftstasjonsområdet og opp det første, bratte partiet på 2 – 
300 m.  
 

2.7.1 Massedeponi 
På den vedlagte arealdisponeringsplanen, Vedlegg 2 er det angitt de mellomlager og deponi som 
ansees som nødvendige i arbeidene. Områdene vil bli benyttet til lager for rør og øvrige 
bygningsmaterialer, samt deponi/mellomlager for overskuddsmasser og omfyllingsmasser. Eventuelle 
overskuddsmasser disponeres langs traséen der mindre terrengjusteringer er mulig uten at disse blir 
synlig etter revegetering. 
 
Omfyllingsmasser har blant annet krav til kornstørrelse mv. Det vil bli tilstrebet å sortere ut 
omfyllingsmasser fra grøftemassene. Eventuelle øvrige omfyllingsmasser tilføres anlegget med båt 
alternativt fra grustaket like ved kraftstasjon.  

2.8. Kraftledninger 
Det vil bli bygget ca 30 km ny 22 kV-linje fra Sveingård til Ullsfjord trafo ytterst i Ullsfjorden. Ritaelva 
vil bli koblet til denne linja med ca 400 m nedgravd kabel. Den nye linja vil erstatte eksisterende 22 kV 
distribusjonslinje langs fjorden og vil bli bygget i samme trasé se Vedlegg 8. 

2.9. Flom og erosjon og ras 
Ritadalen er angitt som rasutsatt i NVE-atlas. Ritaelva, på berørt strekning, går gjennom områder med 
morene- og grusavsetninger. Elva har erodert seg ned i terrenget og enkelte strekninger er utsatt for 
noe erosjon. Nede ved kraftstasjonen må det påregnes noe erosjonssikring mot stasjonsbygning og 
nederste del av rørgate. 
 
Oppe ved inntaket er det i dag ikke aktiv erosjon. De øverste 200 m inn mot inntaket er bratt. Her kan 
det bli nødvendig å erosjonssikre rørgate og adkomst. Dette området er spesielt utsatt for snøras, 
men steinsprang kan også forekomme spesielt under snøsmeltingen og i perioder med mye regn. 
Området er befart med henblikk på dette og sikringstiltak vil bli ivaretatt så langt som praktisk mulig.   
 

2.10. Problemområder og avbøtende tiltak 

2.10.1. Biologisk mangfold 

Ritaelva anses ikke som et vesentlig landskapselement isolert sett. Elva er i liten grad eksponert fra 
fjorden og at landskapsverdien er moderat. Ut fra dette er minstevannføringen satt til 70 l/s hele 
året. 
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2.10.2. Friluftsliv, landskap og kjente verneverdier 

Tiltakets negative konsekvenser på landskap og friluftsliv har blitt vektlagt i høringsrundene. På 
bakgrunn av dette vil det derfor bli lagt stor vekt på at inntaksdam, rørgate og kraftstasjon får gode 
landskapsmessige tilpasninger. Alle berørte arealer vil arronderes og vegetasjonsmasser tilbakeført 
så godt som praktisk mulig. 

2.10.3. Samiske interesser og reindrift 

Sametinget har foretatt befaring i området og det ble ikke påvist automatisk fredede samiske 
kulturminner. Det er ikke fremkommet merknader som innebærer at dette prosjektet kommer i 
konflikt med reindriften. Uansett vil møte med reindriften avklare dette i detalj. 

2.10.4. Kulturminner 

Viser det seg i anleggs – eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, 
forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil 
ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det 
samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. Kulturminneloven§8 
annet led jf. §§3 og 4. 

3. Rutiner for avvikshåndtering og myndighetskontakt 

3.1. Organisasjonsplan 
Organisasjonsplan er presentert i Figur 1: Organisasjonskart for utbygging av Ritaelva kraftverk og vil 
bli nærmere presentert når alt arbeid er kontrahert. Det vil også bli utarbeidet en SHA-plan før 
arbeidene starter opp. 

3.2. Ansvarsforhold til gjeldende lover, regler og tillatelser 
Utbyggingen vil skje i tråd med landskaps- og miljøplan som bygger på og tilfredsstiller kravene i 
konsesjonen. Planen vil bli gjennomgått med involverte entreprenører. Entreprenørenes arbeid i 
terrenget vil bli fulgt opp under byggeprosessen for å sikre at godkjente detaljplaner blir fulgt. En 
prosjekttilpasset kontrollplan som inkluderer entreprenørens og byggeleders kvalifikasjoner og 
entreprenørens internkontrollsystem benyttes til dette. 
Miljøoppfølging i byggefasen for å påse at utførelse av anlegget er i tråd med intensjonene i 
landskaps- og miljøplanen vil bli ivaretatt av byggeledelsen. 
Eventuelle avvik fra detaljplaner som vil kunne oppstå i byggeperioden vil bli oversendt NVE for 
godkjenning før iverksettelse. 
Det vil bli gjennomført sluttbefaring med NVEs miljøtilsyn mens anleggsmaskinene fremdeles er i 
området for å kunne rette opp eventuelle uregelmessigheter. 
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3.3. Avvik 

3.3.1. Generelt 

Utbyggingen vil skje i tråd med teknisk detaljplan og landskaps- og miljøplan som bygger på og 
tilfredsstiller kravene i konsesjonen. Entreprenørens arbeid i terrenget vil bli fulgt opp under 
byggeprosessen for å sikre at godkjente detaljplaner blir fulgt. En prosjekttilpasset kontrollplan som 
inkluderer entreprenørens og byggeleders kvalifikasjoner og entreprenørens internkontrollsystem 
benyttes til dette.  
Miljøoppfølging i byggefasen for å påse at utførelse av anlegget er i tråd med intensjonene i 
landskaps- og miljøplanen vil bli ivaretatt av byggeledelsen.  
Eventuelle avvik fra detaljplaner som vil kunne oppstå i byggeperioden vil bli oversendt NVE for 
godkjenning før iverksettelse.  
Det vil bli gjennomført sluttbefaring med NVEs miljøtilsyn mens anleggsmaskinene fremdeles er i 
området for å kunne rette opp eventuelle uregelmessigheter. 

3.3.2. Avviksrapportering 

Alle parter plikter å rapportere avvik dersom disse oppstår / oppdages.  
Følgende rutine følges ved avviksrapportering:  

1. Avvik skal rapporteres til tiltakshavers prosjektleder direkte eller via hans stedfortreder 
(byggeleder) på byggeplassen.  

2. Mulig aksjon bestemmes av tiltakshaver.  
3. På bakgrunn av bestemt aksjon vil endrede planer, arbeidsbeskrivelser og/eller øvrig 

dokumentasjon bli sendt til relevante berørte parter i prosjektet.  
4. Dersom avvik krever godkjenning fra NVE skal aksjon ikke utføres før dette er innhentet.  

3.3.3. Avvikshåndtering 

Planfase  
Avvik:  
Endringsforslag, rapportering om feil.  
Aksjon:  
Tegningsrevisjon, nye beregninger, endring av detaljplaner med vedlegg  
 
Byggfase  
Avvik:  
Endringsforslag, rapportering om feil.  
Aksjon:  
Revisjon av tegninger og/eller beregninger, endring av detaljplaner med vedlegg. 
Informasjon/diskusjon med entreprenør og leverandører om endring  
 
Etter idriftsettelse  
Sluttrapport sendes NVE  
Driftsfase  
Avvik:  
Forslag til endring av vilkår, lover regler og andre godkjenninger, rapportering om feil  
Aksjon:  
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Søknad sendes ansvarlig myndighet, feil rettes umiddelbart. 

3.3.4. Dokumentgang 

Revisjon av tegninger sendes til prosjektleder, byggeleder, leverandører, entreprenører og rådgivere.  
Revisjon av beregninger sendes til prosjektleder, leverandører og rådgivere.  
Revisjon av detaljplaner sendes NVE og berørt Kommune. 

3.3.5. Endringsarbeider 

Endringsarbeider skal følge de gjeldende kontraktsmessige bestemmelser mellom partene. 
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Vedlegg 

 Vedlegg 1 Oversiktskart lokalisering 
 Vedlegg 2 Arealplan oversikt 
 Vedlegg 3 Arealplan detaljer stasjonsområde 
 Vedlegg 3.1 Fasader kraftstasjon 
 Vedlegg 4 Tegning Dam og Inntak 
 Vedlegg 4.1 Inntak detalj 
 Vedlegg 5  Organisasjonsplan 
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Vedlegg 5 
 
Organisasjonsplan 
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