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Sammendrag 
Rapporten presenterer plan for arealbruk, landskaps- og miljøtilpasning ved utbygging av Sveingård 

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 kote 270 til kote 3 i Sennedalselva/Skogneselva, som renner ut i Ullsfjorden. Fra inntak i 

Sennedalselva overføres vannet i nedgravd rørgate ca 600 m til Sveingårdsvatnet. Sveingårdsvatnet 

er tillatt regulert med 1,0 m. Fra hovedinntak sør-øst i Sveingårdsvatnet føres vannet gjennom en ca 

200 m lang tunnel og videre i ca 1400 m nedgravd rør med diameter 1200 mm. Installert effekt vil 

være ca 8,7 MW og forventet samlet årsproduksjon på ca 24,6 GWh. Det slippes minstevannføring på 

minimum 130 l/s i tiden 1.6 til 30.9 og 50 l/s resten av året. Fra Sveingårdsvatnet skal det slippes 

minimum 25 l/s hele året. Byggestart er planlagt i løpet av barmarksesongen 2018 og antatt byggetid 

er 24 mnd se Vedlegg 7, Framdriftsplan.  
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1. Innledning 

Nordkraft prosjekt AS er utbygger av Sveingård kraftverk. Dette sammen med naboprosjektet 

Ritaelva utgjør Ullsfjordprosjektene. Disse prosjektene har vært gjennom en omfattende 

konsesjonsprosess hvor disse to prosjektene nå kan realiseres. 

Sveingård kraftverk utnytter fallet i Sennedalselva/Skogneselva. Kraftstasjonen er lokalisert til 

Sveingård, ved fjorden ca 6 km sør for Skogneselvas utløp i Ullsfjorden. Ullsfjorden ligger langs 

vestsiden av Lyngsalpene. Det går en skogsbilvei opp Skognesdalen. Det ligger en åpen hytte noen 

hundre meter nedenfor inntaksstedet i Sennedalselva. Området brukes lokalt og regionalt 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 20120, 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. juni 2018 

Vassdragsnr.   

Tiltakets navn Sveingård 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 

 

 

  

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 

http://www.nordkraft.no/
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Daglig leder: 

Marius Larsen 

Tlf: +47 996 31 326 

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 Russvik kraftverk 

 

1.2. Andre forhold 

Ved kongelig resolusjon av 19. juni 2015 ble det gitt konsesjon til Sveingård kraftverk med tilknyttet 

vilkårssett. Konsesjon ble gitt samtidig til Ritaelva 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 
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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 Sveingård er i 

stor grad knyttet til redusert installasjon fra 10 MW til 8,8 MW. Det er søkt om noe større reduksjon 

for Ritaelva. Ny konsesjon er gitt 13. juni 2018 av OED. 

I kommuneplanen framgår det at det ikke finnes kommunale planer som berører utbyggingsområdet 

og at arealet har status som LNF-område.  

Sveingård kraftverk har inngått i tidligere Samlet Plan kategori I, da med prosjektnavn «Sennedalen 

81101». 

 

Figur 2 . Trekkveier for rein innenfor influensområdet for Sveingård kraftverk. 
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Det er ikke avdekket spesielle naturfaglige verdier innenfor området som blir fysisk påvirket av 

utbyggingen. 

Området nedenfor inntaket i Sennedalselva er viktig for reindriften. Her er det angitt trekkvei for 

reinen. 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 i løpet av sommeren 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 2018 

Byggeperiode Høst 2018 – 2019 – høst 2020 

Ferdigstillelse Høst 2020 

Opprydding Høst 2020/vår 2021 

Ferdig rapport til NVE Høst 2020 

2. Beskrivelse av tiltaket 
Tabell 3 Oversikt konsesjonsvilkår 

Tema Konsesjonsvilkår  

Nedbørsfelt km2 30,9 

Inntak kote 
Regulering Sveingårdsvatn 

258,0  
HRV kt 258,0 – LRV kt 257,0 

Vannvei lengde m 1400 

Vannvei diameter mm 1200 

Kraftstasjon kote 3 

Middelvannføring, Qm 2,01 m3/s 

Alminnelig lavvannføring 0,20 m3/s 

5-persentil sommer 0,26 m3/s 

5-persentil vinter 0,074 m3/s 

Største slukeevne m3/s 4,3 m3/s 

Største slukeevne i % av Qm 200 % 

Minste slukeevne m3/s 0,10 m3/s 

Minsteslipp 100 l/s (1.5.-30.9) 50 l/s (1.10-30.4) 

Produksjon sommer (1.5-30.9) 20,9 

Produksjon vinter (1.10-30.4) 3,7 

Produksjon, årlig middel 24,6 

Installert effekt MW 8,8 

Antall turbiner/turbintype Uavklart, avhenger av turbinkonfigurasjon 

Inntak konstruksjon Plasstøpt betong i Sveingårdsvatnet, løsmassedam i 
Sennedalselva 

Vannvei  200 m tunnel og nedgravd rør 1400 m 

Veier Forlengelse av skogsvei i Skognesdalen 
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Spesielle føringer for rørgate ingen 

Avklaringer i forhold til 
forurensningsloven. 

Søknad sendt til Fylkesmannen 

Kommuneplanens arealdel eller 
gjeldende reguleringsplaner. 

Søkt Tromsø kommune om dispensasjon. 

 

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 Sveingård kraftverk vil bli etablert ved sørenden av Sveingårdsvatnet ca. kote 258. Det vil 

bli etablert en liten overløpsterskel i utløpet ved nordenden av Sveingårdsvatn. Det vil bli etablert 

arrangement for minsteslipp. Overføring av Sennedalselva til Sveingårdsvatnet skjer fra sperredam 

ved ca kote 270 i Sennedalselva. 

Kraftverket skal produsere på naturlig tilsig med regulering av Sveingårdsvatn med 1,0 meter. 

 

 
Figur 3 Inntaksområde i Sennedalselva for overføring til Sveingårdsvatn 
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2.3. Vannvei 

Overføring fra Sennedalselva til Sveingårdsvatn vil skje gjennom et nedgravd rør med lengde ca 600 

m og diameter 1400 mm. Rørgaten er klassifisert til klasse 0 og er en ren overføring med svært lavt 

trykk. Området hvor røret skal graves ned karakteriseres ved skrå morenerygg flatt lende med 

morene og myr. Litt teknisk utfordrende langs skrått parti og deretter svært enkelt ned mot utløp i 

Sveingårdsvatnet.  

Fra inntaket i Sveingårdsvatnet ledes vannet gjennom en ca 200 m lang tunnel før overgang til 

nedgravd rør 1400 m ned til kraftstasjonen ved fjorden. Området karakteriseres ved glissen 

bjørkeskog og dyrket mark. Det påregnes fjell i store deler av nedgravd vannvei. 

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 

30-40cm 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. 
 

  

Figur 4 Prinsipp for sikring av nedgravd rør ved bekkekryssing 
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2.4. Minsteslipp 

Det er i konsesjonsvilkårene satt krav om slipp av minstevannføring fra inntaket i Sennedalselva og 

nedstrøms utløpsterskelen fra Sveingårdsvatnet. Konsesjonsvilkårene forutsetter slipp av 

minstevannføring i Sennedalselva på minimum 130 l/s i tiden 1.6 til 30.9 og 50 l/s resten av året.  

Ved utløp fra Sveingårdsvatn (nordenden) skal det slippes minimum 25 l/s hele året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 Oversikt minsteslipp 

 

 

 

Minsteslippet til utløpet fra Sveingårdsvatn søkes tatt fra inntak i Sennedalselva og overført via 

nedgravd rør til utløpet av Sveingårdsvatnet. Dette ut fra at det blir svært vanskelig å etablere et slipp 

fra Sveingårdsvatnet i og med at dette reguleres ved senking 1,0 m.  Beregninger viser at 

vannføringen i Sennedalselva er tilstrekkelig. Vurdering av de hydrologiske konsekvensene ved 

inntaket, viser at et uttak av 25 l/s hele året, er så marginalt at det ikke vil påvirke dager med overløp 

i Sennedalen. Dimensjon på rør for minsteslipp ved Sveingårdsvatn er beregnet til 300 mm. Det er da 

lagt inn krav om dobbel kapasitet for sikkerhetsskyld. Slippet finjusteres med ventil. I utløpet av 

Sveingårdsvatn etableres det en liten overløpsterskel med topp tilsvarende HRV kote 258,0.  
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Figur 6 Terskel i utløpet av Sveingårdsvatn 

 

Terskelen utføres som trespunt med tettefolie ca 60 cm høyde montert på fundamentplate som 

graves ned og tilfylles med stedlige masser. 

 

minsteslippet til Sennedalselva føres gjennom inntaksdammen for overføringen og slippes ut i 

damfoten. Slippet justeres manuelt mellom sommer- og vinterslipp. 

 

Begge slippene føres gjennom en kum like nedstrøms inntaket i Sennedalselva (fig 7).  Begge slippene 

måles med flowmåler i kummen. Målerne drives av batteri/solceller og måledata logges hver time og 

overføres til vaktsentral for lagring og ev. senere dokumentasjon. Samtidig vil vannføring bli vist på et 

digitalt panel godt synlig for allmennheten. Dette vil bli supplert med skilt med beskrivende tekst ved 

begge slippsteder. 
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Figur 7 Prinsippskisse arrangement for minstevannslipp kum nedstrøms inntaksdam i Sennedalselva 

 

2.5. Hydrologiske forhold 

Nedbørfeltet til Sveingård er på ca 30 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 2 m3/s. 5-persentil sommer 0,25 m3/s og vinter 0,04 m3/s. Med dette som 

utgangspunkt gir detaljert optimalisering av turbin og generator en installasjon på 8,8 MW og en 

maksimal slukeevne på 4,3 m3/s.  

 

2.6. Kraftstasjon og øvrig bygningsmasse 

Kraftstasjonen blir liggende i dagen med turbinsenter på ca kote 3. Kraftstasjonen plasseres like på 

oversiden av fylkesveien. 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 tre og betong der vegger er mot bakke. Fasadene vil ha utførelse i tre og 

taket tekkes med dertil egnede tekking, se Vedlegg 5. 

Tomten sikres mot erosjon og flom med overskuddsmasser fra utgravingen av tomt og rørgate. 

Utløpet fra stasjonen vil gå under fylkesveien i nedgravd kulvert.  
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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. 

2.7.1. Veibygging, riggområder 

En opprusting av eksisterende skogsbilvei i Skognesdalen planlegges utført for adkomst til 

inntaksområdet i Sennedalen. Det vurderes også å benytte vintervei over landisen på Sveingårdsvatn 

inn til inntak Sennedalselva. Mindre rigg- og lagringsplasser er avsatt langs vannvei, ved inntak, 

tunnelpåhugg og ved kraftstasjon. 

2.7.2. Masseuttak, deponi og tipp 

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 for overskuddsmasser. Eventuelle overskuddsmasser disponeres 

langs traséen der mindre terrengjusteringer er mulig uten at disse blir synlig etter revegetering. 

 

Massetak for inntaksdam i Sennedalselva vil etableres like nedstrøms dam i tilknytning til 

rørtrasé/riggområde. 

 

Omfyllingsmasser har blant annet krav til kornstørrelse mv. Det vil bli tilstrebet å sortere ut 

omfyllingsmasser fra grøftemassene. Eventuelle øvrige omfyllingsmasser tilføres anlegget.  

 

2.8. Kraftledninger 

Tilknytning til nettet etableres med en kort nedgravd kabel fra kraftstasjonsbygg til påkobling 22 kV-

linje. 
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2.9. Flom, erosjon og ras 

I NVE Atlas er det ikke angitt ras/skredfare i anleggsområdet. Ved kraftstasjonsområdet er kan det 

være leire i grunnen. Vi har vært i dialog med geolog/geotekniker og det vil bli gjennomført 

prøveboring før arbeider med kraftstasjonstomta starter. Det er ingen spesielle erosjonsproblem i 

Sennedals- og Skogneselva. 

 

2.10 Forholdet til andre myndigheter 
Det er søkt Statens vegvesen om avkjørselstillatelse samt kontakt vedrørende byggegrense mot vei 

og kryssing av fylkesvei med tilløpsrør (Ritaelva) og utløpskanal (Sveingård). Utslippstillatelse er søkt 

Fylkesmannen. 

2.10. Problemområder og avbøtende tiltak 

2.10.1. Biologisk mangfold 

Det er ikke avdekket sårbare arter innenfor tiltaksområdet som kan bli direkte påvirket. Vi legger 

uansett generell aktsomhetsplikt for gjennomføring av arbeidene. 

2.10.2. Friluftsliv, landskap og kjente verneverdier 

Tiltakets konsekvenser på landskap og friluftsliv har fokus. På bakgrunn av dette vil det derfor bli lagt 

stor vekt på at inntaksdam, rørgate og kraftstasjon får gode landskapsmessige tilpasninger. 

Sluttarrondering vil bli gjennomført med henblikk på områdets karakter for øvrig. 

2.10.3. Samiske interesser, Reindrift 

Det er ikke påvist automatisk fredede samiske kulturminner innenfor tiltaksområdet. Sametinget har 

således ingen merknader til tiltaket. Aktsomhetsplikten vil bli fulgt under anleggsarbeidet og 

eventuelle funn vil bli meldt og arbeid stanses. 

 

Det utøves reindrift innenfor anleggsområdet og området rundt. Området øverst i Skognesdalen er 

angitt som viktig område. Figur 2 viser trekkveier ved Inntak Sennedalselva og rundt 

Sveingårdsvatnet. Det er lagt opp til tett kontakt med reindriften i anleggsfasen. Det er dialog med 

reindriften for et innledende møte med presentasjon av detaljplaner, tidspunkt for gjennomføring 

m.v. Dette for å avklare når på året det er best å gjennomføre anleggsarbeid og eventuelt avklare 

mulig avbøtende tiltak (stans i arbeid, ekstra gjeting m.v.) når reinen er i området. 

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. 
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3. Rutiner for avvikshåndtering og myndighetskontakt 

3.1. Organisasjonsplan 

Organisasjonsplan er presentert i Figur 1: Organisasjonskart for utbygging av Russvik 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. 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. 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.  
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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:  
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 

 Vedlegg 4 Tegning Dam og Inntak 

 Vedlegg 4.1 Inntak Sennedalselva, oversiktsfoto 

 Vedlegg 4.2 Detalj kum minsteslipp inntak Sennedalselva 

 Vedlegg 6  Kraftstasjon med nettilknytning 

 Vedlegg 6.1 Kraftstasjon Fasader 

 Vedlegg 6.2 Kraftstasjon underbygning 

 Vedlegg 7 Organisasjonsplan 
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Vedlegg 6.2 Kraftstasjon med underbygning 
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Vedlegg 7 

 

Organisasjonsplan 
Prosjekterende 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


