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Forord

Denne vassdragsrapporten er utarbeidet som del av Samlet Plan-arbeidet
i Sør-Trøndelag fylke. Rapporten redegjør for mulige vannkraftplaner
i vassdraget, beskriver brukerinteresser i området og vurderer
konsekvensene ved en eventuell utbygging av pros jektet.

Kap. 5 inneholder en kort oppsurrnnering, med et skjema hvor det er
foretatt en klassifisering av prosjektområdets verdi for de ulike
brukerinteressene uavhengig aven eventuell utbygging. Videre er det
i skjemaet foretatt en vurdering av konsekvensene ved en eventuell
utbygging.

Når det gjelder konsekvensvurderingene, vil vi understreke at disse er
foreløpige, og har skjedd ut fra en vurdering av prosjektet isolert.
Særlig når det gjelder interessene naturvern, friluftsliv, vilt og
kulturminner, er det nødvendig å se prosjektet i sanunenheng med andre
Samlet Plan-prosjekter, eventuelt også vernede vassdrag i området. De
foreløpige konsekvensvurderingene kan bli endret når en foretar
regionale vurderinger hvor alle prosjekter/vassdrag i et anråde
sanunenlignes .

Vassdragsrapporten er sarrrnenstilt og redigert av Samlet Plan' s
medarbeider i Sør-Trøndelag fylke, Jan Habberstad.
En rekke fagrnedarbeidere har bidratt på ulike fagområder i prosjektet,
jfr. bidragslisten bakerst i rapporten.

Rapporten sendes på høring til berørte kcmnuner, lokale
interessegrupper m, v., og vil sanmen med høringsuttalelsene danne
grunnlaget for vurdering av Homla-prosjektet i Samlet Plan.
KontaktgrupPen for Samlet Plan i Sør-Trøndelag fylke er orientert om
vassdragsrapporten.

Tron,dh",)~.zi.rn, 7.5 .1984 ~..
,jf / '2 J2 /1,,1

/,.:-!.-",~f.'"Ll-("L\{~
.: Jan Habberstad
/'

v
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*For denne/disse interessene er det ikke utarbeidet temakart.

Alle kartbilagene er samlet bakerst i rapporten, med unntak av
kartbilagene 3.2.A, 3.2.B, 3.2.C, 3.B.2 og 3.3.A, 3.3.B, 3.3.C og 3.B.3
som følger etter kap. 3.
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l NATURGRUNNIAG OG SAMFUNN

1.1 Naturgrunnlaq

1.1.1 !!<'li95J§lhe.!;.

Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Hanlavassdraget i Malvik
kamnme. Han1a har sitt utspring fra Fo.lds jeen og renner ut i
Hcmnelvika.

I ett a lternativ vurderes utnyttelse av fallet mellan Drakstsjøen og
Selbusjøen i Selbu kcnmune, supplert med en overføring av vann fra
Foldsjøen.

Deler av nedbørfeltet til Hootla ligger i Stjørdal kc:mnune. Litt av
nedbørfeltet l i gger cqså i Trondheim kcmnune.

1.1.2 Geol29"i

Bergartene

I Malvik finnes det i store deler av kcmnunen en relativt rik
geologi. Det geologiske kartet viser grupper av bergarter san hver er
dannet på forskjellig tidspunkt .

Støren-gruppen er en vulkansk dannelse san skriver seg fra midtre del
av jordens oldtid san kalles Ordoviciurn (ca 440-500 mill. år tilbake) ..
Den daninerende bergarten i denne gruppen er grørmsteinen. På denne
tiden må landsdelen ha stått under havet. Dette kan en blant annet se
av de putestrukturer san er oppbevart i enkelte partier av
grønnsteinen. Slike strukturer dannes når lava flyter utover
havbunnen idet lavaen blåser seg opp ti l slike puter ved kontakten mot
havvannet.
I Malvik finner vu bergartene innenfor Støren-gruppen lokalisert fra
Jervf j e l l e t i vest ankring Folds jøen og Draksts jøen og videre over rrot;

Stjørdal i øst .

over Støren-gruppen finner en mot; vest bl.a . ved Jervfjellet og ved
flatlandet fra Saksvik rrot; Harmelvik, en rullesteindannelse scm viser
at Støren-gruppens vulkanske avleiringer ble løftet opp over
havoverflaten under Trondheimshevingen. Kcmnet over havnivå ble
avleiringene utsatt for erosjon og t.ransport; og avsatt san rullestein
langs elver og strender. Denne rullesteinsdannelsen består av
bruddstykker av Støren-gruppens bergarter bl.a . grørmstein, jaspis og
andre. Slike grørmsteins- og jaspiskonglarorat finnes bl.a. langs
Krokbekken og ved Jervfjellet .

Avsatt over grønnsteinskonglaooratet finner en i sonene nordover mot
strandlinjen finkornige sedimenter san sandsteiner og skifer (Fyl i t t
med lag av metagråvakke) .

5amnen med konglcmoratet, qrønns'tednen, sandstein og skiferen utgjør
disse avsetningene under Hovin-gruppen .
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OVer disse lagene igjen finnes en ny grønnsteinhorisont som markerer
en ny oppblussing av vulkansk aktivitet i TrondheimjMalvik-ornrådene.

Avsetningene fra denne tiden er en lys vulkansk aske med skifer og en
granittlignende sanmensetning. Disse bergartene hører bl.a. med til
øvre Hovin-gruppe.

Løsmasser (Kva.rtæ:."geologi)

I Malvik er morenemateriale den dominerende jordart i høyereliggende
deler av kommunen. Morenedekket er som regel tynt og usarrmenhengende.

Fra Ranheim og østover er det lokalisert en randmorene som flere
steder er blitt synlig på grunn av leirskred. Denne morenen er avsatt
av et brefremstøt fra Jonsvannsanrådene. Mektigheten er flere steder
mer enn 10 m, Organisk materiale har sær-Hg stor utbredelse i anråder
dominert av morenemateriale .

I dalføret mellan Jervan og Horrmelvik er det relativt store grus- og
sandavsetninger. De andre breelvavsetningene i kommunen er små og
kvaliteten ser ut til å vare dårlig.

Når strønhastigheten på brevannet avtok, ble grus og sand avsatt, mens
silt og leir holdt seg svevende i vannet og ble avsatt i stillestående
vann i fjordene. I trange dalfører er denne jordarten lagdelt.
Avsetningene av denne type kalles havavsetninger. Avsetningene består
san regel av siltholdig leir eller leirholdig silt og mektigheten er
trolig ofte mer enn 30 m.

Den marine grense i kcmrnmen går forøvrig opp til ca 175 m.ovh,

Da isen smeltet bort i Malvik, var landet nedpresset p. g .a.
istyngden. Alle anråder san ligger lavere ennhavnivået under
issmeltingen er påvirket av bølger og st.røn under
strrandfor'skyvrrinqen . Hvor bølgevaskingen i strandsonen har vart
sær-lig sterk, er det ikke lenger mulig å fastslå opprinnelsen til
jordarten og den blir kartlagt san strandavsetninger . I Malvik har
strandavsetninger stor utbredelse sær-lig mellan E6 og fjorden.

Mektigheten er oftest l - 3 m, og på større dyp er avsetningene som
regel silt eller leire.

Under strrandfor'skyvni.nqen grov elvene seg dypt ned imorenematerialet ,
breelvavsetningene og havavsetningene og førte materialet lenger
nedover dalførene. Storelva, Sagelva og Hanla er bl.a. eksempler på
dette. De fleste lavtliggende grus- og sandavsetninger i dalførene er
dannet på denne måten. De blir altså kalt elveavsetninger . Spesielt
langs Hanla finner vi slike avsetninger og i Hcmnelvik er mektigheten
minst 3 - 4 m.
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Økonanisk geologi

Norges Geologiske Undersøkelser har registrert en rekke områder med
ma1rnforekomster. Det er sær-lig innenfor grønnsteinen og de lyse
askelagene en finner disse forekomstene. Så vidt en vet er
forekomstene små og økonanisk ubetydelig, men for en tilfeldig
søndagsturist kan de ha sin interesse og er derfor avmerket på
kartet. Flere av de registrerte ma1rnforekornstene er nedlagte gruver
san var i drift før 1980.

Svovelkisforekanster

l. Viken
2. Løvådal
3. Brannås

Jernma1rnforekanster

l. Klevdal lille
2. Mostadrnarka
3. Nonshaugen
4. Venen
5. Jervfjellet
6. Nybrudal

Av metaller kjennes ingen forekanster i dag som er drivverdige i
karrnunen.

Forøvrig kjennes heller ingen steinbrudd san er i produksjon i
kcmnunen i dag. Bergartene som korrmunen består av, er for det meste
sprø og skifrige og egner seg dårlig sem bygnings- og vegmateriale.
Generelt kan det sies at slike råstoffer helst bør søkes innenfor
bl.a. bergarten gabbro. Det er forøvrig mulig at den porfyriske
grønnsteinen san finnes cmkring Foldsjøen og østover langs Vennaelva
kan være brukbar,- men dette må i alle tilfeller undersøkes nærmere.

Av grustak finnes det en rekke mindre områder som er i bruk i dag,
bl.a. har korrmunen ett ved Jervskogen. I sanme område finnes det
dessuten en del private grustak som er i bruk. Ved Lisbetvollen ved
Herjuan og ved Vollan, vest for bilkirkegården i ytre Malvik, er det
også grusforekomster. Kcmnunen mangler i dag områder av noen
størrelse og av god kvalitet. I følge det kvart:æ:"geologiske kartverket
finnes de beste forekomstene i dalføret mellem Horrmelvik og Foldsjøen,
og det er sannsynlig at det er her en bør gjøre n.ærmere undersøkelser
for mulig nye forekomster.

1.1.3 Kl~,_hYd!:.ol0.9:i~~ Q<J_l~ol0.9:i~ke fOEhQld

l. l. 3 .1 Klima

Klimaet i Homnelvik er i hovedsak maritimt med forholdsvis milde
vintre og somre. Nedbøren er nokså jevnt fordelt over hele året med
rnaks.imum i høst-vinterhalvåret. Normal årsnedbør er ca. 900 nm, De
normale månedsmiddeltemperaturene for de enkelte måneder varierer
mellem 15 og -4 nede ved fjorden. Minimumstemperaturer lavere enn
-20 forekanmer sjelden.
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I Selbu er klimaet mer kontinentalt med kaldere vintre. Nedbøren som
fortsatt er nokså jevnt fordelt over året har maksimum i månedene juni
- oktober. Nonnal årsnedbør er 900 - 1000 ITm. De nonnale
månedsmiddelternperaturene for de enkelte månedene i året ved
Selbusjøen er meget like de tilsvarende i Harrnelvik, 15 til -6 , men
minimumtemperaturer lavere enn -20 forekarrner oftere.

1.1.3.2 Dagens isforhold

Både Drakstsjøen og Foldsjøen er vanligvis stabilt islagt hele
vinteren. På elvene er det ofte stabile isforhold i de høyereliggende
deler, men vanligvis mer ustabile forhold i nedre deler. Selbus jøen
er helt islagt fra ca 20. januar og isfri ca 10. mai i et medianår •
Hammelvika er nesten alltid isfri.

1.1.3.3 Hydrologiske og limnologiske forhold

Midlere avrenning i nedbørfeltet til Hamla er beregnet til 27 l/sek.
km2 . I Drakstsjøen er spesifikt avløp 31,7 l/sek. km2 .

Vannkvaliteten er kjent i Foldsjøen.

Det er 2 sjøer av noen nevneverdig størrelse i anrådet:

Foldsjøen kote 206,5. Overflateareal 2,0 km2 .
Drakstsjøen kote 260,8-265,5. Overflateareal 4,0 km2

Drakstelva heter elva ut av Drakstsjøen (regulert kraftverksrnagasin).
Den løPer gjennom lille Drakstsjø og ut i Selbusjøen.

Vikelva og Sneiselva er de største tilløpselvene til Foldsjøen.
Folds jøen har vært regulert san fløtningsrnagasin. Hamla starter i
Foldsjøen, ved utløpet i havet er nedbørfeltet 153,9 km2 .

Navra og Krokutbekken Løper sarrmen med Hamla før Storfossen.

Hamla er et utpreget lavlandsvassdrag. Vannskillet mot Vikelva,
Selbusjøen og Leksa ligger for det meste lavere enn 400 m o.h.
Vassdraget ligger dermed i sin helhet i barskogsregionen og granskog
er et sterkt daninerende treslag i nedbørfeltet. Berggrunnen er
tildels gunstig, og rike skogstyper san lågurtgranskog og
høgstaudegranskog er ikke sjeldne. Det er likevel blåbcer'granskog san
dekker størst areal, mens lyngrik furuskog er vanlig på tørre knauser
og koller.

Over ca 300 m.o.h. finnes en lang rekke små myrer som er mer eller
mindre rike.

Både Foldsjøen og Drakstsjøen er tidligere regulert og har derfor lite
av høyere vegetasjon. I Foldsjøen finnes noe mannasøtgras og
flaskestarr, mens det i Drakstsjøen for det meste er nakne svaberg
rundt stranda.

I ravinene langs nedre deler av Homla står velutviklet gråorskog.
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i..r. 5 ~ea1.f2.r3.e1.i!2g

Homlas nedbørfelt er totalt på 153,9 km2 • Ved framstilling av
arealbruken i tabell Ol har vi valgt å benytte den eller de
grunnkretser som best dekker nedbørfeltet. Det totale areal blir
derfor justert deretter. Arealet av nedbørfeltet som ligger utenfor
grunnkretsen består vesentlig av fjell, li og skogsområder.

Tabell Ol. Arealbruk i Hamla

Jordbruksareal i drift
Produktiv barskog
Produktiv lauvskog
Vatn
Fjell og annet areal
Totalt

2,4 km2
6,2 "
0,3 "
4,7 "

89,2 "
102,8 kmL

Kilde: Landbrukstellinga 1979.

Data for Nord-Trøndelag fylke er ikke innhentet.

Drakstelvas nedbørfelt er ikke vurdert.

1.2 Samfunn og samfunnsutvikling

1.2.1 BefolJming, bosetting og korrmunikasjon

Anleggsvirksanheten vil foregå i Malvik og Selbu kornnuner avhengig av
valgt alternativ. Dagpendlingsområdet kan i tillegg bestå av
Stjørdal, Klabu, Skaun, Melhus og Trondheim korrmuner. Som
fellesbetegnelse på kornmmene i dagpendlingsområdet bruker vi heretter
"regionen".

O.lO.Z1.4O.Z1.30.9

N~i~;ii~----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tilvel;st 0.4 0.7 1.0 I.l I.Z -0.3 0.4 0.3
Netto
fl~tthø -0.4

Samla.
tilvel;st -c.r Lb Z.Z LZ a.s I.Z o.e 0.4

Kiid;;-si~ii;Li;k-;;~L;~ib;;~---------------------------------------------------------
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T~bell 1.3 Folkelillel i kOffimunene pr 31.12.1982 o~ friffiskrivin9
iV folkelillel i kommunene. fordelt pi ~lderskl~sser.

All. Kl 82 - N~lurli~ lilv~ksl pluss' flytlin~ ul fr~
flyltelendensen sisle 3 ir.

-------------------------------------------------------------------
1982 1990 2000

-------a:-n;:--- -------a:-Il;:--- -------a:-16:---
Ki:. mm une Te.l 15 66 (.7+ Tol 15 66 67+ lol 15 66 67+
--------------------~---------------------------------------~---~--
Tr(.r.dheIrr, 134665 ~.",,\ 66 11 134720 19 68 14 1336'19 18 68 14I..~'

tIe l hus 114'1'7 27 "", 11 12580 ZZ 66 11 13640 21 68 11.1..

Sk ..ur. 5147 26 61 13 5453 2Z 65 13 5797 21 68 11
10 æbu 3529 29 64 6 4399 ~I:" 69 6 5140 ..,,,

71 1:.•L~' c-»
Ma l u i k 8692 27 64 9 9651 ",: ...,. 68 10 10648 22 (·9 10LI..

Se l bu 3999 20 60 2:0 4000 20 ~.-. 21 4049 21 61 18~. 7

:::1.j ør dal 163<:.0 27 62 11 17701 ~,,,> 66 12 19005 22 67 121..1..

-------------------------------------------------------------------
183889 24 65 11 188504 20 67 13 191978 19 68 13

-~-----------------------------------------------------------------
FyHet 2462:06 23 64 13 250676 20 66 14 254419 20 66 14

RTlde:-Sl~t151sk-Ser.lrlltvr1---------------------------------------.

Kcmnunikas jon

Karmunesenteret i Malvik karmune er Honmelvik som ligger ved E6. Til
karmunesenteret Stjørdal i Stjørdal karmune er det 11 km.
Til Trondheim er det 24 km. Avstandene er målt fra Honmelvik sentrum.

Fra Harmelvik går det fylkesveg langs Hanlas vestside forbi Foldsjøen
og mot selbu. På østsiden av Hamla går en skogsbilveg.
Ned til Arrrlal går en kcnmmal veg. Det er god vegforbindelse over
Gjervan til Jonsvannet i Trondheim karmune. langs Foldsjøens sydside
går det kornmmal veg. Til Draksts jøen går det veg fra Mostadrnarka
(lxmveg) •

Draksten har vegforbindelse fra Jonsvannet.

,i.,CI!ll 1.4 Tt-~~esid;tl\1e. 16 ilr (..~ (t1.Jer!, etter r,zrir,':1 (1,;1 k.i*r.rl!'
1970 li f·.... i,l.s) ,.~] 19:,0. <)')"- 500 li., ....

Pr~spnt i nzrin~sQrupper

----Frrffi;r-B;r~v:-ByQ97--vir;h:T;in5p:51f7prI~

To t a l ; f1ilrir'9 indust.ilrtlegtJ Ifl.nl. t.ier,l?ste-

Tr(.rrdheirr, 3346Z( Ol Z2590( O) 5605Z( O) J{ m 17 l O) 81 O) 1:3l O) 10( O) 451 O)
11e!hus 29141 2732) 1444( 958) 43581 3b,'Ol 13(271 1(d 15) 15f 14) 12( Il) 9( 10) 33(21)
Sr. aun lZ';'/( 127b) 6981 4(8) 1995! 1744) 19(30) 21 rzo: 13( li) II (10) b( 6) 31 (20)
~: I ~tou :;:15f 554) 5701 36i) 1385( 91bl b( 13) 10111 l 10(13) Il( 71 b( .:,) 57(48)
110 l '.Ii k ilbbl J']8',) 118<,( 771) ·3352 ( 27bO) 4 ( 7l 12(30) 101 9) 15l15J lo112J 38(23)
Seltou 967( 1141 l 48Z( 522) 1449( 16(3) 24(4b) 19 (14) 15( 12l 8( bl 5( 5) 28( 15)
Sl.jøtU,j;d 4023( 38'17) 2138( 160b) 6161( 5503) 14 (271 20( 18) lo( 10) 13( 10) 9( 9l 34(23)

Re9iZ,r.er.-----456441-115§9)-2910S1--4687)-747521-1Z,27b)--4(25)-17119)--9112)-17111T--91-9T-43123)-
-~---~----------------~--------~-~-~-------~------------------------------------------------~----
Fv Jf: e \ b0756! (5224) 36b731 2'12971 97429( 945211 9(15) 17(20) 9( 9) 15(15) 9(lol39(27>

Rilde'-Fo1[e:-og-t,oligte11Tr.ger.e-1970-og-1980;-ssB-----------------------------------------------

Tatoell 1.5 Artoeidskrarlr.gnsk.p ror kommun.n •• All. l.ll ror 1980

T,"ondheim Melhus Sk aun Klztou M.lvik Selbu S\,jørd.1

------------------------------------------------------------------------------------
Tilbud ."to.kran 5b910 443(, 2019 1394 3397 1490 b295
- Ad,eldsløsh.l 858 78 24 9 45 41 134
Sysselsatte bo -
5 ~ t t i k·:,nln.u rIer. 5W52 4358: 1995 138'5 3352 1449 61bl
- LI \ r.e r,d l i" g 1804 1861 923 530 1957 171 lon
<- I nnpe nd l i n.~ /(.<:0 347 74 302 291 47 3'7'6
Ettersr,. arto.IJ.n 61':'"'78 2844 114b 1157 lb86 1325 5465

Kilde: Folke- og boligl.lling. 1980, SSB
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PriJn.::a:næ:"ingene

N~kkeltall for prim~r~zri~~ene. Samletall for regionen.

Totalt Jordbruksareal er 308909daa. Av dette er ca. 96. prosent fulld~rket.

GJennomsnittlip bruksstørrelse er ca. 101. daa.
41. prosent av brukene har mer enn 100 daa Jordbruksareal.
62. prosent av eie~dommene har mindre enn 250 daa. produktivt skogareal,
mens 9. prosent har mer enn 1000 daa sko~areal.

Antall
br uk

Andel av familiens netloinlekt som kommer fra bruket
pr os eo t

<10 10-49 50-89 90+

Kilde: Landbrukstellinpa 1979

Grunnkretsdata , Malvik konmune:

Grunnkrets

0309 Bakken
0310 Mostadrnark

Ant. Bruk
i drift

13
26

Areal i drift
i daa.

967
1392

Skogsareal
i daa.

57927
4037

Kilde: Iandbrukstellinga 1979.

Grunnkretsdata, Selbu kcmmme

Grunnkrets Ant. bruk
i drift

0101 Ytre Selbustrand 36

Kilde: Iandbrukstellinga 1979.

Areal i drift
i daa.

2193

Skogsareal
i daa

23011

Industri, bygge- og anleqgsvirksanhet

En rekke entreprenører holder til i Trondheim, Malvik, Selbu,Klabu og
Stjørdal kcmmmer.

Det er også svært mange bedrifter, verksteder, leverandører og
transportfirma som et kraftverksprosjekt kan benytte seg av.
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1.2.3 Kommunale ressurser

T.t·ell I.l, K""I>ur'treQ~sh~er 1981

Tror,dheil> Melt,us S~~ .ur, Kh~u M.luik Selbu SUlrd.1
Fv l ke t

-----------------------------------------------------------------------------------------F·)Heloll -------- ..
:31.12:.1 '7'81 1341,90 11323 5057 3491 8424 3955 11,254

(':r. pr. i r.r,~yg~er) 245406

Skolter "Q
(Kr , ~,r .

.. 11TI. oV'IHl, 4747 3553 3360 3871 3794 3568 3678 4169
Skeatteut..iilJln. O 512- 850 1,59 321 91,1 245 ';5,0,
(1'.1e r t , l i l

und e rv i s r•• 4~,2 1040 1118 1878 'l'ZZ "'73 1004 eoo
Irri flsir,~l,' 8062 7887 7713 8593 7140 8260 7029 :=:O)"l
Dr; flsul·J." B216 7093 7Z89 7BZi;, 1,771 8147 1,475 7'i09
LI l~J. r,y~y~~/

r,ve an Ie~Q" 1108 1883 941 IIZZ 971, 1009 824 1~31

Ur,eg.ie I d 5677 4531 58&0 6647 4284 5038 4325

Rer,ter/i.l)tj,·o i
i: ol' s k a t t er
O·J sko lleul.j. ZZ 21 23 29 Hl 13 ZO

i: tilskudd
Und e r u i s n e 3Z 75 80 75 70 80 70

Kilde: Sl.lislisk se~lrol~vri

• I~kI. sk.ller, ouerflri~Qer, etskl. ko .... u~e~s forrel~inQsdrifl
•• Ekstl. ko .... u~ens forrelninQsdrifl

Tabel11.7 Skatteanslag og skatteinngang i kcmnunene i
Sør-Trøndelag 1980-83.

Konmune
1980

S.ansl. S.inng.
buds i . regnsk.

1981
S.ansl. S.inng.
buds j . zeqnsk,

1982
S.ansl. S.inng.
buds j . r'eqnsk,

1983
S.ansl. S.inng.
buds j . zeqnsk,

Tr.heiln
Melhus
Skaun
Kla:bu
Malvik
Selbu

521.000 514.453 554.000 403.137 645.000 666.330 727.000 377.801
32.300 33.412 36.233 39.534 44.160 42.886 47.500 25.205
14.490 14.134 15.700 16.649 18.500 18.410 19.900 9.484
10.246 10.862 11.900 13.208 14.856 14.571 16.000 10.914
26.000 25.442 28.000 31.158 33.000 34.670 37.500 19.579
11.730 11.548 12.500 13.532 15.000 15.114 15.900 8.026

Tabell 1.8 Netto driftsutgifter i Sør-Trøndelag fylkes kommuner basert på
budsjett 1982 (l), regnskap 1982 (2) og budsjett 1982 (3).

,
jJl."~ J.7.1 ~~Z.)O;lj 1.)17

~~::~~I
1/" I ...C.:',Sf laCoa) 17.}6~ llO Ol.n, llO li."aa • 6.). U.lltl l·'

Tr.heim; l16.1"~ l.In nJ~Z2~ 1.~:H III 1=1.ui 907 17.el l1l 6l.U~ l'-O Il9.96l .1.0J9 ".91' Z'!'SC
S99.:!.S1 4.~.:.8 :::6.69:'i 1.:'~7 :6.9~J; ::-' Ila. 'Il 'lon ",' ,4 . ~ .. ~,.q; , , .... , ~ . " .,
0l.n6 '.OS& 11.710

,
l.m! 1.U' ;

~e1:hus
I 1.5l

54:!
., ll' 1.'" l' 511 i- u. 5 I , .• 70 Ol'1 .Q,J.~,U J.O)1 u.coil I.l'l<l .991 Ol 1.10o! '1' 1.925 Il 1.,CO' >O, '%2,.• 1tl; '.270 J1~

I 10.ll' •• ~"Q 19.~u: 1.1< 1. ~O21 '7 '.198 i J11 1./17 I" /.119 701 15 • Il 5.701 I'l

I 11.010/ l.l50 5.l1ai 1.:9 mi '.OJ) i
,

11 500
I.

D 1 1
lZ ""'/

101 ~ Ila. 162 l. laI 'HSkaun 1 u.::.t l.'09 7.0Ia' I.J9 . 19)/· lO 1.111 j lJ1 I.ZZI l' 1.ID 691 l • o.a 1.100 '1Il n.U6 '.J1O 7.990, I.l"' la! Il' l. JZ9, 510 I.Ul IlC l./UI 147 '0 • I 1./na Hl

Klæbu
I D.Oll '.'0' l'9D/I."5 • U'I· Ila

I. ",I 5n .61 Il l.ll! l u, ~. 1 1.1.0 Ul
1 10.'17 t.l6.' 5.110 Lell. Ul. IJZ 1./21 IU 51l 1; Lin 151 lIi. l 1.111 501
J l.l77 1.0JI 5.019 I. '1' • lZ' • •• I.l" . 011 no 1':1 1.'1l ' 750 17'. n' 7. 706 77&

I ~l."Q l.171 11.11!II.Ul
I

'.OlJ: 221Halvik 77lI 92 506 1.790 Il './ll I Ol' J . l.IOO '"1 1.'H l.970 1l.I·JI·I.l61 "0 ID J.105 l '90 l.O90 l" 5.Ul . lai Ill: 10:1.'" lIJJ 1.'0' '.l07 1l.960 I.'ll i.r» 1)1 ',IJ91 10l l .• n 5n s.zn ; .11 ... 07:"71' '"
l 7.0·'1·· 1l

0 1·1l1/I.Jli
ml 75 1.ml 56J I.H' ,,/ 5.•11 'I.l" 1.005:.154 : 1.0" 175Selbu I 7.1'1 '.)11 1.ltG 1.))9 "Il

;l6 l"ll i 510 1.U2 '''' ::~~ i::;~:
I. 7)1' ••" : 1.C:JQ 17'l 0.0)9 ,1.C51 ~. 7'J'O l.,"U "'l al J.Il' 790 1..21 '10 I. '91'. l71 ' ,~~17
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Boligbyggingen i kcrmmene har variert noe f ra år ti l år , noe scm fremgår
av tabel l 1.7 .

Tabel l 1 .9 . Igangsatte Jx,liger

Ar
1980
1981
1982

Malvik
III
ll9
60

Selbu
53
30
52

K1alJu
36
37
17

Trondheim
1042

530
833

I Malvik kannune er det lagt opp til at den fremtidige bol igbygging kan
sk je på føl gende steder :

Tabell l. 10 . 1. Planlagte mUger i Malvik

Felt utbyggbare 83-86 Utbyggbare 87-94 Byggeklart

Fagerheim
Hundhanmeren N.
Hundhanmeren S.
Skibakken
Granho1tvegen
Arl ivegen
Saksvik
Vi khaImer Vestre
Vi khamneråsen
Midtsanden

3
31
10
26
23
O
2
6

45
50

2
33
12
28
26
35

8
O

483
46

Ja
Nei
Ja
Delvis
Ne i
Nei
Ja
Nei
Delvis
Ne i

Kilde: Arealstatistikk , Sør-Trøndelag.

I Selbu kamnme er det lagt opp ti l at den f rantidige l::oligbygging kan
skje på f ølgende steder :

Tabell 1.10 . 2. Planlagte mUger i Se.lbu

Felt Utbyggbare Utbyggbare Byggeklart
83-86 87-94

Mebonden 76 6 Ja
Øverbygda 40 38 Delvis
Tomra 3 3 Delvis
Innbygda 33 30 Ja
Fug len O 22 Ja
Fossan O 22 Nei
Dragsten 25 O Ja

Kilde: Arealstatistikk, Sør-Trøndelag .
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Karrnunen i regional sanmenheng

Malvik karrnune utgjør sarrmen med karrnunene Trondheim, Melhus, Klabu og
Skaun Trondheimsregionen. Regionens befolkningsmessige tyngdepunkt
ligger i Trondheim karrnune san pr. 1.11.1960 og 1.1.1975 hadde sanme
prosentvise andel av regionens totale befolkning, dvs. 84,3%.
Folketallet i regionen har fra 1960 hatt en jevn økende tilvekst fra
2461 i 1964 til 3107 i 1968. Etter 1968 har tilveksten i folketallet
i regionen avtatt til den i 1972 var 2605. Det totale folketallet i
regionen er pr. 1.1.1984 163.424. Malvik karrnunes andel var ved sarrme
tidspunkt 5,4% av regionens totale befolkning, og har økt 0,7% i
Perioden 1975-84.

Fra generalplanen 1974-87 til Malvik karrnune (oversendt departementet)
kan opplyses følgende:

Det er innført generalplanvedtekt etter bygningslovens Paragraf 21, l.
ledd, bokstav a og b, san gjelder hele karrnunen.
Qnråder forbeholdt utbyggingsfonnål er: ytre Malvik, Revdalen, Torp,
Midtsandan, Grønberg-Stav, Grønberg, Harmelvik, Modalen, Nesset,
Danielstrøa. , Korntrøberget , Solbakken, Muruvik og Sneishaugan (i
MostadrPark) •

Sentrumsområder

Et samnendrag av generalplanens behandling av sentrumsproblematikken
konkluderer slik:

Størrelsen og lokaliseringen av den fremtidige befolkningen medfører
behovet for et variert og godt utbygd servicetilbud. For at
servicetilbudet skal kunne etableres og samtidig kunne fungere
tilfredsstillende, dvs. ligge sentralt i forhold til karmmikas jonene
og boligområdene, og samtidig være levedyktig, er det nødvendig at
servicetilbudet konsentreres innenfor snevre anråder.
Det eksisterende sentrumsanrådet i Homnelvik kan verken arealmessig
eller kcmnunikas jonsmessig dekke behovet eller fungere
tilfredsstillende som eneste sentrurnsanråde i karmunen.

Analysen viser at det er behov for 2 lokalsentra i
qenera.Lpl.anper'ioden, Dette forsterkes også ved vurdering av en
videreutvikling av sentrumsanrådene i et mer langsiktig perspekt.i.v,

Det er tidligere fattet vedtak i generalplanutvalget om at disse
lokalsentra bør ligge på Vikhanmer og i Harmelvik. Honmelvik senter
bør være kc:mnunens hovedsenter med bl.a. den karmunale administrasjon.

Utbygging på Midtsanden

Det aktuelle området ligger nord for E6 og jernbanelinja på Midtsandan
og er avgrenset av vegundergangen i øst og Storsand camping og Fina' s
oljehavn i vest. Det berørte anrådet har en utstrekning på ca 230 da.
l generalplansarrmenheng er anrådet foreslått utnyttet til
industriområde, frianråde og eventuelt mulig småbåthavn.
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Harnnelvik havn

I generalplansamnenheng har en betraktet havneanrådet som arealene fra
Trønderverftet og Djupvasskai i vest tilogmed NSB'seiendom Nygården
i øst.
Innenfor dette området er det planer om en utfylling i fjorden for å
gjøre havneanrådet større. Det er sa:rlig området mellom Hornla og
Djupvasskaia som har vært mest diskutert med tanke på et nytt havne
elIer kaiprosjekt. Det er antakelig her mulig å kunne innvinne 70-90
da stort land avhengig av grunnforholdene. Tar en samtidig med mulige
arealer på land, vil en kunne disponere omkring 110 da til et nytt
havneanråde. Landarealet er i dag stort sett utnyttet til
småbåtopplag og brukes dessuten som badeanråder . Arealene lengre syd
frem til E6 disponeres av NSB.

Sjøområdene utenfor Horrmelvik Bruk og ved Nygården vil antakelig også
kunne innvinnes og gi ca 100 - 170 da nytt landareal. Også her er en
avhengig av de lokale grunnforholdene. Begge disse områdene vil
imidlertid mer bli å betrakte som nye industriområder.

I Horrmelvik er dessuten situasjonen den at man kan få til et
godstenninalområde med direkte kontakt mellom både sjøtransport,
vegtransport og jernbanetransport.
Dette vil naturlig kunne øke havneanrådets attraktivitet betraktelig.

Harnnelvik stas jon er den eneste jernbanestas jon i kommunen som
fonnidler gods i noe større omfang. I 1972 ble det ført tilsanmen ca
165.000 tonn over Harrmelvik stasjon.

NSB Trondheim Distrikt har konkrete planer om videreutbygging av
Hcmnelvik Stas jon til containerterminal.

Behovet for slike tenninaler er sterkt økende og utenom Homnelvik er
det i Trondheimsregionen svært begrensede muligheter for etablering av
slike tenninaler med jernbanekontakt •
Planleggingen av havneanrådet må sies å vær-e kamnet igang. Det er
satt igang grunnundersøkelser med sikte på å klarlegge
stabilitetsforholdene på sjøgrunnen og hvor stort område som kan
oppfylles. Arbeidet med havnevegen er dessuten i gang. Det er videre
nedsatt en pros jektgruppe som har til oppgave å styre den forestående
detaljplanlegging. Det er uvisst når utbyggingsstart kan ventes, men
en antar dette bør kunne skje i perioden 1980-85.

Vikhamner senter

I generalplansarrmenheng har en betraktet områdene på begge sider av E6
fra Vikhammerløkka tilogmed Voll jordet som det nye fremtidige
sentrumsområdet i Ytre Malvik.
Voll jordet er i denne sanmenheng tenkt som stedet for utbygging av et
karrmersielt handelssentrum. Dessuten er det planlagt lokalisering av
visse offentlige tjenester.
Totalstørrelsen er ca 52 da. Tar en med arealet omkring Samvirkelaget
øst for Vikhammerelva og ved Vikhamner stasjon, blir totalarealet ca
66 da.
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Grunnlaget for dimensjonering av et senter må bygge på en forventet
befolkningsvekst med et langsiktig perspektiv. For Vikharrmer senter
har en antatt at en eventuel l langsiktig fremtidig bebyggelse sør i
karmunen, dvs . i anrådene ved I.eistadåsen og Bransetåsen, skal kunne
f ilme sin servicedekning i dette sentret . På sikt bør en derfor ha
grunn til å forvente et godt utbygd servicesenter.

Det er avsatt areal og foreligger planer for ny videregående skole på
Vikharrmer •

Foruten daglivaretilbud bør dette sentret kunne gi et rimelig god.t
tilbud Innenfor' utvalgsvarer og spesial varer, såsan jernvarer og
møbler, f risør , radio/'IV, r enseri , blanster, foto- og sportsartikler,
apotektjeneste, lege/tannlege, bank/post, samt visse kcmnunale
tjenester .

Dessuten har det væ:t meningen å integrere et sykehjan med helsesenter
innenfor sentrurnsanrådet. Det kan også vare aktuelt å anlegge
trygdel:oliger og bokiqær f or enslige og handicappede og san vil gi en
ideel l kontakt med de kollektive befordringsmidlene og
serviceanleggene . På denne måten vil sentret få i..nnslag av bokdqer' og
san vil gjøre det mere l evende . En skånsan 1:ehandling og riktig
utnytting av vegetas jonen i anrådet skulle kunne by på muligheter for
irmslag av parkmessig art ..

Utvider en sentrumsbegrepet er det klart a t skolecmrådet og
samfunnshuset med idrettsanlegg, Vikhanmerløkka med rrotell og
f rianråder gjør at s tedet får preg av et lokalsentrum med et relativt.
mangeartet servicetilbud av forskjellig karakter .

Detaljplanleggingen av selve sentrurnsanrådet er ikke startet, mens
hovedvegsystemet med tilknytning til E6 foreligger i stadfestet
reguleringsplan.. Arbeidet med l . etappe av dette vegsystemet skal
ferdigstilles i l øpet av 1978 .
Detaljplanarbeidet f or den resterende delen av crnrådet bør følges opp
med reguleringsplaner og grunnerverv..

Tidspunktet for utbyggingsstart er avhengig av dette arbeidet og det
er derfor vanskelig å angi et konkret årstall.. For at ytre Malvik
skal kunne f å dekket sitt servicetilbud i rimelig fremtid, bør det tas
sikte på å starte utbyggingen i perioden 1980-83 .
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2. BRUKSFORMER 00 INTERESSER I VASSDRAGEr

2. O Is og vanntemperatur (kartbilag 10)

Bruk av isen

Ferdsel på isen i vassdraget og da spesielt Folds jøen er vesentlig
forbundet med friluftsliv.

2.1 Naturvern (kartbilag 2)

Qnrådets egenart

Hamla ligger i Trøndelags lavlandsregion . Landskapet er typisk for
regionen, et kupert skogsterreng med anråder med ravinelandskap.
Mesteparten av området ligger under den marine grense og har berggrunn
san gir grunnlag for frodig vegetas jon mange steder. Skogsbildet
danineres av gran, men furu forekornner ganske vanlig. Iravinene
langs nedre del av Hanla finnes en del gråorskog. Granskogene har
varierende bonitet og en del rike anråder forkæmer. Foldsjøen og
Drakstsjøen er de største sjøene i området. Storfossen og Dølanfossen
er fine fossefall i Hamla.

Både botanisk produksjon og viltproduksjon kan betegnes som middels.

Qnrådets funksjon er ikke fullstendig undersøkt. For hjortedyr er det
gode helårsstamner . Vassdraget byr på gode hekkemuligheter for en
rekke fuglearter, og en del våtrnarksanråder i sør og like nord for
området er gode beiteanråder for bl.a. vannfugl. Innen nedslagsfeltet
forekc:muer (og hekker) arter som må betegnes som truet.

Det biologiske mangfoldet i nedslagsfeltet ser ut til å være typisk
for regionen. Variasjonen i landskapselementer er forholdsvis
begrenset, men dette er vanlig.

Draksts jøen og Folds jøen er regulert tidligere, men reguleringen av
Foldsjøen har vært minimal i de senere årene p.g.a. at de.rrnningen er
svært dårlig. Vassdraget er forholdsvis mye påvirket av inngrep,
gjennan veier, kraftledninger og bebyggelse.

Verneverdige og interessante områder og forekanster

Det er ingen vernede anråder eller forekanster i nedslagsfeltet, og
ingen verneforslag foreligger. Qnrådet er forholdsvis begrenset i
utstrekning og antas å vær-e ganske godt undersøkt.

En del interessante områder forekcmner imidlertid. Botaniske
interessante områder er i Vennafjellet - Strandbygdfjellet og ved
Karlslystberga, mens anråder av zoologisk interesse er Storho1men og
Sneiselva i Foldsjøen.
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Referanseanråde

Onrådet er forholdsvis sterkt berørt av inngrep og referanseverdiene
antas å vare moderate. Systematiske studier over tid er ikke kjent.

Deler av området har imidlertid betydelig pedagogisk verdi, spesielt
fordi det ligger forholdsvis sentralt og er lettilgjengelig gjennom en
rekke veier.

Vurdering av vassdraget

Hamla er en del av et større skogslandskap på sørsida av
Trondheimsfjorden. Onrådet er typisk for Trøndelags lavlandsregion.
Vassdraget gir et representativt bilde på mulige natur- og
landskapstyper i regionen. Det biologiske manqfoldet; er også typisk
for regionen. Nedbørfeltet er forholdsvis mye påvirket av inngrep.
Betydningen for naturverninteressene synes derfor å vare middels.

2.2 Friluftsliv (kartbilag 3)

Vilkår for friluftsliv

Hovedtrekkene i landskapet er karakteristisk for regionen (Trøndelags
lavlandsregion) . Vassdraget er et lavlandsvassdrag med få områder
over 400 m.o.h. Terrenget er kupert og flere steder er det
velutviklede ravinelandskap. Det meste av området ligger under den
marine grense, og dette gir gode betingelser for skog. Dcminerende
treslag er gran, men også områder med en del furu forekcmner. Langs
de nedre delene av Hamla er det en del gråorskog. . Granskogene har
varierende bonitet og en del rike områder forekcmner. Innen
nedbørsfeltet er det også en del myrområder av ulik bonitet.
Foldsjøen og Drakstsjøen er de største sjøene i området. Storfossen
og Dølanfossen er spesielt fine fossefall.

Alt i alt må området kunne sies å vare middels variert. Selv om
skoglandskap daninerer, brytes dette opp av vatn, bekker og en god del
myrlendte områder.

En rekke fugle- og dyrearter finnes innen området og det er
fiskemuligheter flere steder.

Alt i alt byr området på gode opplevelsesmuligheter både når det
gjelder landskap, dyr og fugler. Det er også gode muligheter for
bading og muligheter for fiske både scmner og vinter. I enkelte
områder er det også muligheter for padling. Terrenget forøvrig gjør
at området totalt sett må sies å væ:-e forholdsvis godt egnet til
friluftsliv både scmner og vinter.

Onrådet er svært lettilgjengelig gjennom en rekke veier. Vassdraget
er forholdsvis mye påvirka av tekniske inngrep gjennom tidligere
regulering av Folds jøen (og Draksts jøen), kraftledninger og bebyggelse.

Spesielt i vest, men også i sør og øst grenser nedslagsfeltet opp mot
viktige utfartsområder for bl.a. Trondheims befolkning. Spesielt er
områdene populære for dagsturer, men mulighetene for lengre turer er
til stede.
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Bruk

Både Malvik-marka og anrådene i nedslagsfeltet f orøvrig er svært mye
benyttet til fri luftsliv. Både lokalbefolkningen fra Malvik og
Honmelvik og folk fra Trondheim by benytter disse traktene svart
f littig. Onrådet byr på qode turmul igheter både scmner og vinter.
Det er vanligvis godt med bæ- og sopp, og fiskemuligheter finnes . I
Foldsjøen er det offentlig badeplass og bademulighetene er også gcx:1e i
Heintjorden , Mulighetene for bruk av kano er gode .

Onrådet benyttes hovedsakelig til dags t urer, men det er også
muligheter f or l engre turer . En del hytter finnes i nedslagsfeltet .

Vurderinq

Onrådet er vurdert san viktig for fri luftsliv både i fylkesplanen og
generalplanene f or de aktuelle karmunene.

Hanla-vassdraget har karakteristiske landskapstrekk for regionen og
preges av kupert barskogslandskap. Det er betydelig påvir ke t av
tekniske inngrep, bl.a . veier, og er derfor l et tilg jengelig .
Vassdraget er velegnet til f r iluftsl i v både sanner og vinter og har et
variert tilbud av muligheter .. Store deler av nedbørsanrådet er
r egi s trert sen viktig fri luftsanråde og representerer næmi.I jø:rnråde
for bl.a . Trondheim by. Gode a lternative anråder er vanskelige å se.

Totalt s et t vurderes anrådet san viktig for friluftslivet.

2 .3 Vilt og jakt (kartbi lag 4)

Onrådet har en jevnt god elgbestand scm i likhet med andre bestander i
regionen har økt kraftig de siste år . Hjorten er i ferd med å
etablere seg og en antar nå at det f innes en fast stamne i anrådet .
Onrådet rundt Follahaugen, nord f or Foldsjæn, utgjør trolig et viktig
helårsanråde for h jort.

Rådyrbestanden i anrådet varierer mye i s tørrelse, men det er
regi strert en markert oppqanq de siste år. Terrenget rundt nederste
del av Hanla utgjør et viktig vinteranråde for r ådyr.

Av de 4 store rovdyr betraktes qaupe san sjeldent streifdyr i
anrådet. Grevlinq opptrer vanlig nær bebodde strøk. Mårbes tanden i
anrådet har nå i l engre tid vært; i eks pans jon . Min. 3- 4 individ av
oter har tilliold i Hanlavassdrage t ett er en f emårsperiode hvor den
i kke har væ-t påvist i vassdraget. Mink e r også en vanlig art i
vassdraget .
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Storlan er flere ganger påvist i Drakstsjøen/Foldsjøen og en antar at
den hekker her år an annet. Canadagås er påvist hekkende i
Foldsjøen/Drakstsjøen for fjerde år på rad. Av hekkende ender i
anrådet finnes bl.a. stokkand og kvinand. Trane hekket tidligere ved
Folds jøen, men er ikke truffet her de senere år. Strandsnipe og
fossekall er vanlige vannfuglarter i anrådet.

Lirype forekamner fåtallig i Jervfjellet - vest for Foldsjøen.
Storfugl- og orrfuglbestanden i anrådet betraktes som relativt tynn.
1980/81 var relativt gode skogsfuglår.

Kongeørn hekket tidligere i anrådet, men er ikke påvist de senere år.
Fjellvåk hekket i 1981 på flere lokaliteter, mens spurvehauk og
hønsehauk også er regulær'e arter i området. I 1981 ble det hørt hubro
innen anrådet. Perleugle er vanlig hekkefugl. Spurvefuglfaunaen
synes å væ:-e rik langs Hanlas nedre Partier.

Representativitet

Alle tradisjonelt jaktede viltarter finnes i anrådet.
Biotoptypespekteret i anrådet er begrenset og arealene danineres av
granskog isprengt en god del snauhogstflater •

Referanseverdi

Onrådet; er relativt sterkt berørt av menneskelig aktivitet, herunder
et anfattende vegnett, kraftlinjer og bebyggelse. Foldsjøen er
tidligere regulert.

Produksjonsverdi

I den del av vassdraget san ligger i Malvik korrnnme ble det i 1982
felt 10 elg av 10 tillatt felte, mens det i den delen av anrådet som
ligger i Selbu (Drakstsjøområdet) ble det felt 4 elg av 6 tillat
felte. I 1982 ble det felt 17 rådyr i Malvik kærnune av 56 tillatt
felte. Skogsfuglproduksjonen i anrådet er middels bra. Av rype er
det liten produksjon (2-3 kull i Jervfjellet/år).

Bruksverdi

Staten og Meråker Bruk eier den del av vassdraget som ligger i Malvik
karmn.me, mens den delen san ligger i Selbu eies av private samt Thanas
AngelIs Stiftelse.

Meråker bruk leier ut småviltjakta til Malvik JFF, mens storviltjakta
utleies. I statsallmenningen selges det småvilt jaktkort, mens
storviltjakta utleies. I Selbus del av området utleies både storvilt
og småvilt jakta.
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2.4 Fisk og fiske (kartbilag 5)

Generelt

Hamla er lakseførende i ca 5 km lengde opp til Storfallet. Elva fører
smålaks og det tas i gode år over 1000 kg. Fangsten av sjøaure er
begrenset. Gjennomsnittsfangst for Perioden 1970-1981 lå på 550 kg.
Det meste av fisket i elva blir administrert av den lokale jeger- og
fiskeforening.

Folds jøen har en stor bestand av småfallen aure av middels kvalitet.
Rørbestanden i vatnet er noe mindre, men også denne består av
småfallen fisk av moderat kvalitet. Vatnet er tidligere regulert med
henblikk på fløting. Denne er nå opphørt, men p.g.a. den ødelagte
darrrnen er vannstandsvarias jonene ennå betydelige.

Store Draksts jøen har en stor bestand av såvel aure som røye, og
vatnet må karakteriseres som overbefolket. Fiskekvaliteten er moderat
og fisken har et stort innslag av Parasitter.

Selbus jøen har i dag en liten aurebestand av god kvalitet.
Røyebestanden er for tiden meget liten, mens lakebestanden har tatt
seg voldsomt opp. Bl.a. utsetting av Mysis relicta har medført at det
for øyeblikket skjer en vesentlig bestandsforskyvning i vannet.

Onrådets representativitet

Reguleringsområdet dekker alle naturlige fiskearter innen regionen og
kan sies å være representativt.

Referanseverdi

Vatnene i området er overbefolket av aure og røye og representerer
relativt liten referanseverdi. Laksebestanden i Hamla er en distinkt
smålaksstarrrne i et område med ellers store laksevassdrag , og
representerer i så måte en viss referanseverdi.

Produksjonsverdi

Produksjonsverdien må sies å være brukbar, selv om innlandsfisket for
øyeblikket ikke utnyttes vesentlig.

Bruksverdi

Hamla representerer med sitt laksefiske en betydelig bruksverdi.
Fisket i vatnene er for tiden av noe mindre interesse, men
beliggenheten av området skulle tilsi at bruksverdien etter hvert blir
økende. Fiskeinteressene i Selbusjøen er av stor betydning.

Samlet verdivurdering

En samlet verdivurdering av området skulle tilsi at verdien må
karakteriseres som middels. Hamla er i denne sanmenheng av noe større
interesse enn vatnene i området, Selbusjøen unntatt.
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2.5 Vannforsyning (kartbilag 6)

Bruksverdi

Tettstedet Homnelvik er forsynt fra Stavsjøen som forøvrig er
vannkilde for et forsyningsanråde fra Muruvik i øst til Vikhamar i
vest. Vannkvaliteten er karakterisert ved fargetall rundt 30 og pH på
6,4. Forsyningsanrådet strekker seg tilogmed Grindbakken langs
Folds jøvegen. Det er minimumsrensing av drikkevannet.

Ved Engan ligger Fisktjønna som er vannkilde for et forsyningsanråde
som strekker seg nordover til Fossmo, ca 50 pe. På østsiden av Hamla
har en gård borebrønn.

Karlstadbekken syd for Danielshaug er vannkilde for 7 husstander. To
andre hus i dette anrådet skal visstnok benytte Hamla som
del-vannkilde (pumpeanlegg).

Mostadrnark vannverk har Indre Damtjønna som vannkilde for et
forsyningsanråde som anfatter Vennstad, Sneisen, Hallvardplassen og
Volden. 150 personer er forsynt med drikkevann med farvetall 33 og pH
7,5. Det foreligger planer om å utvide forsyningsanrådet til Verket.

I Anrlal er det 5 husstander som har enkeltanlegg .

I Draksten skjer vannforsyningen fra en bekk på vestsiden av
Drakstelva. Ifølge teknisk sjef i Selbu er kapasiteten knapp og det
kan bli aktuelt å vurdere fremtidige alternative forsyninger fra Lille
Drakstsjøen eller Varmdalstjønna - ca 100 pe.

Bruksverdien av vassdraget til vannforsyning er liten for Hamla og i
dag ingen for Drakstelva.

Alternative vannkilder

For de abonnerrcer som har Karlstadbekken som kilde samt de 2 hus som
forsynes fra Hamla, kan en tilknytning til Mostadrnark vannverk tenkes.

Andre etablerte vannforsyningsinteresser blir ikke berørt.

2.6 Vern mot forurensning (kartbilag 7)

Bruksverdi

Homlas nedre del tjener som resipient for deler av Homnelvik sentrum.
I alt er det 6 kc:mnunale avløpsledninger med kloakk som går urenset ut
i Hamla. Disse betjener tilsammen 150 husstander, ungdomsskole med
328 elever, bensinstasjon, bilverksted og en del forretninger.
Avløpsramneplan for Malvik ble utarbeidet i 1975 og er bare delvis
fulgt opp.
Revidering av avløpsrammeplanen er nært forestående.

Onrådet mellom Homnelvikog Foldsjøen har en del gårdsbruk og spredt
bebyggelse.
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Bosettingen rundt Folds jøen lokaliserer seg til østre og søndre del.
Dette er jordbruksanråder med en del spredte bolighus og hytter. I
Mostadrnarka sør-øst for Foldsjøen er det planlagt å bygge et kcmmmalt
avløpsanlegg for ca 100 pe med utslipp i Foldsjøen. Det er enda ikke
tatt stilling til hvilken rensemetode som skal benyttes. Det må også
gjøres oppnerksom på nedgravd kreosotavfall ved Vikelva som renner ut
i Foldsjøen.

Innenfor nedbørsfeltet til Drakstsjøen er det ingen bosetting bortsett
fra noen få hytter.

Langs Drakstelva er det 3 gårdsbruk som er i drift. I Draksten er det
under utbygging ett kcmnunalt boligfelt planlagt for 25 eneboliger og
barneskole. Avløpsvannet herfra passerer 3-kamret slamavskiller og
sandfiltergrøft før utløpet i nedre deler av
Drakstelva.

I tabellen under er det vist størrelsen på de ulike
forurensningskildene i aktuelle områder:

FORURENSNINGSKILDER

OMRÅDE Hydrauliske Hytter* Gårdsbruk Dyrkede Merknader
pc. i drift arealer (da)

Til Homla

Hommelvik 1100 - -
Hommelvik -
FoldsjØen 150 ca. 20 13 996
FoldsjØen 200 ca. 40-50 26 1391 Nedgravd

Kreosot-
avfall vi
Vikselva

Totalt 1450 60-70 39 2387

Drakstsjøene - ca. 15 -
Drakstelva 80 5 3 ca. 400

* Hyttene har i de farreste tilfeller innlagt vann og kloakk.

Tallene i tabellen er kcmnet frem gjennom opplysninger hentet fra
teknisk kontor i Malvik komnune, Statistisk Sentralbyrås folke- og
boligtellingen 1980 og landbruksstatistikk 1979.
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Alternative resipientmuligheter

Kloakkutslipp fra sentrurnsbebyggelsen i Honmelvik som i dag går
urenset ut i Hcmla, kan saneres og føres ut i Trondheimsfjorden på
dypt vann.

Alternative resipientmuligheter for den øvrige bebyggelse langs Hornla
foreligger ikke.

Avløpsledningen fra den nye bebyggelsen i Draksten kan forlenges ut i
Selbusjøen dersom forurensningsforholdene i Drakstelva skulle gjøre
dette aktuelt.

2.7 Kultunninnevern (kartbilag 8)

Ved Honrnelvik er det gravminner fra jernalderen. I utmarksanrådene
ovenfor fjorden er det kjent jernvinneplasser og tjæ:-erniler. Det er
Imlligheter for å finne spor etter utmarksbruk fra jernalder og
middelalder.

Qnrådet har en variert og interessant kultunninnebestand fra nyere tid
i næ:-heten av vassdraget. Her finnes sentrale kultunninner knyttet
til te.zmnerdrift: Ved utløpsosen av Folds jøen en stor og godt bevart
fløtingsdam, lengre nede i elva er elvekantene forbygget (i
kultunninnesarrrnenheng) med steinmur og ved Storfossen finnes en
tømmerrenne forbi fossen.

Restene etter r-bstadrnarkens jernverk, scm med visse avbrudd var i
drift fra 1657 til 1870, er et meget interessant kultunninne etter
tidlig industri i anrådet. Dette var det eneste jernverket av noe
størrelse og eldste i det nordenfjeldske Norge.

Ellers finnes tallrike kultunninner knyttet til gårdsdrift san kan gå
tilbake tilmiddelalder/jernalder både oppover langs Hcmla og ved
Foldsjøen.

2.7.2 VU!:.d~rin.sI.

Kultunninnebestanden er interessant og variert,
tømmerfløtingsanleggene har regional interesse og restene etter
r-bstadrnarkens Verk har verdi i landsdelssanmenheng. Mange
kultunninner har funksjonell tilknytning til vassdraget, enda flere
har topografisk og visuell tilknytning. Kultunninnene har
kunnskapsmessig, pedagogisk og opplevelsesmessig verdi.
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2.8 Jord- og skogbruk (kartbilag 9)

Jordbruk

Næringsmessig betydning

I områdene sem blir direkte berørt av denne utbygging har jordbruket
liten næringsmessig betydning. Utbyggingen vil få de største
konsekvenser rundt Foldsjøen. I nærliggende områder finnes:

Antall bruk med areal i drift
Areal i drift, daa
Storfe totalt
Sauer totalt
Svin totalt
Høns totalt

86
5.117

760
1.582

452
690

Arealberegning ved regulering Folds jøen.

Daa
dyrket

2
* 50

Sum

Bonitet H-M
65
96

Bon. L
40
60

Annet
areal

41
20

Myr
areal

164
100

Totalt
areal
312 daa
326 daa

638 daa

* Innen 3 m over H.R.V.

Utviklingsmuligheter

Ved Karlstad, Bakken og Nyhus er det tilsanmen 60 daa dyrket og
dyrkbar mark. Senking av vannstanden i Hcmla vil trolig ha positiv
virkning på disse områdene da de ligger lavt i terrenget i forhold til
dagens vannstand.

Skogbruk

Næringsmessig betydning

Det er store skogbruksinteresser i de områdene sem blir berørt ved
denne utbygging. Konsekvensene blir tilnæ:met de sarrme uansett
utbyggingsalternativ.

Bruk med prcx1uktiv skog
Skogbruksareal totalt
Avvirkning i 1978 totalt m3

Utviklingsmuligheter

100
89.154
10.999

Det er store skogressurser i disse områdene som i dag ikke er tatt ut
p.g.a. manglende veger. Såfremt anleggsveger blir opprettet i
samarbeid med skogbrukets folk, vil dette kunne få stor betydning for
skogbrukets utviklingsmuligheter.
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2.9 Reindrift

Ikke aktuell brukerinteresse.

2 .10 Flern- og eros jonssikring (kartbilag 9)

Alt. A, B og C

På det meste avelvestrekningen nedenfor Foldsjø renner Homla gjennom
en trang dal med skogkledde dalsider. Det har ikke vær-t flern- og
erosjonsskader på strekningen. På den nederste ca l km lange
strekning, gjennern jordbruksterreng og arealer med utstrakt bolig- og
industribebyggeIse, har elva vær-t ustabil. Det er for statsmidler på
vassdragsbudsjettet utført en utretting og forbygging her for å sikre
jordbruk og bebyggelse.

Alt. D

Nceringsinteresser sern berøres av flom- og erosjonsforholdene, er
vesentlig skogbruk.

2.11 Transport

Hamla og Drakstelva har tidligere vær-t benyttet til fløtningselver,
(10-12 år siden).
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3 VASSKRAFTPROSJ EKTENE

3.A VAS SKRAFT PROSJEKTER LANGS EG ET VASSDRAG

3 . 1 UTBYGGINGSPLA~ER I 503 HOMLA. LANGS EGET VASSDR.),.G .

Holma ha r u tlØp ved Horr~e!vik på s ørsiden av Tr o n dheimsf j o r d e n,
c a . 2 mil ø s t f or Trondheim . Nedbør:eltet strekker seg f r a omradet
nord fo r Se l b u s j Øe n (opptil 6-700 m.o .h .l og til f j o r d en . Scørs te 
parten av f elte t l i gge r i Ma l v ik korr~une , mens s ø ndre del er i
Se lbu k ommune, og ø stre del i St jør dal kommune (i Nor d -Trøndelag) .

Ha ml a har s itt u t spr i n g i Fo l ds j Øen ( 206 m. o.h.) , s om e r ned s lag s 
f eltets stør ste inn s jø . He r f ra r e n n e r den nok så rol ig før de n
ko mmer t i l de t o fossene St o rfossen og Dø l a nfos s e n . De s tørs t e
sideelvene på denne strekni nge n e r Nævra og Krokotbekken . Etter
Dølanfossen r e nner e lva gjennom en t rang da l f Ør de n mu nn er u t i
Trondh e i ms f j orden ved HOIT~e lvik .

Vassd rage t s samlede nedbØr felt ve d ut lØp i Trondhe imsfjorden e r
153 ,9 k~2 , og rnid l8re va s sfør i n g e r c a . 4,2 rn 3 / s .

Det e r f ore s l ått t re al ter na tive utbyg~ingsmåter langs e ge t v a s s 
d r ag :

Alt . A (Ho~~elvik kraf tver k) har inntak i Foldsjøen og u t l Øp ved
Homme l vi k (UV kot e 10) . Nævra og Kroko t b e kk e n t a s L n n i t.L l. L ep s >
t u n ne l e n .

Alt . B (Hamla kra ftve rk) er utbygging av falle t f r a Fo lds j Øen
Homla n e c strøms Oølanfossen (UV ko t e 65) . Her t a s Nævra inn i
lØ pstt.:.n:1ele n .

t · l
~-

':.i l -

Al t . C (Stor fosse n kra f tve r k ) e r utbygging av f a l l e t mellom Stor 
f os s en (kote 144) og Oøla n fossen (kot e 65 ) .

For al l e 3 a l t e r n a t i ver e r FoldsjØen hovedmagasin .

3 . 1 .A K ~aftve rk s pros jekt alt . A

Bilag3 . 1 .A
Bi lag 3 .2.A

VU- sk j e ma
Ka r t

3. 1 . 1. A Hommelvi~ k r a f t verk

Hovedda ta f o r kra f t verk e t :

- I n s t a l l a s j o n
- Produksjon
- Utbyggings kostnad

10 , 0 MW
39 ,3 GH'h
87 ,0 æi ll.kr.

Kraf~verket har in~tak i no rdre d e l av Folds jøen . Fra innt~ket

fører e 06 ,25 k m l a ng t~nnel e g 2 4 0 ro s jakt ti l stas j one n , sem
e r plass e rt i f je l l i nedre del a v Hemla . Unde r v e i s t a s b åde Nævra
og x r ok o t.bekk en Ln n i. t.Ll.Leps t.unne Le n ved be kk e Lnn t a k og s jak t er .
Fo l d s j øe n reguleres 5 ~ete= .

Brutto ~allhØyde er 196 me t e r .
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3.1.B Kraftverksorosjekt alt. B

Bilag 3.1.B VU-skjema
Bilag 3.2.B Kart

3.1.1.B Homla kraftverk

Hoveddata for kraftverket:

- Installasjon
- Produksjon
- Utbyggingskostnad

6,5 HW
26 , O Gii'lh
61,6 mill.kr.

Homla kraftverk har inntak i FoldsjØen og utløp i Homla nedstrøms
OØlanfossen. FoldsjØen reguleres som under alt. A.
Fra inntaket fører en 3,75 km lang tunnel og 140 m sjakt til stas
jonen som er plassert i fjell, og herfra går en 300 meter lang
avlØpstunnel ut i Homla. Underveis tas Nævra inn i tilløpstunnelen
ved en kort sjakt.
Brutto fallhøyde blir 141 meter.

3.1.C Kraftverksprosjekter alt. C

Bilag 3.1.C
Bilag 3.2.C

VU-skjema
Kart

3.1.1.C Storfossen kraftverk

Hoveddata for kraftverket:

- Installasjon
- Produksjon
- Utbyggingskostnad

4,7 MW
17,5 GWh
27,4 mill-kr.

Storfossen kraftverk har inntak oppstrØms Storfossen og utløp
nedenfor Oølanfossen (fallhØyde 78 meter). Fra inntaket fØrer en
560 m lang trykktunnel til tunnelpåhugg ved kote 75 og herfra

en 30 meter lang rørgate til stasjonen, som blir liggende i
dagen nedstrøms OØlanfossen.
?oldsjØen reguleres som for alt. A.
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3.2 HYDROLOGI -REGULERINGSANLEGG (Felles for alle a lt . )

3. 2 .1 Vassmerker

De t er ingen vassme rke r i Hamlas nedbØrfel t. Nærmeste av løps stasjon
e r 2192 Hok fossen i Sa.gelva, som er et delfe l t t i l Jonsva tnet".
Her har Institutt for Vassbygging v e d NTH oppre t te t e t hydrologisk
f or s kn i n g sfe lt, og fo retatt målinger siden 1 9 69 .
Nedslagsfeltet ti l Hokfossen rnåledarn i Sa ge l va er 8, 0 km2 .
For perioden 19 70 -80 e r gjennomsn i t tl ig s pesif ikt a vløp må lt t i l
2 9 ,1 1 /s km2 . For a n d re nær liggende va s smerker v a r a vl ø pe t for
1 97 0- 8 0 me llom 5 og 10 % høye re enn f o r n o r ma l p e r i ode n 1931 -60 .
Avløpet for Hok fossen for normalpe rioden 1931 -60 se t tes de rfo r t i l
27 ,0 1 ( s k m2.

De t te f e l te t l igger nær Homl a va s s d r a g e t ; avstande n mellom Sa g e l v 
f e lte t og Foldsjøen er ca . 5 km. Selv om Homlas n e dbØrfelt ~ igger

noe høyere enn Sagelvfelte t , e r de t grunn ti l å anta s a mme s pe s i 
fikke avløp .

Ved produksjonsbe regninger med dataprog rammet ENMAG e r det benytte~

tilsigs data for Rødsjø vassmerke i Stjørnavassdraget, som ligger 
no rd f or Trondhe imsfjorden . Dette feltet ha r . omtrent S~mme a v 1 øp s

· f o r d e l i n g over året som Hok fos s e n i Sagelva. -Kr a f t p r o d u k s j on e n
er simu1e rt for perioden 1931 - 60 .

3 2 2 a a ca s I n. . . ,

Magasin FØr utb. Etter u tb.
Areal I NV HRV LRV Volum mill.m3
Ikm2 ) Demn . Senkn . Sum

I
IFo ldsj øe n I 2 ,0 2 06, 5 20 8 , 5 203 , 5 5 ,0 5 , 0 10 , O

Merknader: Maga s i n a r e a l er planime t rer t på Økonomisk kar t M = 1 : 5000 ,
som også er benyttet som hØydegrunnlag. Foldsjøen er r e gul e rt tid
l i ger e , og normalvannstand (N V ) k t 206, 5 er -de n 50171 er
a ngit t på Øko n omisk k a r t ve r k .

3 .2 .2. 1 FoLda j e en

Ved utlØpet av Foldsjøen s tår det i cag en gammel tØrnrnerkis tedam
me d oppstrøm s te t ni ngsdekk e av plank . Da mmen , som er c a . 50 meter
lang og ha r en størs te høyde på 6 me ter , er bygge t .F or
med t ømme r f l ø t n i n g . Dammen ha r oppr innelig vært 1 ,5 meter hØye re ,
men toppen av den er blitt r e v e t pga . f a r e f or brudd . Brut t o r e gu 
ler ingshØyde ha r vær t 5 ,8 meter .

Dammen er i svært dårlig fo rfatning og
må bygges ny dam. I dette forprosjektet e r
av ny betongdam ne d s t r ø ms den gamle dammen ,
fangdam under byggetiden .

må r e pare r e s, eller det
de t forutsa tt bygging
som vil fungere som

Den nye dammen blir 60 meter lang og f å r en største høyde på c a.
7 ,5 meter . Grunnforholdene på s tedet er gunstige med fjell i dagen
ove r he le profilet.
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Hidl.e.vlopFeltets
navn

iHt. A:

II1_n tak sko t e
ca. m.o.h.

Areal
km2

Spes. avløp
1/skm2 m3/s , "1 l .....

ml...L..L ..m~

Foldsjøen
Nævra
Krokotbekken

Sum

Restfelt

.;.;;1 t.. B:

206
210
210

64 , O
38,0
10 ,6

112 ,6

4'1 ,3

27,0
27 , O
27,0

27,0

1 f 7 3 54,5
1 , 03 32 ,4
0,28 9,0

3,04 95 ,9

1 , 1 2 35,3

FoldsjØen og
Nævre. (t~lsaIT~en)

Restfelt

Alt. C:

Ir,n tak Stor
fossen

Restfelt

144

102, O

51 ,9

127 ,3

26 ,6

27,0

27,0

27,0

27 , O

2,75

'1 ,41]

0,72

86,0

108 ,4

22,7

Merknader: Nedbørfelt'er planimetrert på kart i M711-serien,
målestokk 1 :50000. Kart nr. 1621 I og IV.
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3.2.4 VassfØring etter utbygging

Bilag 3.4.A,B,C: Profil av vassdraget med beskrivelse av vass
fØringen etter utbygging for de forskjellige
alternativer.

Alt. A: En utbygging etter alt. A vil gi sterkt redusert vassføring
mellom FoldsjØen og kraftstasjonen. I perioder uten flomtap vil
vassføringen nedstrøms Storfossen bli redusert med ca. 85 % i for
hold til naturlig vassfØring. på strekningen mellom stasjonen og
sjøen vil det bli mindre sommervassføring og større vintervass
fØring.

Alt. B: Her vil det bli redusert vassfØring mellom FoldsjØen og
Dølanfossen. NedstrØms Dølanfossen blir det større vassfØring om
vinteren og mindre om sommeren.

Alt. C: Mellom inntaket oppstrøms Storfossen og kraftstasjonen ved
DØlanfossen vil det i store perioder bli ubetydelig vassføring.
Ellers i vassdraget blir vintervassføringen større og so~uervass

føringen mindre enn i dag.



3.3 VASS'l"EIER

3.3.1 OverfØringer

Ingen

3.3.2 Driftsvassveier

Fra-til type

3-6

Lengde
(m)

tV.snitt
(m2)

falltap
(mjl00m)

Alt. A. (Bilag 3.5.A) :

inntak-
tverrslag tunnel 5300 8 0,05

tverrslag-
kraftstasjon sjakt 24 ° 4 0,33

tunnel 95 ° 8 0,05

kraftstasjon-
Homla tunnel 400 8 0,05

iHt. B (Bilag 3.5. B) :

inntak-
tverrslag tunnel 2900 8 °,06

tverrslag-
kraftstasjon sjakt 14O 4 0,40

tunnel 850 8 0,06

kraftstasjon-
Homla tunnel 300 8 0,06

Alt. e (Eilag 3.5. e) :

inntak-
bet.propp tunnel 460 8 0,08

bet.propp- rØr i
påhugg tunnel 100 d=1 ,S m O~ 5 8

påhugg- fri ttl.
kraftstasjon rørgate 30 0=1 ,6 ill O,58



3.3.3 FallhØyder

Overvann max/min kote
Undervann kote
Brutto fall, middel (m)
Netto fall, middel (m)

3-7

Alt. A

208.5/203.5
10

196
190

Alt. B

208.5/203.5
65

141
137

Alt. C

144/142
65
78
.76
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3.4 KRP.FTSTASJON

3.4.1 Teknisk data

Turbintype
Slukeevne (m3/s)
Ytelse (MW)
Brukstid (timer)

Alt. A

1 Francis
6,0

10 , O

3930

l\.lt. B

Francis
5,5
6,5

4000

Alt. C

Francis
7 , O
4,7

3700

3. <+.2. Manøvrering, driftsstrategi

Det alminnelige fo~bruk av elektrisk energi følger en bestemt for
deling over året. Ved beregning av kraftverkets produksjon er det
forutsatt en fastkraftforueling som følger det alminnelige for-
bruk. _ _
Fastkraftnivået er bestemt ut fra ønsket om optimal nytteverdi
for kraftverket. For 8 fylle disse forutsetninger vil Foldsjøen
bli regulert slik at den i størst mulig grad er full om høsten
og tom om våren.

3.4.3. Beregningsmåte for produksjon

Dataprogrammet ENMAG er benyttet til produksjonsberegninger.
Det er ren simuleringsmodell og her er benyttet tilsigsdata for
Rødsjø vassmerke i Stjørnavassdraget for perioden 1931 - 1960.
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3.4.4 Kraftverksdata (uten restriksjoner)

Alt. A

1.0 TILLØPSDATA

Alt. B Alt. C

Nedbørfelt (km2)
Midlere tillØp inklusive
flomtap ved inntakene
(mill m3 /GWh)
Magasin (mill m3/%)

112,6

95,9/43,9
10,0/10,4

102,0

86,8/28,5
10,0/11,5

127,3

108,4/20,1
10,0/9,2

2.0 STAS JONSDATA

Midlere brutto fallh. (m) 196 141 78
Midlere energiekvi. (kWh/m3 ) 0,458 0,328 0,181
Installasjon ved midlere
fallhøyde (MW) 10, O 6,5 4,7
Maksimal slukeevne ved
midlere fallhØyde (m3 /s) 6,0 5,5 7,0
Brukstid (timer) I

I3930 4000 3700

3.0 PRODUKSJON

Midlere vinterprod. (GWh/år) 23,1 15,4 10,3
Midlere sorrunerprod. (GWh/år) 16,2 10,6 7,2
Midlere produksjon (GWh/år) 39,3 26,0 17,5

4.0 UTBYGGINGSKOSTNAD

Utbyggingskostnad inklusive
7 % rente i byggetiden
(kostnadsnivå 1.1.82)
(mill.kr)
Utbyggingskostnad (kr/kWh)
Kostnadsklasse
Byggetid (ca. år)

87,0
2,21

III
2 1/2

61,6
2,37

III..
2

27,4
1,57

PS
l 1/2
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3.5 ANLEGGSVEGER. TIPPER. MASSEUTTAK. &~LEGGSKRAFT

3.5.1 Anleggsveger Bilag 3.3.A,B,C

Anleggsveger som vil bestå etter anleggsperioden, blir bygget på
fØlgende strekninger:

Strekning

Alt. A:

- veg til påhugg
adkomsttunnel

- veg til bekke
inntak Nævra

- veg til tverrslag

Alt. B:

Lengde

1 , O km

o, 1 Il

0,15 "

0,15 "

1 , O km

1,05 km

- veg til adkomst
tunnel samt bro
over Homla

- veg til tverrslag
- veg til bekke-

inntak Nævra

Alt. C.

- veg til stasjons
område

- veg til inntak

O, 1

o, 1

"

"

3.5.2 Øvrige transportanlegg

Ingen.

3.5.3 Tipper. Masseuttak

Samlede tunnelmasser blir:

Alt. A:
Alt. B:
Alt. C:

ca.
"
"

90.000 m3
55.000 "

8.000 "

Tunnelmassene kan forlegges i tipper, eller evt. benyttes til andre
formål (f.eks. vegbygging).

Det er ikke planlagt massetak utover det som måtte bli nØdvendig
i forbindelse med vegbygging.
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3.5.4. Anlegqskraft

Alt. A: Det må bygges 1,0 km 22 kV-linje til kraftverket,
samt 2 km 22 kV-linje fra kraftverksområdet til
tverrslag.

Alt. B: 0,8 km 22 kV-linje til kraftstasjon, samt 0,8 km
22 kV-linje til tverrslag.

Alt. C. Ca. 0,5 km avgrening fra eksisterende 22 kV-linje
til stasjonsområdet.

For alle alternativ gjelder at anleggskraftlinje til stasjons
området vil inngå i permanentanlegg.
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3.6 KOMPENSERENDE TILTAK

3.6.1 Terskler

Det er ikke forutsatt terskelbygging ved noen av utbyggingsalter
nativene.

3.6.2 Landskapspleie

Utforming av tipper planlegges i samråd med landskapsarkitekt. De
arronderes og tilsåes.

3.6.3 Restriksjoner

Under produksjonsberegninger er det ikke tatt hensyn til minste
vassfØring i vassdraget. Det er heller ikke tatt med restriksjoner

for vannstanden i FoldsjØen.

3 • 7 .

3.7.1.

Innpassing i produksjonssystemet.

Innpassing i produksjonssystemet.

Linjetilknytning

For alle alternativ gjelder at kraftproduksjonen vil dekke vanlig
forbruk i Malvik Kommunale Elverks forsyningsområde.

3.7.2. Linjetilknytning

Alt. A: Det må bygges ca. 1,0 km 22 kV-dobbellinje ned til
Hommelvik og den tilknyttes eksisterende 22 kV-nett der.

Alt. 8 og C: Det bygges ca. 0,8 km 22 kV-linje som tilknyttes
eksisterende linje
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3.8 KOSTNADER PR. 1.1.82 (7 % rente i byggetiden)

3.8.A Alt. A. Hommelvik kraftverk

mill.kr

1. Reguleringsanlegg
2. Driftsvassveier
3. Kraftstasjon - bygningsmessig
4. Kraftstasjon, maskinelt og el.tekn.
5. Transportanlegg - anleggskraft
6. Landskapspleie
7. Inv.avgift
8. Planlegging - administrasjon
9. Erstatninger - ervervelse etc.

10. Finansieringsutgifter 7 % i 2,5 år,
dvs. 8,7 %

Sum utbyggingskostnad

3,6
34,2
8,4

17,3
2,3
0,5
5,6
5,4
2,7

7,0

87,0 mill.kr

Utbyggingspris 87,0 kr/kWh = 2,21 kr/kWh
39,3

): kostnadsklasse III

3.8.B Alt. B. Hamla kraftverk

mill.kr

1 .
2.
3.
4.
5 .
6.
7 •
8.
s.

10.

Reguleringsanlegg
Driftsvassveier
Kraftstasjon - bygningsmessig
Kraftstasjon, maskinelt og el.tekn.
Transportanlegg - anleggskraft
Landskapspleie
Inv.avgift
Planlegging - Administrasjon
Erstatninger - ervervelse
Finansieringsutgifter 7 % i 2 år, dvs. 7%:

3,2
22,1
6,8

1 3 , 2
1 ,9
0,4
4,0
4,0
2,.0
4,0

Sum utbyggingskostnad

Utbyggingspris ~ kr/kWh = 2,37 kr/kWh

26

): kostnadsklasse III

61,6 mill.kr
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3.8.C Alt. C. Storfossen kraftverk

1. Reguleringsanlegg
2. Driftsvassveier
3. Kraftstasjon - bygningsmessig
4. Kraftstasjon, mask. og el.tekn.
5. Transportanlegg - anleggskraft
6. Landskapspleie
7. Investeringsavgift
8. Planlegging - administrasjon
9. Erstatninger - ervervelse etc.

10. Finansieringsutgifter 7 % i 1,5 år,
dvs. 5,1 %

Sum utbyggingskostnad

mill.kr

3,3
4,2
2,5

10, O
1 ,3
O , 1
1 ,9
1 ,9
0,9

1 ,3

27,4 mill.kr

Utbyggingspris 27,4 = 1,57 kr/kWh
17,5

): kostnadsklasse IIB
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3.B OVERFØRING AV HOMLA TIL DRAKSTSJØEN

3.B.l UTBYGGINGSPLANER I HUMLA ALT. D.

I kapitel 3.A er det redegjort for tre alternative

utbyggingsrnåter av Humla. Vi vil her redegjøre for

et fjerde alternativ, overføring av Humla og Nævra

til Drakstsjøen i Nea-Nidelvvassdraget.

Drakstsjøen er i dag regulert og vannet slippes via

elveløpet ned til Selbusjøen, for deretter å bli ut

nyttet i kraftverkene langs Nidelva.

Alternativ D går i korthet ut på følgende:

Nævra tas uregulert inn og overføres til Foldsjøen.

Foldsjøen reguleres som beskrevet for alternativ

A-C.·: Vannet pumpes opp i Drakstsjøen. Høydeforskjellen

er ca. 56 meter. Drakstsjøen reguleres som før, men

det bygges en kraftstasjon i fjell som utnytter fallet

mellom Drakstsjøen og Selbusjøen.

Prosjektet kan gi c~. 28 Gwh i middel pr. år til en

pris av 2,46 kr./kwh, kostnadsnivå 01.01.1982.

3.B.l.A KRAFTYERKSPROSJEKTER ALT. D.

OVERFØRING AV NÆVRA OG HUMLA TIL DRAKSTSJØEN.

Bilag 3.B.l

Bilag 3.B.2

VU-skjema.

Kart.
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3.B;1.1 FOLDSJØ PUMPE/DRAKSTSJØ KRAFTVERK.

HOVEDDATA :

Pumpe installasjon

Pumpekapasitet

Kraftverksinstallasjon

Brutto produksjon

Energiforbruk i pumpe

Netto produksjon

Utbyggingskostnad

2,6 MW

4 m3/s

6,9 MW

4l GWh

13 GWh

28 GWh

2,46 kr/kWh

Nævra, sideelv til Humla, tas uregulert inn ved

Nevermoen og overføres til Foldsjøen. Feltet utgjør

38 km2 og har e~ midlere vannføring på 1,03 m3/s.

Inntaket blir liggende på kote 212 og overførings

tunnelen blir 1600 meter lang.

Foldsjøen er tidligere regulert i forbindelse med

fløtning. på grunn av dammens dårlige forfatning

holdes Foldsjøen delvis nedtappet. Tilsvarende som

for alternativ a-c foreslå~ det en regulering av

Foldsjøen mellom kote 203,5 og 208,5. Dette gir et

magasin på 10 mill. ro 3 og er det samme som den

tidligere reguleringen.

Feltstørreisen ned til Foldsjø dam er 64 krn2 med et

midlere tilsig på 1,71 m3/s.

Ved dette alternativet skal vannet utnyttes i Nidelv

vassdraget og vannet fra Nævra og Foldsjøen pumpes

over til Drakstsjøen. Høydeforskjellen mellom disse

to sjøene er ca. S6 meter. Selve pumpestasjonen vil

bli lagt i fjell ve d sørenden av Foldsjøen . Det er

sett på flere forskjellige inntaksteder, men det som
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vil avgjøre plasseringen vil være dybdeforholdene i

området. Det er på dette stadiet ikke nærmere vurdert.

Overføringstunnelen blir ca. 1700 meter lang.

Tillatelse til regulering av Drakstsjøen ble gitt

Trondheim E-verk i 1919, samtidig med tillatelsen

til regulering av Selbusjøen. Drakstsjøen reguleres

mellom kote 260,8 og kote 265,5. Dette gir et magasin

på 19 mill. m3. Nedbørfeltet til Drakstsjøen er på

27 km2 og med en midlere vannføring på 0,9 m3/s.

Vannet tappes idag ut gjennom Drakstsjøelva ned til

Selbusjøen og utnyttes i kraftverken langs Nidelva ..
Fallet mellom Drakstsjøen og Selbusjøen er maksimalt

på 113,6 meter, regnet fra HRV i Drakstsjøen til LRV

i Selbusjøen. A bygge en kraftstasjon mellom Drakst

sjøen og Selbusjøen vil med bare lokaltilsiget til

Drakstsjøen ikke være lønnsomt. Når man her. foreslår

en overføring av Nævra og Humla til Drakstsjøen, blir

dette derimot en lønnsom utbygging.

Inntaket til kraftverket legges i den sør-østre enden

av Drakstsjøen og med kraftståsjon og utløp i Selbu

sjøen ved Amdal.

Det er nødvendig å drive 2200 meter tunnel i forbindelse

med byggingen av dette kraftverket.

Det er ikke nødvendig med noe ny vegbygging.
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3,B,2 HYDROLOGI-REGULERINGSANLEGG.

3.B,2,l VANNMERKER.

Tilsigsberegningene bygger på data fra vannmerket

2192 Hokfossen i Sage1va ved Jonsvannet og vann

merke 663 Brøttem, Selbusjøen.

3.B.2.2 MAGASIN.

Magasin Areal ved HRV LRV Volum i

HRV (km2) 'l' 3ml .... m

Foldsjø 2 208,5 203,5 - 10--

Dr:rakstsjø 4 265,5 260,8 19

Begge magasinene er tidligere·regulert.
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NEDBØRFELT-AVLØP.

.
Feltets Inntakskote Areal Spes.avløp Midlere avløo

m.o.h. km2 l/s. km2 m3/s mill.m3/år
navn

i

Nævra 212 38 27 1,03 32

Foldsjø 203,5 64 27 1,71 54 I
I
i

Drakstsjø 260,8 27 31,7 0,86 27 I
I
l

Sum 129 3,6 113 I
I

3.B.2.4 /

VANNFØRING ETTER UTBYGGING.

Humla vil få redusert vannføring etter utbygging.

Virkningen langs vassdraget er forsøkt vist i bilag

3.B.3.

Inntaket av Nævra ligger ca. 800 meter ovenfor sam

løpet med Humla slik at kun en liten del av Nævra

blir berørt. De nederste 800 m av Nævra blir tørrlagt.

Drakstsjøelva er i dag regulert. Tappingen foregår

jevnt i vintersesongen, mens elva er delvis tørrlagt

på sommers tid. Dersom det blir bygging av Drakst

sjø kraftverk som beskrevet, vil Drakstsjøelva få

redusert vannføring hele året.
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3.E.3 VANNVEGER.

°3.B.3.1 OVERFØRINGER.

Fra Til Lengde (m) Tunneltverr- MRK

snitt (m2 )

Nævra Foldsjøen 1600 8

Foldsjøen Drakstsjøen 1700 8 pumpe

3,B.3.2 DRIFTSVANNVEGER.

Fra Til Lengde Tverrsnitt

(m) (m2)

Drakstsjø Selbusjø 2200 8

3.B.3.3 FALLHØYDER.

Pumpestasjon Kraftstasjon

Overvann max/min 208,5/203,5 265,5/260,8

Undervann max/min 265,5/260,8 151,9/158,2

Brutto fall,middel (m) ~I" III~o

Netto fall,middel (m) 55 108

Høyder angitt l NGO's høydesystem.
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3.B.4 KRAFTSTASJON, PUMPESTASJON.

3.B.4.1 TEKNISK BESKRIVELSE,

Navn Beliggenhet Turbin Pumpe

kapasit ytelse (MI'!} kap. ytelse

(rn3/s1 (m 3/s) (~1Ttl )

Foldsjø I fjell i sør-
pumpe enden av Foldsje "4 2,6

Drakstsjø I fjell ved
kraftverk Amdal 7 6,9

3.B.4.2 MANØVRERING.

Driften av kraftverk og pumpestasjon rna tilpasses

tilsig og magasinforhold samt innpasses til driften

av kraftverkene i Nea og Nidelva.

3.B.4.3 BEREGNINGSMETODE FOR PRODUKSJON.

Produksjonsberegninger er utført ved hjelp av EFI's

programsystem VANSIMTAP og er kjørt pa TEV's data

maskin av type NORD 100.

Produksjonsøkningen ved en utbygging som her skissert er

funnet ved at produksjonen i "basissystemet", dvs. de

utbygde kraftverkene i Nea og Nidelva, først er simulert.

Deretter er systemets produksjon simulert ~ed Fold-

sjøoverføringen inkludert i syste~et. Differansen ~ellom

disse simuleringen gir produksjonstall ror dette prosjektet.
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For simuleringene er benyttet tidsperioden 1931-60

Kraftmarkedet refereres til et antatt stadium 1990.

For simuleringene er benyttet vannmerkene 886

KistafossjReithø1en og 663 Brøttem, Selbusjø.

Simuleringsystemets rnodelloppbygging er vist i

vedlegg.
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3,B.4.4 DATA FOR KRAFTVERKENE,

Foldsjø

pumpe

Drakstsjø

kraftverk

1.0 TILL0PSDATA

Nedbørfelt (km 2 ) 102 27

Midlere tilløp innklu-

sive flom tap ved inn- ". 86/34 27/15

takene (mill 3m /GWh)

Magasin (mi Il m3) 10 19

2.0 STASJONSDATA

Midlere brutto fallh. (m) · 56 111·
Midlere energiekv. (kWh/m 3)

· 0,18 0,27

Installasjon ved midlere

fallhøyde (MW) 2,6 6 ,9

Maksimal slukeevne ved

midlere fallhøyde (m3/s) 4 7

3.0 PRODUKSJON
.

- ink l. øk ni ng i Bratsberg

kraftverk. -

Midlere vinterprod . (G~'1h/år)
.

4 12

Midlere sommerprod. (Gwh/år'
.

9 29

Midlere produksjon. (Gwh/år J . 13 41

4.0 UTBYGGINGSKOSTNAD

Utbyggingskostnad inklusivE

7 % rente i byggetiden

(kostnadsnivå 1.1.82 i

mill kr)

Utbyggingskostnad (kr/kwh)

Kostnadsklasse

Byggetid (ca. år)

69

2,46

III

2
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3.B,5 .ANLEGGSVEGER, TIPPER, MASSEUTTAK, ANLEGGSKRAFT.

3.B.5.1 ANLEGGSVEGER.

Det er ikke nødvendig med bygging av nye veger i

forbindelse med dette prosjektet.

3.B.5.2 TIPPER, MASSEUTTAK.

Tippmasser plasseres ved Foldsjødammen i forbindelse

med driving av overføringstunnelen fra Nævra.

Tippmasser plasseres i sør-enden av Foldsjøen ved

driving av overføringstunnel til Drakstsjø~n og fra

byggingen av pumpestasjon.

Tippmasser plasseres ved Amdal ved driving av tilløps

tunnel og bygging av Drakstsjø kraftverk.

o

3.B.5.3 ANLEGGSKRAFT.

Det er bare nødvendig med korte tilkoblingslinjer

for alle anleggstedene.

3.B.6 KOMPENSERENDE TILTAK.

3.B.6.1 TERSKLER.

Deler av Humla og Drakstelva egner seg godt for

terskelbygging
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3.B. 6,2 LANDSKAPSPLEIE .

Dette er i kke vurder t , men re gn er med å ut f øre dette

e t t e r nærmere pålegg.

3.B,6 ,3 RE STRIKSJONER.

Det e r ikk e regn e t me d no e n res triksj o ne r ved pro

duksjons bere gni nge ne av dette pros jektet .

3.B.7 INNPASSING I PRODUKSJONSSYSTEMET. LINJETILKNYTNING;.

3.B.7 .1 INNPASSING I PRODU KSJONSSYSTEMET.

Kraftproduksjonen e r be regnet ut i fra e e-ve e ke ne

dr ive s s amme n med Ne a-Nidelvverkene og fo røvr ig hele

lande t s p roduksjonssystem.
•

3.B. 7.2 LINJETILKNYTNING.

Eks i s terende 20 Kv l i nje mel lom Selbu og Malv ik må

rus t es opp . Det by g ge s korte tilknytningsl injer ti l

denne.
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3,B.8 KOSTNADER PR, 01.01,82,

3.B.8.1 ALT, D. OVERFØRING AV NÆVRA OG HUMLA TIL
DRAKSTSJØEN,

l . Reguleringsanlegg :

Dam, i n n t a k Næv r a

Fo l ds j ø dam

Inntak Foldsjø

Inntak Drakstsjø

2 . Overføringst un nel :

Ove r fø r ing Nævra-Foldsjø

Ove rfør ing Foldsjø-Drakstsjø

3. Driftsvannveger :

Drakstsjø-Selbusjø

4. Kraftstas jon/pumpestas jon:

Fo lds jø pumpestas jon

Draksts jø kraftstasjon

1,0

2,0

0,5

0 , 5

8,0

9,0

12 , O

7 , 0

10 , 0

mill. kr.

"

"
"

"
"

"

"
"

5. Sum 50,0 mi ll .kr.

6. Ufo rutsett 1 0 % • 5 , 0 "

7 . La nds ka ps p l e i e , te rsk ler e t c . 1 , 0 "

8 . Sum 56,0 mill.kr .

9 . lov . a vg. 10%

10 . Planl. , adm., erst., e tc. 50%

5,6

2,8

"

"

11 . S um 64,4 mill.k r .

12 . Finansu tg . (bygg e tid 2 år) 7% 4,6 "

13 . Su m ut bygg i ng sk o s tna d , av rundet

69Utbyggi ng s kos t na d 28 = 2, 46 kr /kWh

dvs. kos tna d s k la s s e I l l .

69, 0 mil l .kr .
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VU-SKJEMA Alt.A

BILAG 3.1.A T

Foldsjoen

18

Nævra

Krokotbekken

10, O

1QO
6,0

95,9

q458
2:0,458

HOtv! tv! ELYIK 1< RAF T VERK
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VU-SKJEMA Alt.B

Foldsjoen
18

Nævra
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0,328
2:Q328

HOMlA KRAFTVERK
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ALTERNATIV D
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGING

I kap 3 er omhandlet 4 utbyggingsalternativer. Alternativ A,B og C
anhandler utbygging i Hcmlavassdraget. Alternativ D cmfatter
overføring til Drakstsjøen i Nidelvas nedbørfelt.

4.0 Virkninger for naturmiljøet

4.0.1 Arealkonsekvenser---------
Danmer

Regulering av Foldsjøen forutsettes i alle alternativer. Nåværende
t.ørmerki.s'tedem er 50 meter lang og har en største høyde på 6 meter,
men har opprinnelig væ:t 1,5 m høyere. Det forutsettes bygd en ny
betongdam nedstrøns den gamle damnen. Den nye blir ca 60 meter lang
og får en største høyde på ca 7,5 meter. Vannstanden i Foldsjøen vil
bli regulert mellem kote 208,5 og 203,5 (NV 206,5).

Et kultunninnelandskap knyttet til tlzmnerfløting vil bli berørt ved
dambyggingen.

Det vil bli et inntak i NæJra ca på kote 210 ved alternativene A, B og
D. Nærmere detaljer er ikke angitt. Inntakene vil trolig bare gi
helt lokale virkninger i naturmiljøet.

Krokotbekken er forutsatt tatt inn ved kote 210 i alternativ A.
Detaljer em inntaksarrangementet er ikke angitt. Det antas at
inntaket gir bare helt lokale virkninger på natunniljøet.

I alternativ C er planlagt et inntak oppstrøns Storfossen på kote
144. Detaljer om inntaket er ikke angitt i kap 3. Det antas at et
lite inntaksmagasin vil bli benyttet og dette vil virke inn på
landskapsbildet i cmrådet.

I alternativ D vil det ikke bli noen nye damner i Drakstsjøen sem er
regulert fra før.

Kanalisering

Ikke aktuelt for noen alternativer.

Driftsvannveier , tipper

Alternativ A omfatter ialt 6650 meter 8 m2 overføringstunnel og 240 ro
skråsjakt. Inntak kote 206 øst for Iangneset i Foldsjøen. Et
tverrslag er planlagt i Slåttmyrdalen. Utløp i Homla skjer på kote 10.

Plassering av tunnelmasser er angitt i 2 tippcmråder nar tverrslaget.
Samlet vo.lum er angitt til 90.000 m3. Endel masse (mindre vo.lum) kan
benyttes til anleggsveger i forbindelse med anleggsveger.
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I alternativ B er overføringstunnelen 4050 meter lang med 8 m2
tverrsnitt samt en skråsjakt på 140 m. Inntak på samne sted som i
alternativ A. Et tverrslag er planlagt ved Krokotbekken. Utløp i
Hcmla på kote 65.

Samlet tunneJ1na.sse er 55.000 m3. Det er angitt en tipp ved
Krokotbekken. Bare en mindre del kan benyttes til anleggsveger.

Ved alternativ C blir det ialt 560 meter tunnel med 8 m2 tverrsnitt.
30 meter av en ø 1,6 m rørgate vil bli synlig i dagen ved
kraftstasjonen. Utløp i Hcmla kote 65 umiddelbart nedenfor
kraftstas jonen.

TunneJ1na.ssene er beregnet til 8000 m3 for alternativ C. Tipp er ikke
angitt.

I alternativ D er det planlagt en 1600 meter lan1 overføringstunnel
mellom Nærra og Foldsjøen. Tunneltverrsnitt 8 m •
Volum er ikke angitt. Det er angitt at tippnasser forutsettes
plassert ved Folds jødarrmen (sted ikke vist på kart). Traseen er ikke
identisk med alternativ A og B.

Videre bygger alternativ D på en 1700 m lang overføringstunnel mellom
Foldsjøen og Drakstsjøen med 8 m2 tverrsnitt. Tippnassene (volum ikke
angitt) er foreslått plassert i sørenden av Foldsjøen. Inntak kote
203,5 i Foldsjøen, utløp i Heinfjorden i Drakstsjøen.

Driftsvanntunnel fra Drakstsjøens østlige ende til kraftstasjon i
Arrdal er beregnet til 2200 meter med tverrsnitt 8 m2.
Tippnassene (volum ikke angitt) er foreslått plassert ved Arrrlal

Kraftstasjoner

Alternativene bygger på forskjellige kraftstasjonsplasseringer.

I alternativ A har Hc:mnelvik kraftverk en plassering i fjell med
adkomst nordfra langs Hcmlas østside.

Ved alternativ B har Homla kraftverk en plassering i fjell med adkomst
fra Fossli ved Hcmlas vestside.

Ved alternativ C ligger Storfossen kraftverk i dagen nedenfor
Dølanfossen på Homlas vestside med adkomst fra Fossli.

I alternativ D blir Drakstsjø kraftverk liggende i fjell ved Arndal. I
tillegg kemner Foldsjø pumpe som blir beliggende i fjell ved Foldsjøen.

I alternativ D vil overført vann fra Homlavassdraget i tillegg bli
benyttet i Nidelvverkene/Bratsberg kraftverk.
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Anleggsveger, masseuttak

Følgende anleggsveger som vil bestå etter anleggsperioden vil bli
bygget:

Strekning

Alternativ A:

- veg til påhugg adkomsttunnel
langs Hamlas østside

- veg til bekkeinntak NæJYa
- veg til tverrslag i Slåttmyrdalen

AlteTIlativ B:

- veg fra Fossli på Homlas østside til
adkomsttunnel samt bro over Hamla

- veg til tverrslag ved Krokotbekken
- veg til bekkeinntak NæJYa

Al.ternatiiv C:

- veg til stas jonsområde fra Fossli på
Hamlas østside

- veg til inntak (ikke stedsangitt)

Alternativ D:

- ingen nye veger.

Lengde

1,9 km
0,1 "
0,15"

1,0 km
0,15"
0,1 "

1,05 km
0,1 "

Det vil bli noe masseuttak i forbindelse med vegbyggingen.

Anleggsvegene vil lette adkomsten til Hamla. Anleggsvegene til inntak
i alternativ C vil sterkest berøre landskapsmiljøet.

Terskler

Det er ikke forutsatt terskelbygging i noen av a.ltiernat.i.vene , Deler
av Hamla og Drakstelva egner seg imidlertid godt for dette.

Terskelbygging må vare en klar forutsetning ved alle alternativer.

Minstevannføringer

Det er ikke tatt hensyn til minstevannføringer i vassdraget eller
restriksjoner for vannstanden i Foldsjøen ved produksjonsberegningene.

Anleggskraft, linjetilknytning

AlteTIlativ A:
Det må bygges l,°km 22 kV-linje til kraftverket, samt 2 km 22
kV-linje fra kraftverksområdet til tverrslag (trase ikke angitt i
kartbilag 3.3.A)
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Alternativ B:

0,8 km 22 kV-linje til kraftstasjon, samt 0,8 km 22 kV-linje til
tverrslag (trase ikke angitt i kartbilag 3.3.B)

Alternativ C:

ca 0,5 km avgrening fra eksisterende 22 kV-linje til stasjonsanrådet.

For alle alternativer gjelder at anleggskraftlinje til stasjonsanrådet
vil inngå i pennanentanlegg.

Alternativ D:

Det er bare nødvendig med korte tilkoblingslinjer for alle
anleggstedene, se bilag 3.B.3.

For alle alternativer gjelder at kraftproduksjonen vil dekke vanlig
forbruk i Malvik Kcmnunale Elverks forsyningsanråde. Ved alternativ D
er det forutsatt at eksisterende 20 kV-linje mellan Selbu og Malvik må
rustes opp, dette antas å gjelde også for de andre alternativene.

Foldsjøen er reguleringsmagasin for alle alternativer. Den
forutsettes regulert mellan kote 2081,5 og 203,5 (NV 206,5). En 5
meters regulering gir 10 millioner m-' i ma.gasinvolum. Nedbørfeltet
til Foldsjøen er 64,0 km2 og har et midlere avløp på 1,73 m3/sek.

Alternativ A inneba:rer overføring av vann i Foldsjøen til Horrmelvik
kraftstasjon med ca 6 m3/sek i 3930 brukstimer . Restvannføring i
Homla vil derved bli sterkt redusert, fra tørrlegging ved damnen til
17% i middel ved kraftstasjonen. Restfeltet i Hamla er 41,3 km2 og
dette gir totalt 1,12 m3/sek i middel. Fra utløpet av kraftstasjonen
vil midlere vannføring bli 6 m3/sek når kraftstasjonen går. Sett over
året vil scmnervannføringen i Homlas nedre del bli mindre
(kraftstasjonen står ofte) og vintervannføringen blir større.

Storfossen og Dølanfossen blir sterkt berørt.
Krokotbekken og Næ..rra vil dessuten bli tørrlagt nedenfor inntakene
unntatt i flomperioder. Tilsiget fra inntakene vil gå til kraftverket
i flanperioder og det vil bare sjelden skje flomtap over inntakene når
tunnelens kapasitet er sprengt.

Alternativ B vil gi noenlunde samne restvannføring i Homla san
alternativ A ovenfor kraftstasjonen. Restfeltet til Homla er 51,9 km2
og dette gir i middel 1,4 m3/sek i tillegg til den vannføring san
slippes gjennom kraftverket. Dette inneba:rer stort sett mindre
sarmervannføring og større vintervannføring, Næ..rra blir tørrlagt
nedenfor inntaket, mens Krokotbekken ikke blir berørt.

Slukeevnen i kraftstasjonen er for alternativ B beregnet til 5,5
m3/sek. Brukstiden i kraftverket er 4000 timer.
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I alternativ C vil Hanla tjene som driftsvannvei mellom Foldsjøen og
inntak oppst.rems Storfossen. Vannføringen vil følgelig variere sterkt
med om kraftverket går eller ikke. Når det ikke tappes fra Foldsjøen
vil restvannføringen bli svært liten i Homla til samløpet med Nærra.
Herfra og til inntaksdarrmen vil restvannføringen avhenge av tilsiget i
Nærra og vil i middel ved inntaksdammen vær-e 50% av midlere.

Når det slippes vann fra Folds jøen (styres om mulig tilpasset
slukeevnen i kraftverket lik 7 m3/sek) vil vannføringen i Homla bli
noenlunde lik naturlig vannføring.

Storfossen og Dølanfossen med elvestrekning imellom blir tørrlagt.

Nedenfor kraftstas jonen vil vannføringen avhenge av om kraftverket går
eller ikke. Restfeltet på 26,6 krn2 vil i middel gi 0,72 m3/sek i
tillegg til det som slippes gjennom kraftstasjonen.

Alternativ D vil gi redusert vannføring i Nærra, Hanla og
Drakstsjøelva. Restvannføringen i Hamla vil i middel ved utløp i
havet bli 34% av midlere. Ialt 86 millioner m3 forutsettes overført
til Drakstsjøen. I middel tilsvarer dette 2,74 m3/sek.

Nærra vil bli tørrlagt nedenfor inntaket.

Foldsjø ptm1pe har en kapasitet på 4 m3/sek.

Fra Drakstsjøen vil det når Drakstsjø kraftverk går, (driftstid ikke
angitt), overføres 7 m3/sek som slippes ut i Selbusjøen. Drakstsjø
har regulering mellom kote 265,5 og 260,8 som forutsettes beholdt
uforandret. Magasinvolum er 19 millioner m3.

Restfeltet i Drakstsjøelva er Il krn2. Drakstsjøelva vil få redusert
vannføring hele året mens den nå er delvis tørrlagt på scmners tid.

Nidelvvassdraget vil få en årlig tilførsel av 86 millioner m3 (2,4 %).

Alternativ A, B, C

Ingen av utbyggingaalternativene vil medføre merkbare lokale
klimaendringer - utenom direkte i elveleiene oppstirems kraftverket og
i selve strandsonen i Foldsjøen.

Større vannføring om vinteren i Homla nedstrrøns kraftverket vil føre
til noe større luftfuktighet i umiddelbar nærhet; av elva. Effekten av
dette vil neppe bli merkbar.
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Alternativ D

Det vil ikke bli merkbare l okale klimaendringer rondt Hanla.
Eventuel l e endringer vil begrense seg til selve e l veleiet, men også
her vil de bli meget små.

I den tørrlagte delen av Næ.vra vil de bli noe større, tren ikke
merkbare utenan i umiddelbar nærhet; av e l veleiet .

Eventuelle l okale klimaendringer over og rundt Folds jøen vil bli scm
ved alternativene A, B og C. Reguleringen av Draksats jøen blir san
før og det blir derfor ingen lokale klimaendringer.

Det vil bli mindre vannføring i Drakstsjrelva, men dette vi l ikke
merkes på klimaet utenan selve elveleiet.

Ved utslippet av vann fra Draksts j ø kraftverk i Selbus jøen vil det an
vinteren dannes en åpen råk. Her vi l det være muligheter for darmelse
av frostrøyk, men det vil s jelden bli så mye a t f r os trøyken s prer seg
over s tørre anråder. De meteorologiske muligheter for dannels e av
f rostrøyk vi l være de sanme san ell ers rundt Se1h1s jøen.

Konsekvenser f or vanntemperaturen

Alt. A og B

I Han1a, mellan Folds jøen og kraftstasjonen, vil vanntemperaturen
kunne variere mer enn i dag, både i løpet av døgnet og fra dag til
dag. Ned.enfor kraftstas janen vil temperaturen synke noe an scmneren
og stige litt an vinteren når stas jonen kjøres.

Alt . C

Når det tappes f r a Folds jøen, vi l t empera turen i Hanla synke noe an
scmneren og stige an vinteren. Endringene blir s tørst nær Foldsjøen
og antakelig he l ler små nederst i vassdraget.

Alt. D

Nedenfor Foldsjøen vil vanntemperaturen i Hanla kunne variere mer enn
i dag, både i løpet av døgnet og f r a dag til dag. Det sanme gjelder
for Drakstel va nedenfor Draksts jeen ,

Konsekvenser for isforholdene

Alt. A CXJ B

Ved en jevn nedtapping av Folds jøen i løpet av vinteren skulle det bli
bare lite oppsprekking av isen i strandsonen. Dersan nedtappingen
av løses av en oppfylling , kan de t bli oppvatning og svekket is i
strandsonen. Ved tunnelutløpet bl i r det et anråde med svekket is og
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tidvis en åpen råk. I Hanla, mellom Foldsjøen og kraftstasjonen, kan
isforholdene bli mer stabile enn i dag. Nedenfor kraftstas jonen vil
elva for det meste gå åpen helt til fjorden når stasjonen kjører.
Dersom kraftstasjonen settes i gang etter en periode med driftstans,
kan det utløses isganger i nedre del av elva. Hcmnelvika blir
fortsatt stort sett isfri.

Alt. C

Forholdene på Foldsjøen blir som beskrevet for alt. A og B. I Hamla
vil elva gå åpen et stykke nedenfor Foldsjøen, men det kan bli
islegging på rolige partier etter samløpet med Nærra. Nedenfor
kraftstasjonen vil elva veksle mellom åpne og islagte partier. For å
unngå isganger i elva bør tappingen fra Foldsjøen foregå jevnt utover
vinteren. Hcmnelvika blir fortsatt stort sett isfri.

Alt. D

Forholdene på Foldsjøen blir san beskrevet for alt. A, men når det
pumpes vann til Draksts jøen kan isen bli noe svekket i det trange
sundet. Ved tunnelutløpene i Drakstsjøen blir det områder med svekket
is og periodevis åpne råker. I Drakstelva og i Hamla vil isforholdene
kunne bli mer stabile enn i dag. I Selbus jøen vil det bli en åpen råk
et stykke utover fra kraftstas jonen og et cmråde med svekket is
utenfor råka igjen.

4.1 Naturvern (kartbilag 2)

Verdiendring av vassdraget

Hamla har en rekke typiske trekk for regionen, men er forholdsvis mye
påvirket av inngrep. Utbyging vil redusere de gjenværende verdiene i
vassdraget.

Spesielt påvirkede cmråder

Utbygging etter alle alternativer vil bety at årlig regulering av
Folds jøen gjenopptas. Dette vil gi reguleringssoner, og Hamla får
sterkt redusert vannføring. Storfossen og Dølanfossen vil få sterkt
redusert vannføring og forsvinne som landskapselement. Et
ornitologisk rikt område ved utløpet av Sneiselva vil bli berørt.
Generelt vil utbygging medføre redusert mangfold og produktivitet i
vassdraget, og variasjonen i naturlige landskapselementer vil avta.

Positive effekter

Ingen.

Kompensasjonstiltak

Ingen.
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Konfliktgrad

Konfliktgraden må vel høyst vurderes san middels. Vassdraget er idag
sterkt preget av inngrep, og har av den grunn redusert verdi, selv om
større og mer aktiv regulering av Foldsjæn og redusert vannføring i
Hanla vil ha negative effekter.

4.2 Friluftsliv (kartbilag 5)

Verdiendring av vassdraget

Vassdraget og tilgrensende områder benyttes svært mye til
friluftsliv. Forholdene for ulike aktiviteter er gode, spesielt an
scmneren. landskapet inneholder viktige elementer san gir
naturopplevelse.

Ved utbygging vil friluftsinteressene miste de viktigste områdene i
vassdraget. Badeplasser og fiskemuligheter går tapt. Fosser som
landskapselement forsvinner, og området mister mye av sin verdi i
friluftslivssammenheng.

Konfliktområder

Felles for alle utbyggingsalternativer er regulering av Foldsjæn med
ca 5 m, Sjæn er tidligere regulert, men vannstanden har vært holdt
forholdsvis konstant gjennan de senere år. Der er en mye benyttet
badeplass ved Foldsjæn, og denne samt annen bruk av s joen til fiske
og kanopadling vil bli skadelidende.

Ved alle tre alternativene for utbygging i Hanla, vil både Storfossen
og Dølanfossen få sterkt redusert vannføring og i praksis forsvinne
som landskapselementer •

Positive effekter

Ingen.

Kompensasjonstiltak

Skadene kan ikke kcmpenseres.

Konfliktvurdering

Qnrådet byr på varierte muligheter for friluftsliv spesielt an
scmneren. Friluftslivsinteressene må betegnes san store, og av
regional karakter. Konflikten må derfor vurderes som forholdsvis stor.
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4.3 Vilt og jakt (kartbilag 4)

Særskilt berørte anråder

For alle alternativene inngår regulering av Foldsjøen med 5 m, det er
anlag det sanme som dagens regulering, og en kan derfor ikke vente
ytterligere konsekvenser for viltet.

Størstedelen av Hanla og nedre deler av Nærra og Krokotbekken vil bli
mer eller mindre tørrlagt ved alt. A. Det sanme gjelder alt. B, men
for en betydelig kortere strekning. Dette kan få store negative
konsekvenser for forekomsten av oter i vassdraget. For alt. C vil
bare en kortere strekning « lkm) av elva bli berørt.

Generelt gjelder at en ved alt. A, B og C vil få mindre
scmnervannføring og økt vintervannføring. Hvordan dette vil innvirke
på oterstarrrnen er uvisst.

Alle disse alternativene berører viktige vinteranråder for rådyr og
elg, spesielt bør det bemerkes at for alt. A er det planlagt plassert
kraftstasjon i overvintringsanrådet for rådyr.
Inntak av Nærra kommer i konflikt med vinteranråde for hjort og
muligens elg for alternativene A, B og D.

Alt. D innebær"er en overføring av Nærra og øvre Hanla/Foldsjøen via
Folds jø Pumpeverk til Draksts jøen og Selbus jøen. Disse to sjøene er
tidligere regulert og inngrepet synes ikke å karrne i direkte konflikt
med viltinteressene ut over det som er nevnt.

Verdiendring for anrådet

Alle sjøene som inngår i planene er allerede regulert, og konfliktene
med våtmarksfaunaen (unntak av oter) synes små. Overvintringsanråder
for rådyr, hjort og elg berøres i varierende grad, avhengig av
alternativ-valg. Som type- og referansea.nråde har vassdragene
beskjeden verdi. Verdiendringen for området synes å være middels 
små negative.

4.4 Fisk og fiske (kartbilag 5)

Effekten av utbyggingen

Alt. A

Dette alternativ innebær"er en 5 m regulering av Foldsjøen. Dette vil
medføre at aureproduksjonen i vatnet blir redusert, og det vil skje en
bestandsforskyvning til fordel for røra. Hamla ovenfor Storfallet
samt de nedre delene av Nærra og Krokotbekken vil få betydelig
redusert vannføring, og dette område vil bli uinteressant i
fiskesarrrnenheng. Nedenfor Storfallet vil ca 3 km av den lakseførende
strekningen få redusert vannføring, og den lakseførende delen vil bli
begrenset til 1,5 km.
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Alt. B

Dette alternativ vil berøre den lakseførende del av Hamla i vesentlig
mindre grad enn alt. A, idet det aller meste av denne strekningen vil
bl~ intakt. Ellers gir dette alternativ samme effekt på
innlandsfisket som alt. A, men Krokotbekken fanges ikke opp.

Alt. C

En utbygging etter dette alternativ vil ikke føre til vesentlige
forandringer i Hamla. Noe endret vannføring kan forventes da
Foldsjøen vil bli nyttet som reguleringsmagasin.

Alt. D

Dette alternativ vil gi betydelig redusert vannføring i Homla, og
laksefisket vil bli sterkt berørt. Foldsjøen får sanme regulering som
alt. A-C. Overføringen til Store Drakstsjøen og Selbusjøen vil
etter alt å dørme få liten innvirkning på fiskeforholdene i disse
vatnene.

Kompensasjonstiltak

Utsetting av fisk (innlandsaure/laksesrrolt) vil være aktuelle tiltak,
alt etter valg avalternativ , Terskelbygging kan korrrne på tale.

Verdiendringer

Alt. A vil medføre store ulemper for laksefisket i Homla og det vil
påvirke fiskeprOduksjonen i vassdraget ovenfor. Alt. B vil medføre
noe mindre ulemper for laksefisket. Kjøringen av kraftverket vil
imidlertid avgjøre i hvilken grad utbyggingen vil innvirke på fisket.
Valg av alt. C vil medføre små verdiendringer. Valg av alt. D vil
føre til store ulemper for laksefisket i Hamla.

4.5 Vannforsyning (kartbilag 6)

Konfliktområder og positive effekter av utbyggingen

Konfliktområde for vannforsyningsinteressene ligger i området nord for
Foldsjøen hvor vannkilden er Homla for 2 hus og Karlstadbekken for 7
hus. Da Karlstadbekken ikke skal tas inn på overføringstunnelen, blir
konfliktområdene begrenset til Homla.

Positive effekter må eventuelt ha sammenheng med kompensasjonstiltak
som gir forbedret vannforsyning.

Kompensasjonstiltak

Etablerte drikkevannsanlegg som blir berørt må kompenseres. Dette kan
eventuelt skje ved utvidelse av forsyningsområdet for Mostadrnark
vannverk ved Foldsjøen.
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Verdiendringer for cmrådet

Alle alternativer gir redusert vannføring i Hamla, men
vannforsyningsinteressene er små slik at verdiendringen for cmrådet
ikke blir store.

4.6 Vern mot forurensning (kartbilag 7)

Konfliktcmråder og positive effekter av utbyggingen

Resipientforholdene blir dårligere ved en utbygging. Hamla blir
spesielt utsatt.

Alt. A

Hamla mellan Folds jøen og utløpet fra kraftstas jonen får betydelig
mindre vannføring. Dette vil være spesielt merkbart i cmrådene
nedenfor Folds jøen der restnedbørfeItet blir svært lite. Homla
gjennan Hcnme.Lvfk vil få mindre scmnervannføring og større
vintervannføring.

Alt. B

Vannføringsforholdene i Hamla vil bli omtrent de samne san ved
utbyggingsalternativ A. Den eneste endring i forhold til dette er at
kraftstas jonen blir plassert noe lenger opp i Homla.

Alt. C

Dette utbyggingsalternativet vil i mindre grad enn de to foran
innvirke på vannføringen og forurensningsforholdene i Hanla.
Storfossen og Dølanfossen vil delvis bli tørrlagt. På denne
strekningen er det imidlertid svært liten eller ingen
forurensningstilførsel. Regulering av Foldsjøen vil imidlertid
forskyve forholdet mellan vintervannføring og scmnervannføring.

Alt. D

Dette utbyggingsalternativet vil få innvirkning på
forurensningsforholdene både i Hanla og Drakstelva.
redusert sitt nedbørsfelt med 66 %. Drakstelva vil
mindre vannføring.

Hanla vil få
også få betydelig

Dersan grunnforholdene langs strendene i Folds jøen består av
løsmasser, vil det kunne oppstå ras som følge av regulering. Dette
vil kunne virke forurensende. Ut over dette er det ikke grunn til å
anta at forurensningsforholdene i Folds jøen vil bli endret.

Kompensasjonstiltak mot forurensning

Som kompensasjonstiltak mot forurensning vil det være aktuelt å stille
krav til minstevannføring i Hanla. De urensede kloakkutslippene som i
dag går ut til Homla bør saneres og føres ut i Trondheimsfjorden.
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4.7 Kulturminnevern (kartbilag 8)

For vurderingen av pros jektet for Samlet plan er hele øvre del av
Hanla og Folds jøen befart av etnolog. Nordbredden av Folds jøen og
plass for pt.rrnpestasjon ved sørbredden av Foldsjøen er befart av
arkeolog.

4.7.2 Konfliktområder--------
Alt. A

Endret vannføring i Hamla vil indirekte påvirke kulturminner, og
kulturminner knyttet til tØllTlerfløting vil falle ut av sin
samnenheng. Fløtingsdanmen ved Folds jøens utløp blir ødelagt ved
bygging av ny dam.

Anleggsveger, tipper, kraftlinjetraseer og bekkeinntak vil kunne
berøre kulturminner.

Alt. B

Endret vannføring i Hamla vil indirekte påvirke kulturminner, og
kulturminner knyttet til tørmerfløting vil falle ut av sin
sarrmenheng. Fløtingsdarrmen ved Folds jøens utløp blir ødelagt ved
bygging av ny dam.

Anleggsveger, tipp, kraftlinjetraseer og bekkeinntak vil kunne berøre
kulturminner .

Alt. C

Kraftstas jon, inntaksdam, anleggsveg, tipp og kraftlin jetrase vil
kunne berøre kulturminner.

Alt. D

Redusert vannføring i Hanla vil indirekte påvirke kulturminner, og
kulturminner knyttet til tø:mnerfløting vil falle ut av sin sarrmenheng.

Tipper og inntaksdanmen vil kunne berøre kulturminner.

Reduks jon av kunnskapsmessig, pedagogisk og opplevelsesmessig verdi.
Kulturminner vil kunne bli ødelagt. Kulturlandskapet vil bli
forringet, kulturminner vil falle ut av sin sarrmenheng. Minst
verdiendring ved alt. C.

4.7.4 Behov for videre undersøkelser----------------
Der er behov for systematiske registreringer.
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4.8 Jord- og skogbruk (kartbilag 9)

Arealkonsekvenser

Alt. A. Hcmnelvik Kraftverk

Nedemt areal Folds jø
Anleggsveger 1,25 km
Kraftlinje
Sum

Alt. B. Haula Kraftverk

Neddemt areal Folds jø
Anleggsveger 1,25 km
Kraftlinje
Sum

Alt. C. Storfossen Kraftverk

Neddemt areal Folds jø
Anleggsveger 1,15 km
Kraftlinje
Sum

Alt. D. Drakstsjø Kraftverk

Neddemt areal Folds jø

ca
ca

ca
ca

312 daa
6 daa

60 daa
378 daa

312 daa
6 daa

32 daa
350 daa

312 daa
6 daa

10 daa
328 daa

312 daa

Det er for alle alternativers vedkcmnende ikke regnet med arealbehov
for kraftstasjon, tipper O.S.v. .

Konfliktanråde

Ved alle alternativ vil-Haula få forandret vannføring på hele eller
deler av strekningen. Dette vil føre til at mulighetene for fløting i
fremtiden vil falle bort.

Reguleringen av Foldsjøen vil føre til at vegen på nordvestsiden av
Foldsjøen mellom Garrmelplassen og Slåttdalen blir neddemt (Dette er
tenkt kompensert ved påbygging til over HRV).

Kraftlinjer langs Hornl.a kan kcmne i konflikt med bruk av vinsj i
skogbruket.

Homla regnes i dag å ha en verdi som naturlig stengsel på hele sin
strekning. Spesielt må nevnes strekningen Folds jøen - Storfossen.

Kompensasjonstiltak

Nedemte veger :rundt Foldsjøen må utbedres.

De tapte fløtingsmulighetene som for alltid blir borte i Hamla kan
delvis kompenseres ved bygging av veger i området. Dette må gjøres i
samarbeid med skogbrukerne slik at de blir til best mulig nytte for
begge Parter.
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For å opprettholde en viss effekt av Homla sem naturlig stengsel, bør
terskler bygges der det er hensiktsmessig på strekningen Foldsjøen 
Storfossen.

Terskelbygging må også vurderes i Drakstelva.

Verdiendring av området

Neddernning av dyrkbar mark og beite rundt Foldsjøen vil føre til at
områdets verdi for jordbruket vil synke.

For Homla vil de tapte fløtingsmulighetene føre til reduserte
muligheter for skogbruket. Hamla vil også miste sin verdi sem
naturlig stengsel.

Crnrådeklasifisering

Middels verdi for brukerinteressene.

Det er i hovedsak skogbruket som blir berørt ved alle alternativer.

Konsekvensvurdering

.Små negative konsekvenser for brukerinteressene.

En del av de negative konsekvensene kan reduseres ved veg- og
terskelbygging.

4.9 Reindrift

Ikke aktuelle brukerinteresse.

4.10 Flom- og erosjonssikring (kartbilag 9)

Alt. A, B og C

Ved alle tre alternativ vil normalvannføringen bli den sarrme gjennom
det terreng (Hommelvik sentrum) som er særlig eksponert for flom og
erosjon, men sommervannføringen vil bli mindre og vintervannføringen
større. En kan ikke helt se rort fra at økt vintervannføring Partielt
kan medføre større erosjonsslitasje. Mulig forverring av isleggings
og isløsningsforholdene ved alt. B og C kan også forverre flom- og
erosjonsforholdene.

Alt. D

Homla får en drastisk redusert vannføring, fra full tørrlegging ved
Foldsjøen til 34% av normalvannføring ved utløpet i fjorden.

Draksts jøelva - som i dag tjener som vannvei for tapping av
Drakstsjømagasinet - får en sterk vannføringsreduksjon. Det er ikke
utført erosjons- og/eller flomsikringstiltak for statsmidler i
Drakstsjøelva.
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4 .11 Transport

Nå~ende brukerinteresser blir ikke berørt.

4.12 Regional økonomi

Det må understrekes at de etterfølgende vurderinger er beheftet med
usikkerhet. Hovedsakelig skriver beregningsusikkerheten seg fra det
faktum at de samfunnsmessige forhold som danner utgangspunktet for
beregningene endrer seg over tid på en lite forutsigbar måte. Dette
gjelder f.eks forhold omkring arbeidsmarked, komnunal økonomi og
kraftverksbeskatning.

I senere vurderinger av konkrete utbyggingssøknader vil en derfor
kunne komme frem til resultater som avviker fra de som her er
gjengitt. Hvor stor usikkerheten er kan vanskelig fastslås. En antar
at tallene i hovedsak er aven riktig størrelsesorden og dermed gir et
rimelig sarrmenligningsgrunnlag prosjektene i mellom.

Angående data om befolkning, sysselsetting, Pendling og kommunal
økonomi i utbyggingskommunen og tilgrensende region, vises det til
kap. 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling.

Blant utbyggingsalternativene vurderes i denne sarrmenheng det mest
omfattende alternativ når det gjelder utbyggingskostnad og produksjon.

Sysselsetting ved anlegget

Byggetid for anlegget er antatt å ~e 3 år. Behovet for arbeidskraft
vil utgjøre ca 160 årsverk gjennom hele perioden, med noe variasjon
fra år til år. Fordeling på arbeidsoperasjoner fremgår av tabellen.

Tabell 1. Fordeling av arbeidsoperasjoner på årsverk, faser i anleggs
perioden og prognose for gjennomsnittssysselsetting over
året

* 10% av anleggsstyrke for brakkepersonell, 15% for funksjon~er.
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I figuren er vist hvordan de enkelte arbeidsoperasjoner kan passes inn
i anleggsperiodens lengde sammen med prognose for
gjennomsnittssysselsettingen over året. For de fleste operasjoner vil
det vare mulig å holde jevn aktivitet gjennom hele året. Unntatt er
darnbyggingen, som må foregå i sorrmerhalvåret. Det forutsettes at
denne går over 2 sesonger. Det er betongdammer som skal bygges.
Dette tilsier at sesongvariasjonene når det gjelder sysselsetting ikke
behøver bli så store, idet den type arbeidskraft det her er tale om
(stor andel maskinkjørere, sjåfører m.v.) kan sysselsettes ved andre
deler av anlegget i vinterhalvåret.

Anleggsarbeidere og brakkepersonell

Anlegget vil i stor grad etterspørre faglært arbeidskraft. For
enkelte av disse kategorier, sarlig tunnelarbeidere, kan det vare
vanskelig å skaffe nok folk med erfaring lokalt.

Vi antar følgende rekruttering regionalt:

- 60 % av anleggsstyrken til kraftstasjoner, veger, dammer ru.v ,
- 30 % av tunnelarbeidere
- 90 % av brakkepersonell (kokker, serveringspersonale m.v.)

Den regionale rekruttering av anleggsarbeidere vil i så fall utgjøre
ca. 0,3 % av de som er sysselsatt i bygg og anlegg innenfor regionen i
dag. Anlegget vil således vare av liten betydning som bidrag til å
opprettholde dagens eller øke sysselsettingsnivået i bygge- og
anleggsbransjen.

Tabell 2. Gjennomsnittlig regional rekruttering pr. år

Type Regional Anleggsår
personale rekr. % l 2 3 4 5

Brakkepersonale 90 2 4 3 O O
Anleggsarbeidere 42 18 20 16 O O

Sum 40 20 24 19 O O

Anslagsvis vil 5-10 arbeidere de første par år flytte til regionene i
skattemessig forstand og da med familie. Disse vil fortrinnsvis
flytte til Trondheim.

Funks jonarer

De fleste av gruppens medlemmer er spesialtrenede folk som følger
anlegg fra sted til sted. En kan anta at ca 60 prosent av disse
flytter med sin familie til regionen i skattemessig forstand, da
fortrinnsvis til Trondheim.
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Flesteparten av de som flytter inn med anlegget vil antakelig forlate
kcmnunen når anlegget er ferdig, slik at effekten på kormnunal økonomi
m.v. blir relativt kortvarig.

A. Under anleggspericx:1en

Ringvirkningene på regionnivå vil avhenge av flere forhold, som
næ:-ingsstruktur, lokalisering og tilpasnings-/konkurranseevne.
I dette tilfelle forutsetter en at det for hver anleggsarbeidsplass
blir 0,20 arbeidsplasser i det øvrige næ:-ingsliv. For regionen som
helhet vil dette utgjøre ca 10-15 arbeidsplasser pr. år.

En usikkerhet i anslaget på +/- 25 prosent vil utgjøre ca +/- 3
arbeidsplasser for regionen som helhet.

B. Etter anleggspericx:1ens slutt

Størrelsen av denne virkningen vil være av midlertidig karakter.
Etter at anlegget er over, vil disse arbeidsplassene falle bort.
Anlegget er så lite og anleggstiden så kort at det vil vcere vanskelig
for annen virksomhet å utnytte vekstimpulsen fra anlegget til varig
etablering. Utover dette antas kraftanlegget å gi varige
arbeidsplasser for 1-2 Personer.

4.12. 4 E:o!:d~ling ~v_r~ioga1:. !:.e~t!.e!:.igg_og ~v1:.e§.e!. ..§Y.§.s~l.§.e.!:.ting

Eå_k~ege

Den regionale sysselsettingen vil fordele seg på flere av kcmnunene i
dagpendlingsområdet. I tabell 3 har vi, ut fra den enkelte kormnunes
størrelse med hensyn til folketall og avstand til anlegget, anslått
denne fordelingen. Fordeling av innflytterne inngår også i tabellen.

Tabell 3. Fordeling av regional rekruttering, avledet
sysselsetting og innflytting mellom kormnunene

Kcmnune Reg.rekr. Sysselsetting pr. år
%-ford. l 2 3 4 5

Malvik 15 5 6 5 O O
Øvrige kormnuner 85 26 33 27 O O

SlTITI 100 31 39 32 O O

Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentralbyrås
framskrivingsmetcx:1e er vist i kap. 1.2. Anlegget vil ikke være årsak
til store avvik fra dette.
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A. Under anleggsperioden

Deler av anleggsvarene, som trelast, sand, sement m.v., vil kunne
leveres fra bedrifter i regionen. Vi forutsetter at 25 % av
anleggsvarene leveres fra regionen. Samlet svarer dette til en
crnsetningsverdi for regionen på ca 9, O mill. kr. CXnsetningen vil være
fordelt over hele anleggsperioden, med noe variasjon fra år til år
avhengig av anleggsaktivitet.

For regionen vil anlegget føre til en crnsetningsøkning for disse varer
på ca 1,5 mill. kr. pr. år, med noe varias jon fra år til år avhengig
av anleggsaktivitet. Trondheim vil få størstedelen av denne
crnsetningen .

B. Etter anleggsperiodens slutt

Situasjonen vil være omtrent som beskrevet under 4.12.3 pkt. B.

4.12. 7 .zi!.Jq}i!}9~r_f2.r_k~al ~k2.n~

A. Under anleggsperioden

Inntektsskatt

De kcmmmale skatteinntekter vil variere noe fra år til år, avhengig
av anleggsaktivitet. For hele regionen vil anlegget gjennomsnittlig
gi ca 0,2 mill. kr. i skatteinntekter pr. år over 3 år. Dette vil
fordele seg på kommunene antrent slik:

Malvik
Øvrige kcmmuner

0,0 mill. kr. pr. år
0,2 mill. kr. pr. år

For alle kcmmmene vil skatteinntektene utgjøre en relativt liten
andel av dagens skatteinntekter, mindre enn 2 prosent.
For de fleste kommuner vil ikke skatteøkningen overstige de
skatteutjamningsmidler kcmnunene i dag får. Den økonomiske effekt for
disse kan dermed bli liten, idet en risikerer at
skatteutjarrmingsmidlene skjæres ned tilsvarende. For Trondheim vil
skatteinntektene overstige de skatteutjarrmingsmidler kcmmunen i dag
får, men også der kan nettoeffekten bli relativt liten. Dessuten er
det mulig at de korrmunale utgifter øker dersom innflytting medfører
behov for kcmmunale investeringer.

B. Etter anleggsperiodens slutt

II1!!t~t.§.-.L !0f.ID~e.§.-_og~i.§lQ~.§.~t!!r~ ~~f~l~.9".e!:.

Anleggets bruttoformue er beregnet til ca 46,2 mill. kroner. Det er
ikke foretatt noen fordeling av skatteinntektene på de berørte
korrmuner.
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Inntektsskatt fra ansatte
Fonnueskatt fra kraftanl.
Inntekstsskatt fra kraftanl.
Eventuell eiendomsskatt

Sum skatteinntekter

0,0 mill. kr. pr. år
0,2 mill. kr. pr. år
0,2 mill. kr. pr. år

0,1 - 0,3 mill. kr. pr. år

0,5 - 0,7 mill. kr. pr. år

Dette utgjør ca 2 % av de samlede skatteinntekter kommunene mottar og
mindre enn det kormnunene mottok i skatteutjamningsmidler i 1981.
Nettoeffekten kan således bli omtrent lik null dersom
skatteutjamningsmidlene etter utbyggingen blir redusert tilsvarende.

Ved innføring av nytt inntektssystem er det vanskelig å si hvordan
nettoeffekten for kommunen blir. De sektorvise tilskott (bl.a. til
undervisning) til kormnunen vil antakelig forbli upåvirket av
kraftutbyggingen, mens derimot det generelle tilskott kan bli redusert
som følge av at kormnunens egne skatteinntekter øker.

Konsesjonsavgift er ikke beregnet. Maksimal avgiftssats er, ifølge
regelverket, satt til kr. 10,- pr. innvunnet naturhestekraft, og
inntektene vil normalt utgjøre 15-20 prosent av skatteinntektene fra
kraftverket. Foruten skatter og konses jonsavgifter kan det gjøres
avtaler om spesielle tilskudd. Disse kan utformes alt etter de behov
som er til stede og den fantasi kommunen kan vise i sine krav.

Tradisjonelt opprettes det fond beregnet på tilskudd til
naringsdrivende. Særlig vanlig er jordbruksfond som gir tilskudd til
nydyrking, vanningsanlegg osv. Etter hvert har det også blitt
alminnelig å lage industrifond eller bare naringsfond. Dette kan
bidra til å skaffe ny virksomhet til distriktet.
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5 OPPSUMMERING

Det vurderes ialt 4 utbyggingsalternativer, A - D. 3 av disse (A,B og
C) omfatter utbygging i Homla. Ett alternativ, alt.D, omfatter
overføring av deler av Homlas nedbørfelt til Drakstsjøen i Nidelvas
nedbørfelt.

5.0 Utbyggingsplan (kartbilag 3.2.A, 3.2.B, 3.2.C, 3.B.l)

Foreliggende utbyggingsplan går ut på å benytte vann fra Homlas
nedbørfelt til kraftproduksjon.

Homla løper ut i Trondheimsfjorden ved Hc:mnelvik. Vassdragets samlede
nedbørfelt er 153,9 km2 og dette gir en midlere vannføring på 4,2
m3/sek. Hamla har sitt utspring i Foldsjøen kote 206. Størsteparten
av nedbørfeltet ligger i Malvik korrmune , mens mindre deler av feltet
ligger i Stjørdal, Selbu og Trondheim konmuner. Hamla har et
strykparti nedenfor Foldsjøen, men renner nokså rolig herfra og til
Storfossen og Dølanfossen.

De største sidevassdragene på denne strekningen er Nærra og
Krokotbekken. Homla løper med jevnt fall fra Dølanfossen i en trang
dal ned til Horrunelvik. Total elvestrekning fra Foldsjøen er 9 km.

Alle alternativer benytter Foldsjøen som reguleringsmagasin.
Foldsjøen forutsettes regulert mellom kote 208,5 og 203,5 (NV 206,5).
Det er planlagt bygd en betongdam nedenfor eksisterende temnerkistedarn
i Foldsjøen.

Alternativ A omfatter overføring og utnyttelse av 64 km2 nedbørfelt
fra Folds jøen samt inntak av Nærra gg Krokotbekken på
overføringstunnelen. Ialt 112,6 km2 nedbørfelt (midlere avløp 3,04
m3/sek) tenkes utnyttet i Horrunelvik kraftstasjon som legges i fjell
syd for Hommelvik.
Brutto fallhøyde er 196 m. Byggetid ca 3 år.

Kraftproduksjonen i alt. A blir 39,3 GWh/år fordelt med 23,1 på
vinterproduks jon og 16,2 på sorrunerproduks jon. Utbyggingskostnaden er
beregnet til 87,0 mill kroner (1.1.82). Dette gir en
utbyggingskostnad på 2,21 kr/kWh. Kostnadsklasse Ill.
Byggetid er beregnet til 2,5 år.

I alternativ B føres vann fra Foldsjøen i tunnel hvor også Nærra tas
inn til Homla kraftstasjon som legges i fjell nord for Dølanfossen.
Ialt 102 krn2 nedbørfelt (midlere avløp 2,75 m3/sek) utnyttes. Vannet
slippes ut i Homla på kote 65. Brutto fallhøyde er 141 meter.
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Kraftproduksjonen i alt.B blir 26 GWh/år. Fordelingen vinter/sommer
er 15,4/10,6. Utbyggingskostnaden er beregnet til 61,6 mill kroner
(1.1.82). Dette gir en utbyggingskostnad på 2,37 kr/kWh.
Kostnadsklasse Ill. Byggetid 2 år.

Alternativ C omfatter inntak av Homla oppstrøns Storfossen og
utnyttelse av et bruttofall på 78 meter ned tilogmed Dølanfossen i
Storfossen kraftverk. 127,3 km2 nedbørfelt med et midlere avløp på
3,44 m3/sek utnyttes.

Kraftproduksjonen i alt.C er beregnet til 17,5 GWh/år fordelt med 10,3
på vinterproduks jon og 7,2 på sommerproduks jon. Utbyggingskostnaden
er 27,4 mill kroner (1.1.82). Dette gir en utbyggingskostnad på 1,57
kr/kWh. Kostnadsklasse Il B. Byggetid 1,5 år.

Alternativ D omfatter overføring av vann fra Foldsjøen (pumpestasjon)
til Drakstsjøen. Navra overføres til Foldsjøen. Ialt overføres et
nedbørfelt på 102 km2 med et mindre avløp på 2,74 m3/sek.
Drakstsjøen er tidligere regulert mellan kote 265,5 og 260,8. Etter
overføring fra Foldsjøen vil ialt 129 km3 nedbørfelt kunne utnyttes i
Drakstsjø kraftverk som legges i fjell i Arrrlal ved Selbusjøen. Det
utnyttes da et brutto fall på III meter.

Kraftproduksjonen i alt.D er beregnet ved at økningen i eksisterende
Bratsberg kraftverk er innkalkulert. Den midlere produks jonen blir da
41 GWh/år, men 13 GWh må trekkes ifra i Foldsjø pumpe slik at
nettoproduksjonen er 28 GWh/år. Det blir en fordeling mellom
vinterproduks jon og sorrmerproduks jon på 8/20.
Utbyggingskostnaden er beregnet til 69 mill kroner (1.1. 82 ) . Dette
gir en utbyggingskostnad på 2,46 kr/kWh.
Kostnadsklasse Ill. Byggetid 2 år.

5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging

Hydrologiske konsekvenser

Folds jøen er reguleringsmagasin for alle alternativer . Den
forutsettes regulert mellom kote 208 5 og 203,5 (NV 206,5). En 5
meters regulering gir 10 millioner m3 i magasinvolum. Nedbørfeltet
til Foldsjøen er 64,0 km2 og har et midlere avløp på 1,73 m3/sek.

Alternativ A innebcer'er overføring av vann i Foldsjøen til Horrmelvik
kraftstasjon med ca 6 m3/sek i 3930 brukstimer. Restvannføring i
Hamla vil derved bli sterkt redusert, fra tørrlegging ved darrmen til
17% i middel ved kraftstasjonen. Restfeltet i Homla er 41,3 km2 og
dette gir totalt 1,12 m3/sek i middel. Fra utløpet av kraftstasjonen
vil midlere vannføring bli 6 m3/sek når kraftstasjonen går. Sett over
året vil sorrmervannføringen i Homlas nedre del bli mindre
(kraftstas jonen står ofte) og vintervannføringen blir større.

Storfossen og Dølanfossen blir sterkt berørt.
Krokotbekken og Navra vil dessuten bli tørrlagt nedenfor inntakene
unntatt i flomperioder. Tilsiget fra inntakene vil gå til Kraftverket
i f Icmper.ioder og det vil bare sjelden skje flomtap over inntakene når
tunnelens kapasitet er sprengt.
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Alternativ B vil gi noenlunde samme restvannføring i Homla som
alternativ A ovenfor kraftstasjonen. Restfeltet til Homla er 51,9 km2

og dette gir i middel 1,4 m3/sek i tillegg til den vannføring som
slippes gjennom kraftverket. Dette innebærer stort sett mindre
sorrmervannføring og større vintervannføring, Næ.rra blir tørrlagt
nedenfor inntaket, mens Krokotbekken ikke blir berørt.

Slukeevnen i kraftstasjonen er for alternativ B beregnet til 5,5
m3/sek. Brukstiden i kraftverket er 4000 timer.

I alternativ C vil Hamla tjene som driftsvannvei mellom Foldsjøen og
inntak oppstrøms Storfossen. Vannføringen vil følgelig variere sterkt
med om kraftverket går eller ikke. Når det ikke tappes fra Foldsjøen
vil restvannføringen bli svært liten i Hamla til samløpet med Næ.rra.
Herfra og til inntaksdammen vil restvannføringen avhenge av tilsiget i
Næ.rra og vil i middel ved inntaksdammen være 50% av midlere.

Når det slippes vann fra Foldsjøen (styres om mulig tilpasset
slukeevnen i kraftverket lik 7 m3/sek) vil vannføringen i Homla bli
noenlunde lik naturlig vannføring.

Storfossen og Dølanfossen med elvestrekning imellom blir tørrlagt.

Nedenfor kraftstas jonen vil vannføringen avhenge av om kraftverket går
eller ikke. Restfeltet på 26,6 km2 vil i middel gi 0,72 m3/sek i
tillegg til det som slippes gjennom kraftstasjonen.

Alternativ D vil gi redusert vannføring i Næ7ra, Homla og
Draksts jøelva. Restvannføringen i Homla vil i middel ved utløp i
havet bli 34% av midlere. Ialt 86 millioner m3 forutsettes overført
til Drakstsjøen. I middel tilsvarer dette 2,74 m3/sek.

NæJra vil bli tørrlagt nedenfor inntaket.

Foldsjø pumpe har en kapasitet på 4 m3/sek.

Fra Drakstsjøen vil det når Drakstsjø kraftverk går, (driftstid ikke
angitt), overføres 7 m3/sek som slippes ut i Selbusjøen. Drakstsjø
har regulering mellom kote 265,5 og 260,8 som forutsettes beholdt
uforandret. Magasinvolum er 19 millioner m3.

RestfeItet i Draksts jøelva er Il km2 . Draksts jøelva vil få redusert
vannføring hele året mens den nå er delvis tørrlagt på sommers tid.

Nidelvvassdraget vil få en årlig tilførsel av 86 millioner m3 (2,4 %).
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Is og vanntemperatur (kartbilag 10)

De fire alternativene vil gi noe ulike konsekvenser for vanntemperatur
og isforholdene. Ved alt. A, B og C bør uttappingen av Foldsjøen skje
jevnt utover vinteren for å unngå isganger nedover i Homla. Ved alt.D
vil det bli en råk i Selbus jøen utenfor kraftstas jonen og et parti med
svekket is på Foldsjøen. Ingen av alternativene vil gi mer islegging
av Hc:mnelvika.

Klima (kartbilag 10)

Det vil ikke bli merkbare lokale klimaendringer ved noen av
alternativene unntatt nær- elveleiene og i selve strandsonen i
Foldsjøen. Noe økt luftfuktighet i Homla nedenfor kraftverket kan
påregnes. Ved alternativ D vil det bli en åpen råk i Selbusjøen med
noe mulighet for frostrøyk.

Naturvern (kartbilag 2)

Naturverninteressene i Hamla kan karakteriseres slik:

- typisk variasjon i naturtyper og landskapselementer
- middels variasjon i biologisk mangfold
- noen få arter sårbare dyr og fugler forekorrmer
- cmrådet er sterkt påvirket av tekniske inngrep gjennom tidligere

utbygging, veier, kraftledninger og bosetting.

Utbygging medfører at årlig regulering av Foldsjøen gjenopptas og at
Hamla får sterkt redusert vannføring. Mangfold og produktivitet vil
avta.

Friluftsliv (kartbilag 3)

Homla er et typisk vassdrag for regionen, med normal
varias jonsrikdom. Vassdraget er forholdsvis mye påvirket av ulike
inngrep, bl.a en god del veier, men er likevel godt egnet for flere
ulike friluftsaktiviteter. Onrådet er en del av et større
sarrmenhengende område som representerer nær-utfartsområdet for bl. a
Trondheim by, og blir svært mye brukt til friluftsformål.

Regulering av Foldsjøen og redusert vannføring i Homla vil medføre at
en offentlig badeplass ødelegges, likeledes at fiske og kanomuligheter
i Hamla blir sterkt berørt samt at to fine fossefall forsvinner.
Utbygging vil redusere mulighetene for naturopplevelser og
friluftsliv, og gir betydelige endringer i landskapsbildet gjennom
bl.a reguleringssoner og tørrlagte elvestrekninger .

Vilt og jakt (kartbilag 4)

Onrådet har beskjedne representativitets- og referanseverdier.
Felles for alle alternativer er en fem meters regulering av den
tidligere regulerte Foldsjøen, og som derved ikke ventes å gi
ytterligere konsekvenser for viltet. I anleggstiden ventes betydelig
større konflikter enn de som er nevnt nedenfor, hovedsakelig pga
forstyrrelser av viltet.



5-5

Alternativ A

Størstedelen av Homla, nedre deler av Krokotbekken og Navra vil bli
mer eller mindre tørrlagt. Dette vil få store konsekvenser for oter i
vassdraget. Stasjon/riggområde planlegges lagt i et viktig
overvintringsområde for rådyr og elg. Inntaket av Navra kemner i
konflikt med vinterområde for hjort og muligens også for elg. En kan
derfor vente at storvilt i noen grad vil bli skadelidende, og
eventuelt få noe nedsatt produksjon. Virkning for øvrig vilt synes
små.

Alternativ B

Vinterområde for rådyr og elg vil bli noe mindre berørt, for
vinterområder for elg og hjort i Navra-dalen er situasjonen som for
alt.A. En kan derfor vente at oter og storvilt vil bli skadelidende,
men trolig i noe mindre grad enn ved alt. A.

Alternativ C

Det er uvisst hvilke konsekvenser økt vintervannføring og redusert
sanrnervannføring får for oterbestanden, mens virkningen for det øvrige
vilt synes små ved dette alternativ.

Alternativ D

Homla får redusert vannføring med konsekvenser for oter. Inntak i
Navra kemner i konflikt med vinterområde for hjort og elg.
Draksts jøen er tidligere regulert, og inngrepet synes å komne i små
konflikter med viltforholdene langs dette vassdrag.

Fisk og fiske (kartbilag 5)

Hamla er lakseførende i ca 5 km lengde, og det tas i gode år over 1000
kg smålaks. Foldsjøen og Store Drakstsjøen har en stor bestand av
småfallen ørret og røye av middels kvalitet. Selbus jøen har for tiden
en moderat fiskebestand.

laksefisket i Homla representerer en ikke ubetydelig bruksverdi, mens
interessen for fisket i Foldsjøen og Store Drakstsjøen er noe mindre.
Artssammensetningen i Selbusjøen gjennomgår for tiden store
forandringer. Totalt kan anrådets verdi betegnes som middels.

En utbygging etter alt.A vil medføre store forandringer i Homla og i
Foldsjøen. Alt.B vil i større grad enn alt.A opprettholde den
lakseførende strekningen, men kjøringen av kraftverket vil her avgjøre
skadeomfanget. Alt.C vil i liten grad berøre fiskeinteressene. Alt.D
vil berøre laksefisket i Homla sterkt.

Som kompensasjonstiltak kan utsetting av fisk
(innlandsørret/laksesmolt) samt terskelbygging komme på tale.
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Vannforsyning (kartbilag 6)

Større bebodde områder langs Hamla er forsynt fra hhv Stavsjøen
vannverk, Fisktjønna vannverk og Mostadrnark vannverk.. Kraftutbygging
i Hamla berører ikke disse. I tillegg har 2 boliger ved Foldsjøen
vannuttak fra Hamla. En utvidelse av Mostadrnark vannverk kan
kompensere ulempene for disse. I Draksten må behovet for fremtidige
vannkilder vurderes.

Vern mot forurensning. (kartbilag 7)

Hamla vil få redusert bruksverdi som resipient ved utbyggingen. Det
er sædig de øvre deler av Hamla ned til utløpet fra kraftstasjonen
som blir berørt.

Regulering av Foldsjøen vil også virke inn på vannføringen i Homla ved
at vintervannføringen blir større og sarmervannføringen mindre.

I alt drenerer ca 1250 hydrauliske personekvivalenter mot Hamla. Ca
1100 av disse lokaliserer seg til tettstedet Hommelvik. I alt 13
gårdsbruk ligger spredt oppover langs elva.

Ved utbygging etter alternativ D vil Hamlas nedbørfelt bli redusert
med 66% når en ser bort fra flomtap i Foldsjøen og Nærra. Drakstelva
vil få mindre vannføring.

I Draksten er det bosatt ca 80 personer som drenerer mot de nedre
deler av elva. Her er det 3 gårdsbruk som er i drift.

I Horrmelvik bør eksisterende kloakkutslipp til Hamla saneres.
Slipping av vann vil bedre forholdene for resipientbruk.

Kulturminnevern (kartbilag 8)

Qnrådet har en interessant og variert kulturminnebestand med
te.zmnerfløtingsanlegg av regional verdi og rester av et jernverk av
verdi ilandssammenheng. En utbygging vil kunne ødelegge verdifulle
kulturminner, kulturlandskapet vil bli forringet og kulturminner vil
falle ut av sin sammenheng.

Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9)

Det er 86 gårdsbruk som har sine jord- og skogbrukseiendommer i
vassdraget. Driften er en kombinas jon av vanlig husdyrhold og
skogsdrift.

En eventuell utbygging vil i første rekke komme i berøring med
skogbruket. Utbyggingen vil føre til liten restvannføring. Dette vil
kunne påvirke visse jordbruksområder.
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Reindrift

Ikke aktuell brukerinteresse.

Flan- og erosjonssikring (kartbilag 9)

En kan ikke helt se bort fra at økt vintervannføring partielt kan
medføre større erosjonsslitasje på den nederste ca l km lange
strekning av Homla. Mulig forverring av isleggings- og
isløsningsforholdene ved alt. B og C kan også forverre flan- og
erosjonsforholdene.

Hamla og Drakstsjøelva vil få redusert vannføring, og dermed også
redusert flan- og erosjonsfare når det ikke inntreffer flom på fulle
magasiner.

Transport

Ikke lenger aktuell brukerinteresse.

Regional økonomi

En utbygging av kraftprosjektet vil få beskjeden virkning for den
regionale økonomien. Dette gjelder også for Malvik korrrrnune. I
inntekts-, fonnue- og eiendomsskatt fra kraftanlegget kan en regne med
at Malvik får mellom 0,5 og O,7 mill kroner pr år. Dette er mindre
enn det korrrrnunen mottar i skatteutjarnningsrnidler. Den økonomiske
effekten for kommunen kan derfor bli liten, idet en risikerer at
skatteutjarnningsrnidlene blir redusert tilsvarende. I tillegg til
dette korrrrner imidlertid inntekter fra konsesjonsavgifter og eventuelle
gevinster fra salg av konsesjonskraft.

Anlegget vil under utbyggingsperioden på 3 år, i gjennornsnitt
sysselsette ca 20 personer fra Malvik og regionen forøvrig.
Det kan regnes med 1-2 varige arbeidsplasser ved kraftanlegget.
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)amlat plan OMRÅDEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING,
DATAGRUNNLAG

Prosjekt: 01 Storfossen Alternativ: A Vassdrag: 490 Homla

Fylke(r): Sør-Trøndelag Kommune(r): Malvik

Maks. ytelse (MW): 10 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 2 , 2 1 (pr.1.1.82)

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 39,3 Kostnadsklasse: III

8 rukerinteresse/tema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader
verdi før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag

Naturvern ** Middels neg. B

Friluftsliv *** Store neg. B

Vilt ** Middels neg. C

Fisk ** Store neg. B

Vannforsyning ril Små neg. B

Vern mot forurensning ~~ Middels neg. B

Kulturminnevern *** Middels neg . C..- SmåJord- og skogbruk .;; ~ ffø neg. B

Reindrift * Ingen A

Flom- og erosjonssikring W_• Små C~;:: " .;;
neg.

Transport • ~ Ingen C

Is og vanntemperatur • Små neg. C

Klima ~ Små neg. C
~{~ % ~

Regionaløkonomi Kraftutbyggingen vil få beskjeden innvirkning på den
regionale Økonomien. I utbyggingsperioden på ca 3 år
vil ca 20 personer bli sysselsatt.

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle Klassifiseringsnøkkel:
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering u .. Meget høy verdi
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. .... Høy verdi
naturvern og friluftsliv. .. Middels verdi. Liten/ingen verdi

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan.
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt:

INGEN
POSITIVE

ELLER
MEGE r NEGATIVE MEGET
STORE STORE MIDDELS SMA KONSEKVENSER SMA MIDDELS STORE STORE

I I I I I I I I I

• NEGATIVE KONSEKVENSER POSITIVE KONSEKVENSER ~

3 Klassifisering av datagrunnlag.
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt:
A Meget godt. B: Godt. C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende.
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)amlat plan OMRÅDEKLASSIFISERING. FORElØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING,
DATAGRUNNLAG

Prosjekt: 01 Storfossen Alternativ: B Vassdrag: 490 Homla

Fylke(r): Sør-Trøndelag Kommune(r): Malvik

Maks. ytelse (MW): 6,5 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 2,37 (1.1.82)

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 26 Kostnadsklasse: III

8 ru keri nteresse/tema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader
verdi før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag

Naturvern ** Middels neg. B

Friluftsliv *** Store neg. B

Vilt ** Middels neg. C

Fisk ** Middels neg. B

Vannforsyning • Små neg. B

Vern mot forurensning Middels neg. B

Kulturminnevern *** Middels neg . C

Jord- og skogbruk .. Små Bo ~ neg.

Reindrift * Ingen A

Flom- og erosjonssikring

•
Små neg. C

~~" ~Transport

•
Ingen C

Is og vanntemperatur Små C

~.
neg .

Klima .. Små neg. C

Regionaløkonomi Kraftutbyggingen vil få beskjeden innvirkning på den
regionale økonomien. I utbyggingsperioden på ca 2,5 år
vil ca 20 personer bli sysselsatt.

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle Klasslnseringsnøkket
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering •••• Meget høy verdi
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser. f.eks. ... Høy verdi
naturvern og friluftsliv. .. Middels verdi. Liten/ingen verdi

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan.
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt:

INGEN
POSITIVE

ELLER
MEGEf NEGATIVE MEGET
STORE STORE MIDDELS SMA KONSEKVENSER SMA MIDDELS STORE STORE

[ I I I I I I [ I
• NEGATIVE KONSEKVENSER POSITIVE KONSEKVENSER ~

3 Klassifisering av datagrunnlag.
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt:
A: Meget godt. B:Godt. C: Middels. O: Mindre tilfredsstillende.
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)amlC!t plan OMRÅDEKLASSIFISERING. FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING.
DATAGRUNNLAG

Prosjekt: 01 Storfossen Alternativ: C Vassdrag: 490 Homla

Fylke(r): SØr-Trøndelag Kommune(r): Malvik

Maks. ytelse (MW): 4,7 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 1 ,57 (1.1.82)

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 1 7 , 5 Kostnadsklasse: Il B

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader
verdi før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag

Naturvern ** Middels neg. B

Friluftsliv *** Store neg. B

Vilt ** Små neg. C

Fisk ** Små neg. B

Vannforsyning 'wøÆ0. Små neg. B

Vern mot forurensning - Små neg. B

Kulturminnevern *** Små neg. C

Jord- og skogbruk

~
Små neg. B

Reindrift Ingen A

Flom- og erosjonssikring Jr. Små neg. C

Transport

-
Ingen C

Is og vanntemperatur

•
Små neg. C

Klima Små neg. C

Regionaløkonomi Kraftutbyggingen vil få beskjeden innvirkning på den
regionale Økonomien. I utbyggingsperioden på ca
1 , 5 år vil 10-20 personer bli sysselsatt.

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle Klassihseringsnøkket
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering •••• Meget høy verdi
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser. f.eks. ... Høy verdi
naturvern og. friluftsliv. .. Middels verdi. Liten/ingen verdi

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan.
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt:

INGEN
POSITIVE

ELLER
MEGEf NEGATIVE MEGET
STORE STORE MIDDELS SMÅ KONSEKVENSER SMA MIDDELS STORE STORE

\ I I \ I I I I I
~ NEGATIVE KONSEKVENSER POSITIVE KONSEKVENSER ~

--

3 Klassifisering av datagrunnlag.
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt:
A: Meget godt. B: Godt. C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende.



}amlatplan OMRÅDEKLASSIFISERING. FORELOPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING.
DATAGRUNNLAG

Prosjekt : Ove r fø r i ng Alternativ: O Vassdrag : 490 Hamla,
4 9 9 Ni d e l v a

Fylke(r): SØr-Tr Øndelag Kommune(r) : Malvik, ' Se lbu
>---

Maks. ytelse (MW): FoldsjØpumpe .,. 2, 6, Spesifikk kostnad {kr./kWh) : 2 , 46 (1.1. 82)
DrakstsjØ kr .v. 6,9

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 28 (41 ..,. 13 ) Kostnadsk lasse: III

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Oata- 4 Me rknader
ver di før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag

Natu rvern ** Store neg B

Friluftsliv *** Store neg . B
I----

Vilt ** Små neg. C

Fisk ** Store neg. B

Vannforsyning _ Il Små neg. B

Vern mot forurensning _ 11 Mi dde l s neg. B

Kulturm innevern *** Middels neg . C

.J ord - og skogbruk ~ Små neg . Bv.%~ I%·
Reindrift * Ingen A

1---.

-Flom - og erosjonssikring Ingen C

Transport .~ I n ge n C

Is og vann tem peratur • Ingen C
?!_~%1

Klima ;~ Små neg . C

Regionaløkonomi
Kraftutb y g gingen v i l f å beskjeden innvi r kning på d en
re gionale Øko nomi en . I utbyg gingsperi oden p å ca 2 å r
v i l 10-20 personer bli s ysselsatt .

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassif isering av pro sjektområdets generelle Klassifiseringsnø kke/:
verdi/ bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig område vurdering •••• Meget høy verdi
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. ... Høy verdi
naturvern og friluftsliv . .. Middels verdi. Liten/ingen verdi

2 Fore/apige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekven svurderingene er foreløpige og basert på en
vurdering av prosjektet isolert. Konsekve nsvurderingene vil/kan for flere intere sser/temaer endres n år
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan.
Følgende klassifiseri ngsnøkkel blir brukt:

INGE N
POSITIVE

ELLER
Mf Ci EI NEGATI VE ME GET
stom SIORE MID DElS SMA KONSEKVENS ER SMA M IDDElS STO RE STORE

I I I I I I I I I
• NEGATI VE KONS EKVENSER POSITIVE KON SEKVEN SER •

c. ._ . . _ _ .

3 Klassifisenflg av datagrunnlag.
Føluende klassifiseringsnøkkel blir bru kt:
A : Meget godt. 8 : Godt. C: Middels. D: Min dre til fredsstil lende.
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6 KILDER

Denne vassdragsrapporten bygger på følgende fagrapporter (for
opplysninger til pri.rræLkilder henvises til fagrapportørene ) :
Adresse 7000 Trondheim hvis ikke annet er angitt.

Generell del/sammenstilling

SPV-person Jan Habberstad, Sør-Trøndelag fylkeskomnune,
Plan- og naringsavdelingen, 7000 Trondheim. Telefon 07-526030.

Vannkraftprosjektet - kap 3

Trondheim El-verk
Sluppenveien 6

I1 I1

Sør-Trøndelag Kraftselskap
Ingv. Ystgaards v.l

" I1

Hvoslev, Carsten

Lorås, Kåre
Riste, Trygve
Rathe, Leiv
Berge, Bjørn

Nordseth, Leif

Is og vanntemperatur

Tvede, Arve M.

Klima

"

Il

Il

Il

Il

Il

Il

07-919630

07-919630
07-919630
07-919630
07-961011

07-961011

02-469800

Aune, Bjørn
Førland, Eirik

Vegetasjon

Sæther, Bjørn

Geologi

Habberstad Jan

Naturvern

Ekker Tørris

Friluftsliv

DNMI, Postboks 320, Oslo 3
.. Il ..

Sør-Trøndelag fylkeskornmtme
plan- og naringsavdelingen

Sør-Trøndelag fylkeskorrmtme
plan- og naringsavdelingen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Somnerveiten 4-6

02-605090
02-605090

07-526030

07-526030

07-510811

Ekker, Tørris Il Il 07-510811
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Vilt og jakt

Jordhøy, Per
Løvfaldli, Lars

Fisk og fiske

Korsen , Ingvar

Vannforsyning

Habberstad, Jan

DVF-RU, Sverres gt. l
DVF-RU, "

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskcmnune
plan- og nær-ingsavdelingen

07-532600
07-542600

07-510811

07-526030

Vern mot forurensning

Nordthug, Tor

Kultunninnevern

Borchrevink,
Anne Berit

Gustafson, Lil

Institutt for vassbygging
NTH

Miljøverndepartementet
Postboks 8013, Oslo l
DKNVS Museet
Erling Skakkes gt. 47b

07-594750

02-119483

07-592238

Jordbruk og skogbruk

Husby, Klaus

Reindrift

Fylkeslandbrukskontoret
Kongens gt.30

07-530075

Hermansen, Steinar Reindriftsadministrasjonen
i Alta

Flom og erosjonssikring

084-34944

Singsaas, Jon NVE-Vassdragsdirektoratet
Ingv. Ystgaards v.l

07-914570



Transport

Sæ.reraas, Ivar

Regional økonomi

Kap. 4.12
Runnestø, Paul
Kap. 1.2
Habberstad, Jan

6-3

NVE Natur- og landskapsavd .

Asplan, Postboks 25, 1301 Sandvika

Sør-Trøndelag fylkeskommune
plan- og næringsavdelingen

02-469800

02-543350

07-526030
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