Med henvisning til ”konsesjonssøknad for Tysso Kraftverk”
Registreringsnr.:
6345
Saksnr.:
201102292
Tiltakshaver:
Tysso Kraftverk
Tilleggsuttale til høring
I forbindelse med høringsrunde for nevnte tiltak sendte grunneier for gnr./bnr. 68/2 Marit Aarekol
inn uttale som omhandlet fjerning av eksisterende dam og rørgate mm.
Av ulike årsaker ble ikke høringsuttalen fullstendig og utelot merknader om plassering av rørgate. Vi
ønsker med dette å komme med ytterligere innspill som vi anser som særdeles relevant og av
betydning for grunneier, naboer, bebyggelse og veier i området.
Omsøkt trase
Omsøkt trase for rørgaten er planlagt gjennom dyrka mark på en moreneflate fra kote 122 før den
går bratt nedover, krysser en gårdsvei, og fortsetter til kote 88 der den går over en ny moreneflate
med fruktplantinger, før den går videre nedover bratt skråning, krysser fv. 572 og passerer
bebyggelse på Skeie.
Skråningene mellom moreneflatene består av ustabile morenemasser som stedvis viser tegn til
utglidning. Øst for traseen nedenfor kote 88 har det i første halvdel av 1900-tallet har gått ras ned til
nåværende fyesvei. Dersom rørgaten legges i disse bratte skråningene vil vegetasjon og øverste
jordlaget som holder massene måtte fjernes. I anleggsperioden spesielt, men også senere vil det
kunne oppstå ras dersom det blir vannføring i grøften som følge av drenering av overflatevann, eller
ledningsbrudd. Utrasing av skråningene kan medføre alvorlige konsekvenser med ødeleggelser av
jordbruksland, fylkesvei eller i verste fall bebyggelse på Skeie med konsekvenser for liv og helse.
Forslag til alternativ trase
Med bakgrunn i ovennevnte mener vi det beste og eneste akseptable alternativ er å legge traseen
lenger øst mot elvejuvet til Tysso som vist på alternativene 1.0 og 1.1 (blå linje), videre i eksisterende
trase (grønn linje) til Ulvik Kraftverk. Traseen vil da
 ikke berøre fruktplantinger, kun løvskog og noe granplanting
 den vil ikke måtte krysse gårdsveien, kun en lite brukt traktorvei ved kote 90
 evt. jordras og vann i traseen vil renne mot elveleiet og bort fra jorbruksland
 evt. jordras vil ikke medføre fare for trafikanter på fv. 572
 evt jordras vi ikke medføre fare for bebyggelsen på Skeie.
Det understrekes at grunneier i utgangspunktet er positiv til utbygging av Tysso Kraftverk, men det
forutsetter at det gjøres mest mulig skånsomt, og uten risiko for trafikanter og bebyggelse. Vi ber
derfor om at tiltakshaver blir pålagt å flytte trasen som angitt.

Med vennlig hilsen
For grunneier Marit Aarekol, gnr.68 bnr. 2

Dagfinn Aarekol

Alternativ trase
Alternativ 1.0 og 1.1 markert med blå og grønn.
Omsøkt trase er angitt i sort.
Eksisterende rørgate/ tunnel til Ulvik Kraftverk er markert med stiplet blå linje.

