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Forord 

I forbindelse med rehabilitering av dam Elgsjø var det behov for å etablere anleggsveg i Knutshø 
landskapsvernområde. GLB har sammenstilt fotodokumentasjon som viser deler av traséen før 
vegbygging, i anleggsfasen og etter at vegen er tilbakeført.  

I denne rapporten er det vektlagt å dokumentere landskapsmessige forhold, herunder tilrettelegging 
for naturlig revegetering. Andre miljøtema og tekniske forhold er ikke beskrevet her. For de som 
ønsker mer informasjon om prosjektet henvises det til informasjon på GLB sin hjemmeside: 
www.glb.no, eller via oppgitt kontaktinformasjon nedenfor. 

Rapporten er laget med egne ressurser i GLB. Tore Sollibråten har utarbeidet rapporten. Torbjørn 
Østdahl har skrevet deler av teksten, og har bidratt med kvalitetssikring sammen med prosjektleder 
Steinar Sørlie. 

Torbjørn Østdahl har tatt bildene av kjøresporet fra år 2007 og 2008. Bildet av dammen fra 2008 er 
hentet fra GLBs arkiv. De øvrige bildene er tatt av Tore Sollibråten. 

Forsidebildet viser parti fra vegen inn mot Elgsjø før, under og etter anleggsperioden. 

GLBs kontaktinformasjon angående rapporten:  

- Glommens og Laagens Brukseierforening 
postboks 1209 
2605 Lillehammer 

- Miljørådgiver Tore Sollibråten 
Tlf 903 66 373 
E-post: ts@glb.no 

 
- Prosjektleder Steinar Sørlie 

Telefon 951 94 611 
E-post: sts@glb.no   

 

 

Lillehammer 26.08.2014 

Tore Sollibråten 
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1. Bakgrunn 
Elgsjø ligger i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke, ca. 1 km øst for Dovrefjell nasjonalpark og er 
omkranset av Knutshø landskapsvernområde. 

 
Figur 1 Regional plassering av Elgsjø 

 

Dam Elgsjø ble oppført i perioden 1910-14 i forbindelse med gruvedrift i Folldal. GLB overtok 
manøvrering av Elgsjø fra Folldal Verk A/S i 1970. Anlegget hjemfalt fra Folldal verk til staten i 1990. 
GLB søkte i 1991 om konsesjon for å overta reguleringen, og fikk midlertidig tillatelse til å manøvrere 
Elgsjømagasinet i påvente av endelig avgjørelse om konsesjon. Ved kongelig resolusjon av 7. mai 
2010 fikk GLB tillatelse til fortsatt regulering av Elgsjø.  

Med bakgrunn i gjeldende regelverk for damsikkerhet, fikk GLB pålegg fra NVE høsten 2006 om å 
senke vannstanden i Elgsjøen og holde magasinet delvis nedtappet til dammen var utbedret. For å 
komme inn med egnet utstyr og materiell til utbedring av dammen, var det behov for å oppgradere 
en vegstrekning på 2 km fra Bekkelægeret til Dam Elgsjø, jf. figur 2. For å skaffe stein til dammen og 
vegbyggingen ble et tidligere benyttet steinbrudd, beliggende umiddelbart nedstrøms dam Fundin, 
gjenåpnet. Steinbruddet ligger utenfor Knutshø landskapsvernområde. 
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Figur 2 Oversiktskart som viser lokalisering av dam Elgsjø og øvrige anleggsområder. 

Anleggsvegen som skulle bygges måtte imidlertid legges gjennom Knutshø landskapsvernområde. 
Dette krevde en ekstra skånsom vegbygging både med henhold til valg av vegtrasé og til restaurering 
av denne etter endt anleggsperiode, slik at vegen skulle framstå mest mulig som et gammelt 
kjørespor. GLB engasjerte eksperter på vegetasjonsrestaurering i høyfjellsområder ved Norsk institutt 
for Naturforskning (NINA) til å utarbeide forslag til vegtrasé, til å foreslå prinsipper for å ta vare på 
vegetasjonsdekket i anleggsperioden og for restaurering av vegtraséen etter endt anleggsperiode (se 
NINA Rapport nr. 303, http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/303.pdf ). Etter 
en lang prosess med miljøvernmyndighetene, hvor blant annet verneforskriften for Knutshø 
landskapsvernområde måtte endres for å gi hjemmel for tillatelse til vegbyggingen, kunne arbeidet 
med utforming av detaljplaner for oppgradering av dammen og vegbyggingen starte opp. 

Detaljplanene for prosjektet ble utarbeidet av Sweco Norge AS, med de økologiske prinsippene fra 
NINA-rapport nr. 303 som basis for håndtering av vegetasjonen i anleggs- og restaureringsfasen (se 
http://www.glb.no/Nyheter/tabid/1802/articleType/ArticleView/articleId/5508/Elgsj-Hring-pa-
detaljplaner-for-landskap-og-milj.aspx).  

Arbeidene ble utført i 2012 og 2013. Utførende entreprenør var Hoel & Sønner AS fra Oppdal. 
Prosjekt- og byggeledelse ble utført av GLBs egne ansatte, men naturfaglig ekspertise fra NINA var 
også involvert i kvalitetssikring av utførelsen.  

Prosjektplanene ble klarert med Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Folldal kommune, 
Oppdal kommune og forvaltningsmyndigheten i Knutshø landskapsvernområde. Sametinget, 
Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner vurderte prosjektet i henhold til kulturminneloven. 
Arealbruken i statsallmenningen ble avklart etter Fjelloven. 

Arbeidene ble gjennomført som forutsatt, uten registrerte miljøavvik. 
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2. Miljø og - landskapsmessige føringer for vegbygging  
De miljømessige hovedprinsippene for vegbyggingen var følgende: 

• Vegetasjonsdekke og øvre jordlag med naturlig frøbank (toppmasser), ble holdt adskilt fra 
”undergrunnsjord” uten frø og humus. 

• Avdekningsmasser (jord og vegetasjon) som ble fjernet i tilknytning til inngrep, ble tatt vare 
på og lagret midlertidig på fiberduk på anviste steder. 

• Det var en målsetting å bygge vegen nedsenket i terrenget slik at vegbanen ble liggende i 
nivå med tilstøtende sideterreng. 

• Vegens bærelag ble liggende permanent etter endt anleggsperiode. «Undergrunnsjord» ble 
brukt til å fylle igjen grøfter og arrondere overganger mellom vegkroppen og tilstøtende 
terreng. Vegetasjonsdekket og øvre jordlag, som ble tatt vare på ved etableringen av 
anleggsvegen, ble påført som et topplag og vil være et godt grunnlag for å få reetablert 
stedegen fjellvegetasjon. 

• Det ble rettet stor oppmerksomhet mot å begrense arealbruken i prosjektet.  

• I det hellende terrenget ovenfor Bekkelægret var det nødvendig å gjøre et kompromiss 
mellom igjenfylling av grøfter og fortsatt å opprettholde en viss vannavledningsevne. 

 

3. Visualisering  
Med utgangspunkt i bilder tatt før vegbyggingen tok til, har GLB fotografert de samme områdene i 
anleggsperioden, og etter at vegen er tilbakeført. De aktuelle fotolokalitetene er vist i figur 3. For 
enkelte motiver hvor GLB ikke har noe godt bilde av førsituasjonen, er det kun vist bilder fra 
anleggsperioden og etter istandsetting. 
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Figur 3 Vegtrasé mellom Bekkelægret og dam Elgsjø hvor det ble gjort betydelige 
landskapstilpasninger, med lokalisering av fotoserier. Større figurformat og fotoseriene er vist i 
vedlegg 1. 

GLB gjør oppmerksom på at vegkryssing av Hemtjønnbekken ved Bekkelægret, jf. blant annet 
fotolokalitet 2 og 3 i vedlegg 1, ikke er endelig avklart med Dovrefjell Nasjonalparkstyre. GLB har søkt 
om å opprettholde en permanent kryssing over bekken, men det er per august 2014 ikke fattet 
vedtak i saken. Det er likevel sannsynlig at vegens kryssing av bekken vil bli bygd om. 

GLB har til hensikt å følge opp prosjektet med oppdatering av bildeseriene når den naturlige 
revegeteringen har kommet godt i gang. Det må erkjennes at reetablering av fjellvegetasjon tar tid, 
så noe endelig framdrift på dette er vanskelig å konkretisere. 

 

4. Prosjektets referanseverdi 
Områdets vernestatus bidro til at det tok lang tid å få avklart nødvendige formaliteter før 
anleggsarbeidet kunne ta til. Dersom man ikke hadde kommet frem til en utførelse av vegbygging og 
damrehabilitering som både var økonomisk forsvarlig, og samtidig tilfredsstilte miljømyndighetenes 
krav for å gi byggetillatelse etter verneforskriften, ville en permanent nedlegging av reguleringen 
vært et sannsynlig alternativ. Sett i lys av dette er det tverrfaglige samarbeidet mellom miljøfaglig og 
teknisk kompetanse, som ledet frem til hvordan vegen ble bygget, en vesentlig faktor for at 
reguleringen lot seg opprettholde. 

7 

 



 

Vegen er stengt med bom, men GLB har tillatelse til å bruke vegen for tilsyn og vedlikehold. Selv om 
vegen er tilbakeført og tilrettelagt for revegetering, har traséen god bæreevne til å tåle også enkelte 
tunge transporter. Samtidig som GLB ved eventuelle fremtidige større anleggsarbeider ved dammen 
kan reetablere grøfter og stikkrenner og ha en fullverdig anleggsveg.  

GLB håper denne rapporten kan være til inspirasjon for andre med tilsvarende utfordringer, enten 
det er i verneområder eller i andre sårbare naturområder, hvor tradisjonell vegbygging ikke er 
aktuelt. 
 

 

 
 

Vedlegg 
 

1. Visualisering av situasjon langs vegtraséen og ved dammen før, under og etter 
anleggsperioden 
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