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Sammendrag
I oktober 2014 ble flere vassdrag på Vestlandet rammet av storflom, med omfattende skader på bygninger
og infrastruktur. Klimaprognoser viser at slike flommer vil bli større og komme hyppigere i framtiden, og
NVE ønsker å se på hvilke tiltak det er mulig å gjennomføre for å redusere omfanget av flomskader.
Denne rapporten tar for seg mulige tiltak for å redusere flomskader i Opovassdraget. Tiltakene er skissert,
kostnadsberegnet og det er beregnet hvilken effekt de vil ha på reduksjon av flomskader, og hvilke
konsekvenser de vil ha for miljø og samfunn. Hensikten med studiet er å kartlegge mulige tiltak for å få et
grunnlag for å bestemme hvilke tiltak det er aktuelt å se videre på. Rapporten gir en bred gjennomgang av
mulige tiltak, som grunnlag for å avgjøre hvilke tiltak det kan være aktuelt og realistisk å arbeide videre
med.
Rapporten fokuserer på de store flommene, med hendelsesforløp lignende det som ble opplevd i 2014. Det
var stor nedbør i flere dager over hele nedbørfeltet. Dette gir både store flomtopper og store flomvolumer.
Vi ser at tiltak som er egnet til å redusere små, lokale flomtopper, som økt demping i eksisterende innsjøer
eller restaurering av våtmark, har liten effekt på denne typen flommer. For å redusere en flom med 200-års
gjentaksintervall og 40% klimapåslag til en størrelse der det ikke blir skader langs vassdraget, trengs det
tiltak av store dimensjoner som kontrollerer større deler av vassdraget.
De tiltakene som er presentert er stort sett tiltak som tar sikte på å redusere flomvannstand og -vassføring.
To er lokale flomvern som ikke i vesentlig grad påvirker flomstørrelse. Det ene er erosjonssikring og
flomvern langs Opo gjennom Odda, allerede i arbeid og til ferdigstillelse i 2017, det andre er utbedring av
flomvoll og erosjonssikring i Hildalselva. De øvrige tiltakene forskjellige former for flomregulering i
Sandvinvatn og avskjærende tunneler. Økt dempning i eksisterende sjøer er også undersøkt, men de har
vist seg å ha liten effekt.
Tiltakene har gjennomgående begrensede konsekvenser for miljø og friluftsliv. To av tiltakene har spesielle
utfordringer. Det ene er avskjærende tunnel på østsiden av vassdraget, fra Løyningsdal til Ringedalsvatn.
Dette er et tiltak som produserer store mengder tunnelmasse, som det til dels kan by på utfordringer å
deponere i et sårbart landskap. Vannoverføringen og dermed miljøkonsekvensene er uproblematisk
dersom tiltaket lar seg realisere som et rent flomtiltak. Det er imidlertid svært dyrt, i størrelseorden 1000
mill kr, og er dermed neppe samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det ikke også benyttes som
overføringssystem til Ringedalsvatn og Oksla kraftverk. Da må det nødvendigvis tas ut større vannmengder
og med langt større varighet enn hva som trengs for å kontrollere flommer, og det medfører betydelige
miljøutfordringer. Fordi Opovassdraget er omfattet av Verneplan for vassdrag, må det søkes til Stortinget
før et slikt alternativ ev. kan utredes.
Den andre utfordringen er tappetunnel fra Sandvinvatn til sjøen. Problemstillingen er langt på veg den
samme, dersom den bare brukes i flomsituasjoner er miljøkonsekvensene små, men dersom den
kombineres med kraftproduksjon blir vannuttaket langt større, med konsekvenser både for Sandvinvatn og
Opo. Utfordringen i Opo blir særlig hensynet til anadrom fisk.
En forutsetning for å få offentlig tilskudd til flomtiltak er at det (som for andre offentlige investeringer) kan
sannsynliggjøres at investeringen er samfunnsmessig lønnsom, i den forstand at nytteverdien (diskontert til
en nåverdi) er større enn kostnadene ved tiltaket. Ved nytte tas det hensyn både til prissatte og ikkeprissatt konsekvenser. Dette gjøres vanligvis gjennom en nytte/kost-analyse. Det hat ikke vært innenfor
prosjektets ramme å gjennomføre en fullstendig analyse, men det er gjort en enkel nyttevurdering av flomog erosjonssikring av Opo gjennom Odda sentrum. Denne havner på en nåverdi på 95 mill kr. De tiltakene
som nå gjennomføres koster 80 mill kr, og ligger innenfor rammen satt av denne nytteberegningen, men
dermed er det lite plass til øvrige tiltak dersom de ikke kan bidra med andre nytteverdier.

129236-RiVass-RAP-02

5. desember 2016 / 0

Side 4 av 78

Mulighetsstudie
Mulighettstudie for flomdempende tiltak i Opo

multiconsult.no
0 Sammendrag

Tabellen under viser flomdempende effekt og byggekostnad for tiltakene som er vurdert i denne rapporten.
Tiltak

Flomreduserende effekt

Miljø

Byggekostnad

1

Utløp Sandvinvatn

Med foreslåtte avbøtende tiltak trolig små
konsekvenser for biomangfold. Positivt for landbruk.
Negativ påvirkning på landskap.

24 MNOK

2

Utløp Reinsnosvatn

Ikke utredet.

Ikke beregnet

3

Overføring til
Ringedalsvatn

Reduserer
kulminasjonen ved
Sandvinvatn med 340
m³/s
Reduserer
kulminasjonen ut av
Reinsnosvatn med 20
m³/s
Reduserer
kulminasjonen ved
Sandvinvatn med 170
m³/s

1060 MNOK

4

Ikke utredet

3 MNOK

6

Erosjonssikring og
flomverk i Opo
Overføring
Kvanntjørn
Omløpstunnel Odda

Uten kraftverk trolig små/ingen negative virkninger for
biomangfold langs Opovassdraget gitt avbøtende tiltak,
men påvirkning på marint naturmangfold ved utløp.
Med kraftverk potensielt store negative virkninger for
biomangfold (fisk, naturtyper og vilt) Kompenserende
og avbøtende tiltak foreslått. Negativt for landskap
langs Opovassdraget, inkludert Låtefoss, og i
tiltaksområder.
Allerede utført

Potensielle negative effekter for laks og sjøørret, men
kompenserende tiltak er foreslått. Negativt for
landskap ved kraftverksbygging.

170 MNOK
(kapasitet 400
m³/s)

7

Flomverk Hildal

1 MNOK

8

Flomløp
Dyrskardvatna og
Steinavatn
Dempingsmagasiner

Lite konfliktfylt for naturmiljø ved gjennomføring som
sikrer at elvas økologiske funksjon ivaretas. Lokal
virkning landskapsmessig. Mulig konflikt med Hildal
vannverk.
Ikke utredet

Ikke utredet

Ikke beregnet

5

9

129236-RiVass-RAP-02

Sikring av bebyggelse
langs Opo
Reduserer kulminasjon
med <10 m³/s
Reduserer
kulminasjonen ved
Sandvinvatn med 620
m³/s
Sikring av bebyggelse
ved Hildal

Liten

Opp mot 20 m³/s per
magasin
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1 Introduksjon

Introduksjon

1.1 Bakgrunn for studiet
I oktober 2014 ble flere vassdrag på Vestlandet, deriblant Opovassdraget, rammet av storflom, med
omfattende skader på bygninger og infrastruktur. Klimaprognoser viser at slike flommer vil bli større,
og komme hyppigere, i fremtiden, og NVE har engasjert Multiconsult for å se på hvilke tiltak det er
mulig å gjennomføre for å redusere omfanget av flomskader.

1.2 Formål
Målet med mulighetsstudiet er å få kartlagt alle mulige tiltak som kan gjennomføres for å redusere
fremtidige flomskader på bygninger og infrastruktur i Opovassdraget. Slike tiltak kan være av ulik art,
avhengig av hva som forårsaker flomskadene, og hvordan typiske flomforløp i vassdraget er, men kan
generelt deles i to hovedkategorier:
Redusere flomtoppen


Ved å dempe flommen, f.eks. ved å etablere nye fordrøyningsmagasiner, endre på
avledingskapasiteten til eksisterende magasiner eller å fjerne flomforbygning for å øke
demping på elvesletter



Fjerne vann fra vassdraget

Sikre konstruksjoner mot oversvømmelse og/eller erosjon ved å installere sikring i vassdraget


Flomvoller og ledekonstruksjoner for å styre flomvann



Erosjonssikring og terrengtilpassinger



Nye flomveier f.eks. sidekanaler



Bunnterskler eller kontrolldammer

1.3 Prosess
Tiltakene som er presenterte og vurderte i denne rapporten er baserte på innspill fra publikum og
oppdragsgiver, i tillegg til konsulenten sine egne observasjoner.
Den 7. september 2016 ble det gjennomført folkemøte i regi av Odda kommune, der de frammøtte
fikk anledning til å lære mer om prosjektet, og presentere sine syn og forslag. Videre er det kommet
inn skriftlige innspill og forslag til tiltak. Da fristen for å komme med innspill gikk ut, ble det i samråd
med oppdragsgiver gjort et arbeid for å identifisere de tiltakene som vil ha betydelig flomdempende
effekt. Disse ble utredet i mer detalj, og er presenterte i denne rapporten.
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Bakgrunn

2.1 Beskrivelse av vassdraget

Figur 2-1. Kart over Opovassdraget.

Opovassdraget ligger i Odda kommune, Hordaland fylke, sør for Hardangerfjorden. Vassdraget har
sitt utspring i Folgefonna i vest og Hardangervidda i øst.
Helt sør i feltet ligger Dyrskardvatnet og Steinavatn, som begge er overført til kraftproduksjon
utenfor feltet. Restvannføringen samler seg i Jøsendalselvi, som renner sammen med
Løyningsdalselvi ved Skare. Det største delfeltet er Austdølo, som kommer inn på hovedvassdraget 7
km sør for Sandvinvatn. I Austdølo ligger Reinsnosvatn, som er den største innsjøen utenom
Sandvinvatn. Rett før samløpet med hovedelva, danner Austdølo den spektakulære Låtefossen, som
er en populær turistattraksjon.
Før Sandvinvatn kommer også Hildalselvi inn fra øst, et betydelig raskere felt enn Ausdølo. Selve
Sandvinvatn blir i tillegg matet av en rekke mindre elver med utspring i Folgefonna i vest. Etter
Sandvinvatn renner Opo gjennom Odda, før elva munner ut i Sørfjorden etter 2,3 km.
Opovassdraget er nærmere beskrevet i vedlegg A.
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2.2 Værsituasjonen ved Odda i oktober 2014
Et massivt nedbørområde slo inn over Vestlandet de siste dagene i oktober, og ga store
nedbørmengder og flomskader fra Sauda til Sognefjorden. Det var lite snø i fjellet, men et sterkt
vestavindsfelt etablert seg omtrent i midt i måneden, og jetstrømmen gjekk rett mot Vestlandet
(Figur 2-2). Dette ga frontpassasje etter frontpassasje i siste del av oktober. Nedbørfeltet var derfor
godt mettet med vatn då den største nedbøren kom den 28. oktober.

Figur 2-2 Jetstrøm inn mot Norge 27. okt 2014, fra Langsholt et al 2015.

Døgnnedbør i området rundt vassdraget for siste halvdel av oktober er vist i Figur 2-3. Dessverre er
det ingen stasjoner innenfor nedbørfeltet, den nærmeste er Tyssedal. Etter en periode med lite
nedbør i midten av oktober, falt det en del nedbør 19. og 20. oktober. Nedbøren avtok noe 21.-23.
oktober, men tok seg opp igjen 24. oktober. De tre døgnene 27.-29. oktober (dette er «nedbørdøgn»,
fra kl 7 til kl 7) opplevde hele nedbørfeltet store nedbørmengder, med største registrerte 3døgnnedbør på 305 mm ved målestasjon Eikemo i Etne. Opstveit i Etne fikk 290 mm nedbør mens
Røldal fikk 180, og Røldalsfjellet 203. Tyssedal hadde 171 mm og Mauranger det samme. Det siste
kan tyde på at nedbørgradient øst-vest ikke var så sterk, men dersom vi sammenligner spesifikk
vassføring for Reinsnosvatn og hele vassdraget ved Sandvinvatn (Error! Reference source not found.)
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Døgnnedbør i mm
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Figur 2-3 Nedbørforløpet under 2014-flommen på sju nedbørstasjoner rundt feltet

ser vi at de følger hverandre tett i starten av flommen, men den 28. oktober kommer det tydeligvis
betydelig mindre nedbør i nedbørfeltet ved Reinsnosvatn enn gjennomsnittet for feltet. Det ser ut til
at det lå en maksimalsone langs Åkrafjorden og innover mot Opo, men nedbøren har tydeligvis avtatt
når man kommer til Reinsnosvatn. Nedbørfordelingen i feltet under 2014 er en spesialstudie verdt –
siden det ikke er nedbørstasjoner i området er en mulig kilde til dette radarregistreringene. Det er en
analyse som ikke ligger innenfor omfanget av dette arbeidet.
Flommen utviklet seg raskt i vassdraget, og vassføringa i Opo gjennom Odda sentrum kulminerte kl
21 med 773 m3/s. Sandvinvatn nådde da lokal vannstand 4,91 m ved NVEs stasjon 48.1. Dette er en
flomstigning på ca. 3 meter. Error! Reference source not found. viser forløpet av både tilløpsflom og
flom ut av Sandvinvatn. Den viser også at dempningen i Sandvinvatn er ganske beskjeden, tilløpet
kulminerer bare et par timer før avløpet. Tilløpskulminasjonen tilsvarer en spesifikk vassføring på
1750 l/s km2.
Reinsnosvatn er den andre vassføringsstasjonen i feltet, og den har mye større dempning.
Vassføringen kulminerte kl 23 med 104 m3/s, mens tilløpet kulminerte 9 timer før, på 143 m3/s. 143
m³/s tilsvarer et spesifikt avløp på 1137 l/s km2. For Opo som helhet lå spesifikk vassføring betydelig
over dette, 1750 l/s km2, men tidsforløpet av tilløpsvassføringen for Reinsnosvatn kan nok være
ganske representativ for sidefeltene. For begge stasjonene er flommen 2014 den høyest registrerte,
og dette er lange serier, Sandvinvatn fra 1909 og Reinsnosvatn fra 1917.
NVEs siste flomanalyse (Væringstad, 2015) konkluderer med at 2014-flommen hadde
gjentaksintervall på noe over 200 år i Opo.
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Været og flomforløpet på Vestlandet under 28-29. oktober 2014 er beskrevet i met.info 18/2014
(Valved, et al., 2014) og NVE rapport 11-2015 (Langsholt, Roald, Holmqvist, & Fleig, 2015). Flommen i
Opo er også kort beskrevet i NVE-oppdragsrapport 1-2015 (Væringstad, 2015).

Spesifikk vassføring i Opovassdraget 2014
1800
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0
23/10

25/10
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29/10

31/10

02/11

Dato
Sandvinvatn

Reinsnosvatn tilløp

Figur 2-4 Spesifikk vassføring for Sandvinvatn (hele vassdraget) og for Reinsnosvatn tilløp under flommen i 2014

Sandvinvatn, flom 2014
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Figur 2-5 Tilløp og avløp i Sandvinvatn
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Reinsnosvatnet, flom 2014
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Figur 2-6 Tilløp og avløp for Reinsnosvatn
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2.3 Konsekvenser av flommen i oktober 2014

Figur 2-7 Foto som viser Hjøllo bru om morgenen den 29. oktober. Foto: Eivind Tokheim
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Figur 2-8 Kart over skaderammet område. Erosjonsskadene strakk seg ned til Hjøllobrua på begge sider, mens
huset like oppstrøms brua på venstre bredd overlevde. Kilde: Odda kommune, kartgrunnlag oversiktskart
Fonnakart.

Flommen i Opo ga store skader, i hovedsak i Odda sentrum, men også i Hildal der Hildalselva brøt
gjennom forbygning og gikk inn i bebyggelsen. Skadene i Odda var vesentlig erosjonsskader. Fem
bolighus ble undergravd og enten tatt av elva eller måtte rives, av disse var det tre tomannsboliger
og to eneboliger (Dannevig, Groven, & Aall, 2016). En parkert buss ble tatt av flommen (Dagbladet,
2014). Hjøllobrua falt sammen og måtte erstattes av midlertidig bru og senere ny bru. Eksisterende
forbygninger ble ødelagt, og NVE har stått for omfattende sikringsarbeider. VA-anlegg og EL-anlegg
fikk omfattende skader. I forbindelse med oversvømmelsene var det bekymring for drivstofftanker på
bensinstasjonen og propantanken på sykehuset. Til sammen 68 personer fra 39 bolighus ble evakuert
(Vårt land, 2014). Ingen ble skadet og ingen liv gikk tapt. Siden størstedelen av skadene var
undergraving og erosjonsskader fra en hurtig voksende elv med stor vannhastighet var imidlertid
faren for tap av liv stor i denne situasjonen.
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Følgekostnadene var utvilsom betydelige. Evakueringen var omfattende, og næringsvirksomheten på
Hjøllosiden fikk problematisk adkomst så lenge Hjøllobrua var stengt. På vestsiden av elva gikk ca 3
daa attraktivt areal varig tapt. Det er ikke enkelt å anslå verdien av dette, men med 1000 kr/m2 blir
verdien 3 mill kr. Et omtrentlig overslag på skadene er gitt i Tabell 2-1.

Tabell 2-1. Sum kostnader av flommen i Opo 2014.

Spesifikasjon
Hjøllobrua, midlertidig bru
Hjøllobrua, ny bru
Hjøllovegen, opparbeiding av 250 m veg og vegmur
Elvavegen, opparbeiding av 400 m veg
Midlertidig veg til Hjøllo
Ny bru Brekkebakken
Reparasjon VA-anlegg
Reparasjon El-anlegg
Ny forbygning og erosjonssikring 1
4 eneboliger 2
Buss, garasje
Arealtap Odda sentrum
Skader i Hildal
Utbedring erosjonssikring Hildalselva
Følgekostnader for kommunen
Følgekostnader for næringsliv
Tapt areal
Sum

3

Mill kr
3
18
23
6
1
1
46
13
80
20
2
1
5
1
20
10
3
253

Kommentar
Odda kommune
Odda kommune
Odda kommune
Odda kommune
Odda kommune
Odda kommune
Odda kommune
Odda kommune
NVE
Overslag
Overslag
Overslag
Overslag
Overslag
Odda kommune
Overslag
Overslag

Eksisterende situasjon i Opovassdraget

3.1 Brukerinteresser i vassdraget
Brukerinteressene i vassdraget er beskrevet overordnet og er hovedsakelig basert på informasjon i
offentlige databaser og rapporter. Hovedfokus har vært på strekninger av Opovassdraget som blir
berørt i forbindelse med de ulike flomtiltakene. Det er ikke gjennomført en befaring av området.
3.1.1 Kommuneplan
Det meste av nedbørfeltet er LNF-område eller naturvernområde i arealdelen til kommuneplanen i
Odda.
Deler av Løyningsvatnet er avsatt som friområde i sjø og vassdrag, og områder på nord- og sørsiden
ned til E134 er friområde på land med fritidsbebyggelse. I Storelva kort nedstrøms ligger ytterligere
friområder og områder med fritidsbebyggelse. I Hildalen er områder avsatt til nåværende og
framtidig fritidsbebyggelse. Se figur 3-1, figur 3-2 og figur 3-3.
Arealene langs Opo har ulike arealformål, herunder nåværende og fremtidige områder for
bebyggelse/boliger, ervervsområder, industriområde, LNF-områder, framtidig friområde,

1
2

(Verlo, pers. medd.)
Den 5. eneboligen, Hjøllovegen 6 var besluttet revet uavhengig av flommen
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ervervsområder og industriområde. Sandvinvatnet er LNF-område, med unntak av nordenden som er
for allmenn friluftsbruk. På nordsiden av vannet er det dessuten et friområde. Se figur 3-4.

Figur 3-1. Kommuneplanens arealdel, utsnitt fra Løyningsvatnet der område i vassdrag og på land er avsatt til
friområde og fritidsbebyggelse (oransje) samt framtidig fritidsbebyggelse (beige). Lenger nedstrøms (nordover)
ligger friområder (grønn) og flere områder for fritidsbebyggelse (oransje). Områder med grønn skravur og uten
påtegninger er LNF-områder.

Figur 3-2. Friområde (grønt) langs Storelva i området Skare-Skardsmo.
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Figur 3-3. Boligområde (gult) og ervervsområde (blått) langs Storelva ved Hildal, Naturreservatet er også vist
(mørk skravur). I Hildalen er det nåværende (oransje skravur) og framtidig fritidsbebyggelse (lys oransje
skravur).

Figur 3-4. Reguleringsplanen for Odda sentrum (Sørfjorden til høyre, Sandvinvatnet til venstre i utsnittet). Det
ligger et friområde i nord for Sandvinvatnet (grønt), deler av vannet er for allmenn friluftsbruk (lys blå). Langs
Opo ligger framtidig friområde, (lysegrønt), ervervsområder (blå), industriområde (lilla) og for øvrig
bebyggelses-/boligområder (gul) og framtidig område for tettbebyggelse (lys gul). Grønnskraverte områder er
LNF.

3.1.2 EUs vanndirektiv
Informasjonen under er hentet fra databasen Vann-Nett Saksbehandler.
Tabell 3-1 og tabell 3-2 gir en oversikt over vannforekomster (hhv. innsjøer og elver) i Opovassdraget
som ligger innenfor tiltaksområdet og hva slags tiltak som er planlagt eller iverksatt for å oppnå
ønskede miljømål iht. vanndirektivet. Som det framgår av tabellen er den økologiske tilstanden i
vassdraget påvirket av lakselus og rømning av oppdrettsfisk, men også av forurensende utslipp.
Nedre del av Austdølo er dessuten påvirket hydromorfologisk av vannkraftverk.
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Tabell 3-1. Oversikt over innsjøforekomster i Opovassdraget og tiltak iht. vanndirektivet. Oversikten gjelder
innenfor tiltaksområdet. Kilde: Vann-Nett Saksbehandler.
Vannforekomst

Økologisk
tilstand

Kjemisk
tilstand

Kommentar

Miljømål
20222027

Tiltak

Prioritet

048-1701-L
Sandvinvatnet

Moderat

Oppnår
god

Påvirket av lakselus
og rømt
oppdrettsfisk.
Tilstanden for laks er
svært dårlig og
moderat for
sjøørret. Tilstand
dårlig mht.
forsuring.

God
biologisk
/ oppnår
god
kjemisk

Problemkartlegging
med
fiskeundersøkelse

Denne
planperioden

048-1702-L
Reinsnosvatnet

Moderat

Udefinert

Påvirket av
avrenning fra hytter
og sur nedbør.
Drikkevannskilde for
mange hytter.

God
økologisk
/ oppnår
god
kjemisk

Problemkartlegging
med fiskeundersøkelse, tilsyn
og kontroll med små
avløpsanlegg

Denne
planperioden

Tabell 3-2. Oversikt over øvrige vannforekomster i Opovassdraget og tiltak iht. vanndirektivet. Oversikten
gjelder innenfor tiltaksområdet. Kilde: Vann-Nett Saksbehandler.
Vannforekomst

Økologisk
tilstand

Kjemisk
tilstand

Kommentar

Miljømål
2022-2027

Tiltak

Prioritet

048-10-R Opo i
Odda

Moderat

Udefinert

Påvirkes av avrenning
fra rv. 13 og nedlagt
industriområde, samt
av rømt fisk og
lakselus. I liten grad
påvirket av
regnvannsoverløp
ved Hjøllo og ved
Ragdebrua.

Udefinert

Problemkartlegging
rømt oppdrettsfisk

Denne
planperioden
Denne
planperioden

Problemkartlegging
lakselus

Denne
planperioden

Problemkartlegging
og forsegling/
tildekking av deponi

Denne
planperioden

Rense vegavrenning

Denne
planperioden
Allerede
utført

Rensende overløp
(regnvann)
048-9-R
Storelva

048-89-R
Løyningselva
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Moderat

Moderat

Udefinert

Udefinert

Lokalt utslipp ved
Hildal fra slamavskiller gir moderat
tilstand på kort
strekning. Det antas
også moderat
tilstand på fisk. Dette
må sjekkes nærmere.

Avrenning fra
landbruksareal.
Arealet ned mot
elven er dyrket, og
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Udefinert

God
økologisk/

Nytt Hildal
avløpsanlegg

I drift

Oppfølging av
gårdsbruk

Denne
planperioden

Problemkartlegging

Denne
planperioden
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-
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inntak

God

Udefinert

048-31-R
Ausdølo
oppstrøms
inntak

God
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048-35-R
Hildalselvi

God

Udefinert
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blir slått og beitet.
Sauehold finne på
gård gnr.37 bnr. 6 i
Jøsendal, men
forholdsvis i liten
målestokk.

udefinert
kjemisk

Hydromorfologisk
påvirkning fra
vannkraftverk.

God
økologisk/
udefinert
kjemisk

-

-

God
økologisk/
udefinert
kjemisk

-

-

God
økologisk/
udefinert
kjemisk

-

-

Påvirket av sur
nedbør (liten grad).

3.1.3 Naturtyper og vilt
Informasjonen under er hentet fra Naturbase.
Naturtyper
Det er i Naturbase registrert én vassdragsbetinget naturtype innenfor tiltaksområdet, nærmere
bestemt en fosssprøytsone ved Låtefossen. Denne er beskrevet i tabellen under og vist i figur 3-5
sammen med øvrige naturtyper i området.
For øvrig ble Låtefoss i VVV-rapporten for Opovassdraget vurdert å ha nasjonal verneverdi som geologisk
element. Dette området er et trinn mellom hengende sidedal og hoveddalføre, og ble beskrevet som

særpreget vassdragselement med mektig fossefall, urørte former og prosesser.
Tabell 3-3. Vassdragstilknyttet naturtype som kan bli berørt av tiltak. Kilde: Naturbase.
Lokalitetsnavn

Naturtype

Verdi

Beskrivelse

Låtefossen

Fossesprøytsone

Viktig
-B

En av de største fossesprøytsonene regionalt sett, med
uvanlig god utforming med enkelte regionalt sjeldne arter og
én rødlisteart (skoddemose – VU).

Rødlistearter
Det er en rekke registreringer av rødlistearter i nedbørfeltet og langs/i berørte vassdragsavsnitt. De
fleste er fuglearter, herunder flere rødlistede rovfuglarter og vannfugl. Arten skoddelav er registrert i
fossesprøytsonen i Låtefossen. Se figur 3-6.
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Figur 3-5. Oversikt over naturtyper. Innfelt kart viser fossesprøytsonen i Låtefossen.
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Figur 3-6. Rødlistearter nærmest tiltak og berørte vassdragsavsnitt, samt i hele nedbørsfeltet (innfelt).
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Vilt
Odda kommune omfattes av tre villreinområder: Hardangervidda, Skaulen/Etnefjella og
Setesdal/Ryfylke. Tiltak nr. 3 planlegges i randsonen av Hardangervidda villreinområde. Se figur 3-8.
Utenom villreinområdene er det avgrenset åtte prioriterte viltområder og 11 kjerneområder for
hvitryggspett. Ingen av disse er vurdert som ”svært viktige” (Voie & Overvoll, 2011), men dette er
likevel områder der hensynet til aktuelle viltarter bør ha høy prioritet. Det er kartfestet 8 viktige
viltområder og 11 viktige leveområder for hvitryggspett. Det er registrert 246 viltarter i kommunen: 2
amfibium, 2 krypdyr, 204 fuglearter og 34 pattedyr. Mange fuglearter er registrert på trekk/streif,
mens ca. 100 arter er påvist hekkende (Voie & Overvoll 2011).
Viltområdet Sandvin (viltområde 1 på figur 3-7) ligger i sydenden av Sandvinvatnet, ca. seks kilometer
sør for Odda sentrum. Viltområdets størrelse er en knapp kvadratkilometer. Området består av
elvedeltaet ned mot vannet, den grunne sydenden av vannet, gårdene med aktivt jordbruk, og noe
skog langs bøene. På begge sider er det bratte fjellsider. Topografien gjør at det i trekktidene ofte
stopper fugl både ute på gresslettene og i elvedeltaet ned mot sydenden av vannet. Området er
særlig gunstig fordi det er varierte biotoper med både våtmark, jordbruksareal og skog. Sandvin er
det området med størst variasjon i fuglelivet i Indre Hardanger. Det er registrert hele 170 forskjellige
arter i området, inkludert flere rødlistede. Området er først og fremst viktig som rasteplass for
trekkfuglene i perioden april mai og august-oktober.
Viltområdet Helleskår (viltområde nr. 6 på figur 3-7) er et belte på begge sider av veien like etter at
veien tar av i fra Låte i retning Hildalsstølen. Området har en blandingsskog bestående hovedsakelig
av furu, bjørk og mye stor osp. I dette området er det et stort innslag av døde trær, både stående og
liggende. På Helleskår er seks hakkespettarter observert, fem av disse er funnet hekkende. Både
vendehals, gråspett, grønnspett, hvitryggspett, flaggspett og dvergspett er funnet hekkende i
området. Tretåspett (NT) er observert. Hønsehauk (NT) observeres jevnlig. Den har hekket, og hekker
trolig fortsatt i området. Duetrost, som er rimelig sjelden på Vestlandet observeres jevnlig i området,
og alt tyder på at den også hekker her. Hjort, rådyr og elg bruker jevnlig området gjennom hele året.
Viltområdet Låtevatnet (nr. 7 på figur 3-7) er et svært grunt og næringsrikt vann. Langs store deler av
vannet er det skog mens det på nordsiden hovedsakelig er dyrket mark og bebyggelse. Låtevatnområdet er viktig som rasteplass for fugl i trekktidene. Særlig på våren, når isen går, er det mye fugl
som bruker vannet. På nordsiden, midt på vannet, er et område kalt Kringlo (7b). Her er det vannet
ekstra grunt og næringsrikt. I dette området er spesielt mye gressender ofte samlet for næringssøk,
og det er et svært viktig oppvekstområde for unger av stokkand og krikkand. Også brunnakke som er
en sjelden hekkefugl i Hordaland, har tidligere hekket i vannet. Årlig blir fiskeørn observert fiskende i
vannet i trekktiden vår og høst. Ved Låtevatnet er det registrert 110 forskjellige fuglearter, inkludert
rødlistearter. Rådyr, hjort og elg bruker området gjennom hele året.
Viltområdet Reinsnos (viltområde 8 på figur 3-7) består av Storatjørna og dyrka mark opp imot de
innerste gårdsbrukene i Reinsnos. Området har blant annet hekkende blåstrupe (NT), sivspurv (NT),
rødstilk og enkeltbekkasin. Brunakke er tidligere registrert hekkende. Den dyrka marka tiltrekker seg
mye rastende fugl like etter at snøen smelter av om våren. Blant annet ble 25 ringtrost observert
10.5.2009. Området er et av de få områdene i kommunen der vipe fortsatt hekker.

129236-RiVass-RAP-02

5. desember 2016 / 0

Side 25 av 78

Mulighetsstudie
Mulighetsstudie for flomdempende tiltak i Opo

multiconsult.no
3 Eksisterende situasjon i Opovassdraget

Figur 3-7. Kart over registrerte viltområder i Odda kommune (fra Voie & Overvoll 2011).
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Figur 3-8. Villreinområder.
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Anadrom fisk
Den naturlige anadrome elvestrekningen i Opo går opp til Eidefossen like nedstrøms utløpet av
Sandvinsvatnet, og utgjør en samlet elvestrekning på ca. 1,9 km. Det er usikkert om enkelte laks
kunne passere Eidefossen ved gunstige vannføringer, og videre gjennom Granvinsvatnet og opp til
Grøndalsfossen i Storelva. Etter bygging av fisketrapp forbi Eidefossen i 1950-årene har det tidvis gått
laks og sjøørret forbi fossen og opp i Storelva. Ingen av de andre tilløpselvene er vurdert som aktuelle
for anadrom fisk, og den samlede anadrome elvestrekningen blir derfor 12 km dersom det er
passasjemuligheter forbi Eidefoss. Se figur 3-9.

Figur 3-9. Lakseførende strekning i Opovassdraget ved fungerende fisketrapp (oransje). Kilde:
www.lakseregisteret.no.

Opo er kjent som en storlakselv siden de engelske lakselordene fisket i norske vassdrag (Borgstrøm
2016, Ohm 1986). Storlaks er betegnelsen på laks som er større enn 7 kg og har tilbrakt 3 vintre ute i
havet før den returnerer som storvokst laks på gytevandring i elvene. Den gjennomsnittlige
kroppsvekten for fanget Opolaks i perioden 1949-1985 var 8,4 kg (Ohm, 1986) noe som er unikt i
norsk sammenheng. I toppåret 1974 ble det f.eks. fanget 273 laks i Opo. Figur 3-10 viser
fangsthistorikken for laks i Opo i perioden 1949-1985.
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Figur 3-10. Antall laks pr år som ble fisket av medlemmene i Odda Jakt- og Fiskelag i perioden 1949-1985. Røde
søyler angir storlaks/flersjøvinterlaks og blå søyler angir smålaks/ensjøvinterlaks. Fangster fra private vald er
ikke medregnet, og totalfangsten var derfor noe høyere. Figuren er hentet fra (Borgstrøm, 2016).

Bestandssituasjonen for laks i dag er preget av en sterk nedgang som settes i forbindelse med
fremveksten av lakseoppdrett med tilhørende luspåslag på laks i fjorden. I tillegg er det betydelige
mengder rømt oppdrettslaks i Opo hver høst. Laksefisket er av den grunn vært fredet i mange år.
I en rapport som ble utarbeidet av Sægrov & Kålås i 1996 ble det gitt en samlet fremstilling av lakseog sjøørretfisket i Opo i perioden 1950 – 1995 (figur 3-11). Her fremkommer antakeligvis svikten i
laksefisket som inntrådte i 1993.

Figur 3-11. Samlet fangst av laks og sjøørret i Opo i perioden 1950-1995. Tallene er hentet fra den offisielle
norske laksestatistikken, og figuren er hentet fra (Kålås, 1996).
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Sjøørreten i Opo er også storvokst og attraktiv som sportsfisk. Fangstene av sjøørret har variert
betydelig gjennom årene, men gjennomsnittlig antall individer av sjøørret som ble fanget i Opo pr.
fiskesesong er 115 stk. Dette vurderes som meget bra i norsk sammenheng. I tillegg er størrelsen på
sjøørreten stor, og individer over 2-3 kg er ikke uvanlig.

Andre fiskearter
Tidligere forekom rømt regnbueørret i elva, men det er ikke kjent om dette forekommer i dag. Det er
også dokumentert ål i vassdraget, men dagens bestandssituasjon er ikke kjent. I Sandvinsvatnet er
det røye og ørret, og det er mulig at enkelte individer av røye kan gå ned gjennom Opo, men det er
med stor sikkerhet ingen regulær forekomst av røye i Opo.

3.1.4 Friluftsliv
Med unntak av dalbunnen langs Rv. 13 ligger hele nedbørfeltet innenfor regionale friluftsområder
med verdi svært viktig, viktig eller registrert. Områdene er sammenhengende, og består av
utfartsområder og store turområder uten tilrettelegging. Se tabell 3-4 og figur 3-13. Det går flere
turstier og skiløyper gjennom friluftsområdene.
Jakt- og fiske er aktuelt i det meste av nedbørsfeltet. Viktige viltslag er villrein, hjort, rype og annet
småvilt.
Odda Jakt- og Fiskelag beskriver Opo som det isolert sett viktigste fiskeområdet på grunn av laks- og
sjøørretfisket. De beskriver vassdraget som en fantastisk lakseelv og har arbeidet for å få laksen til å
vandre opp i Sandvinsvatnet ettersom gyteforholdene i Storelva fra Sandvin til Grønsdalsfossen
sannsynligvis er optimale. Laksetrappa ødelegges imidlertid av flommer. Laksebestanden regnes som
utdødd, mens sjøørretbestanden er hensynskrevende. Figur 3-12 viser fangstatistikk for sjøørret og
laks fra 1996 til 2015. Det er også innlandsfiske i vassdraget.
Ved Løynavatnet er det en høy konsentrasjon av fritidsboliger, og områder er også friområde på land
og i sjø. Langs Storelva er det friområder i området Skare-Skardsmo og i området Seljestad.
Fritidsboliger ligger også langs Hildalselvi.
Sandvinvatnet er LNF-område og område avsatt til allment friluftsliv i sjø, med friområde på
nordsiden ved Odda sentrum. Også langs Opo er det avsatt et fremtidig friområde i kommuneplanen.
Svært viktige turistattraksjoner, Låtefoss og Trolltunga ligger hhv. i berørt elveavsnitt og med utsikt til
Ringedalsvatn.
Tabell 3-4. Oversikt over regionale friluftsområder.
Områdenavn
Seljestad
Reinsos
Ringedal
Valldalen
Dyrskardhei
Folgefonna
Hardangervidda
Sørfjorden
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Verdi
Svært viktig
Registrert
Viktig
Registrert
Svært viktig
Vært viktig
Svært viktig
Registrert

Områdetype
Utfartsområde
Store turområder uten tilrettelegging
Utfartsområde
Utfartsområde
Store turområder uten tilrettelegging
Store turområder uten tilrettelegging
Store turområder uten tilrettelegging
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
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Figur 3-12. Fangst av laks og sjøørret i Opo i perioden 1996-2015. Kilde: www.lakseregisteret.no
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Figur 3-13. Regionale friluftsområder.
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3.1.5 Jordbruk
Det er lite jordbruksareal i nedbørsfeltet. Det meste består av fulldyrka, lettbrukt jord konsentrert til
dalføret langs Rv. 13. nord for Seljestad. I tillegg finnes noe jordbruksareal ved Reinsnosvatnet, ved
Hildalsstølen og i Buerdalen. Se figur 3-14.
3.1.6 Vannforsyning
Fra Odda kommune og NGUs database Grenada har følgende informasjon framkommet om
vannforsyning fra eller fra nærheten av berørte vassdragsavsnitt:


Reinsnosvatnet er vannforsyning for hytter i området. NGUs database Granada viser flere
grunnvannsbrønner i fjell nedstrøms vatnet.



Løyningsvatnet er vannkilde for noen enkelthytter i området. Her har kommunen for øvrig
lagt til rette for vannforsyning fra Seljestad kraftverk. Granada viser enkelte
grunnvannsbrønner i fjell i nærheten av elva nedstrøms.



Skare vannverk (kommunalt) har hovedkilde fra oppkomme i Skaremarka og fjellbrønn som
reservevannskilde.



Låtevatnet vannverk (privat) har inntak i Lotevatnet. Opplysningene er fra 2009.



Hildal vannverk (privat) tar (opplysninger fra 2009) råvann dels tas fra oppkomme/kilde som
oppstrøms delvis renner i ur og delvis åpent. Ved høy vannstand i Stølselva/Hildalselva
renner vannet rett inn i samlekummen. Pga. kapasitets- og hygieneproblemer har det vært
snakk om og er muligens også utført tiltak, herunder å flytte inntak.



Odda vannverk (kommunalt) henter vann fra grunnvannsbrønner i elvemasser i Jordal ved
Sandvinvatnet ved utløpet av Buerelva. Sandvinvatnet er reservevannkilde.
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Figur 3-14. Oversikt over jordbruksarealer.
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3.1.7 Kulturminner
En rekke SEFRAK-registrerte bygninger ligger langs berørte vassdragsavsnitt (primært i hoveddalføret
og nedre del av berørte sidedaler) og ved Reinsnosvatnet, mens automatisk fredete kulturminner
finnes spredt i hele nedbørsfeltet. Se figur 3-15. De gamle ferdselsveiene Normannsslepene har en
avløper ned til Odda forbi sørsiden av Reinsnosvatnet (ikke vist på kartet).
De mest relevante vassdragstilknyttede kulturminnene/kulturmiljøene som blir berørt av redusert
vannføring/vannstand er:


Verdifullt kulturmiljø ved Låte/Låtevatn.



Kvernhus ved Låtefossen (SEFRAK-registrert)



Hvelvbru over Storelvi ved Grønsdal (ikke fredet)



Verdifullt kulturmiljø med flere kulturminner Hildal-Grønsdal (hoveddalføret)



Diverse SEFRAK-registrerte bygninger rundt Sandvinvatnet

Hordaland fylkeskommune har i en forstudie av flomsikring av Opo og Sandvinvatnet vist til at Indre
Sørfjorden i nasjonal kulturhistorisk sammenheng er omtalt som et framstående eksempel på
helhetlig industrilandskap med sammenhengende kraftforsyningsanlegg fra fjellvann til
industrisamfunn med fjorden, som ble skapt under den andre industrialiseringen. Odda Smelteverk
og Tyssedal kraftstasjon er freda etter kulturminneloven, og er oppført på Norges tentative liste til
UNESCOs verdensarviste. Videre er Tveitahaugen i Tyssedal regulert til hensynssone bevaring, og
Odda oppført i Riksantikvarens NB! Register, register over byområder av nasjonale
kulturminneinteresser.
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Figur 3-15. Oversikt over kulturminner i nærheten av tiltakene. Kulturminner som blir indirekte berørt av redusert
vannføring er ikke uthevet spesielt.
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3.1.8 Vern
Opo med Låtefoss er vernet i 1973 i verneplan I. Vernegrunnlaget er urørthet. Vassdraget er
beskrevet som en viktig del av et attraktivt og kontrastrikt landskap, der største delen av vassdraget
ligger på høyfjellet med elver og vann som viktig del av landskapet. Fra kanten av fjellplatået faller
elvene i kraftige fosser bratt ned i dalbunnen og videre til fjorden. Naturmangfoldet er stort, og
friluftsliv er viktig bruk. Alle tiltakene er lokalisert innenfor nedbørfeltet. Se figur 3-16.
Store deler av vassdraget ligger innenfor Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde,
Hardangervidda nasjonalpark og Hildal naturreservat. Sistnevnte vernet pga. edelløvskog. Ingen av
tiltakene berører disse naturvernområdene direkte. Se figur 3-16.
I tillegg ble Odda Smelteverk fredet etter Kulturminneloven i 2011.
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Figur 3-16. Oversikt over naturvernområder og vassdragsvern.
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3.2 Sikringstiltak i vassdraget
3.2.1 Utførte sikringstiltak og flomdempende tiltak i vassdraget
Langs elva Opo er det få registrerte sikringstiltak. I Odda har det kun vært registrert et sikringstiltak;
Opoelv ved Hjøllo bru. Imidlertid antas det at det har vært mindre sikringstiltak ved bruer, murer og
utfyllinger mot elveløpet. 2014-flommen gjorde stor skade på hele strekningen. Oppstrøms Hjøllo
bru (som gikk i flommen) ble det igangsatt hastetiltak, og seinere permanente tiltak på begge sider av
elva. Det er nå også anleggsarbeider nedstrøms Hjøllo bru. Alle detaljer er her ikke kjent.
Sør for Hilldal kommer Stølselva ut i dalen og gjør her en krapp svin. Her er det eldre voller som
beskytter mark og hus og nå campingplass. Etter 2014 ble nedre delen rensket opp.
I sidevassdrag Buarelva, er det utført erosjonssiking, særlig ved Buer, og nede på Elvebakken.
Ved gården Grønsdal, som ligger på en holme i elva ble det utført rensk og sikring av innløp og bruer
etter 2014.
Ved Øyna, Seljestadelva og Jøsendalselva, er det utført erosjonssikring og anlagt et mindre
massebasseng.
3.2.2 Pågående sikringsarbeid i vassdraget
NVE jobber med erosjon- og flomsikring av Opovassdraget mellom Sandvinvatn og fjorden. Det er
opplyst at det dimensjoneres for Q200+40% klimapåslag. Arbeidet blir sluttført i 2017 (Verlo, pers.
medd.).
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Hydrologi

4.1 Hydrologiske data
Det finnes to aktive målestasjoner for vannføringsdata i nedbørfeltet, VM 48.1 Sandvinvatn og VM
48.5 Reinsnosvatn. Stasjonene er vist i kartet på Figur 4-1, og nøkkeltall for målestasjonene er
presentert i Tabell 4-1.

Figur 4-1. Hydrologiske målestasjoner i Opovassdraget
Tabell 4-1. Vannføringsstasjoner i vassdraget

Navn

Målestart Antall år Feltareal

Spesifikk
Snaufjell Eff. Sjø
avrenning

Høyde

km²

l/s/km2

%

%

min-maks

48.1 Sandvinvatn

1908

108

470

87

60

1,2

87-1651

48.5 Reinsnosvatn

1917

95

121

76

77

3,3

595-1635

Tilsig til Opo kommer fra Jøsendalselv i sørvest (7%), Løyningdalselv i sørøst (17%), Austdølo (30%) og
Hildalselv (10%) i vest, samt flere mindre bekker. Feltene som drenerer direkte til Sandvinvatnet
utgjør 23% av totalfeltet.
Tabell 4-2Feltparameter med estimert spesifikk middelflom (momentanverdi)
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Feltareal

Spesifikk
avrenning

Eff. Sjø
ASE

Snaufjell
ASF

Lengde
LF

km²

l/s km2

%

%

Km

Gradient Middelflom
ST
qm
l/s km2

m/km

Løyningdalselv

82

90

0.87

69

14

56

735

Jøsendalselv

33

96

1.81

60

12

63

924

Austdølo

142

75

2.63

71

19

42

455

Hildalselv

49

91

0.25

72

13

72

935

Espelandselv

21

97

1.44

69

7

104

470

87

1.22

60

27

39

Totalfelt Sandvinvatn

1170
491

A: nedbørfeltet sitt areal [km2]
qN: midlare spesifikt årsavløp [l/s pr. km2]
ASE: effektiv sjøprosent [%]
ASF: snaufjellprosent [%]
LF : feltaksen si lengde [km]
ST : hovedelva sin gradient [m/km]
Tabell 4-2 illustrerer forskjellene mellom noen av feltene i vassdraget. Dette er parametre som inngår
i «Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag» . I høyre kolonne er beregnet spesifikk årsflom
(momentanverdi) basert på den siste versjon av flomformelane (Midttømme, et al., 2011). Disse
verdiene er altså bare basert på feltparameter, ikke på hydrologiske måleserier. Vi ser den store
variasjonen frå Austdølo, som generelt har lavere avrenning og er dempet av fleire vann, særlig
Reinsnosvatn, og det hurtige vestsidefeltet Espelandselvi
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4.2 Vannkraft

Figur 4-2. Vannkraftverk i nedbørfeltet

Det er ett kraftverk i Opovassdraget: Ausdøla småkraftverk med ytelse 1,3 MW. Kraftverket er et
elvekraftverk som utnytter et fall i Ausdølo mellom Reinsnosvatn og Låtevatnet. I tillegg til dette er to
små felt sør i vassdraget, Steinavatnet og Dyrskardvatnet, til sammen 8.3 km2, overført til
kraftproduksjon i Saudavassdraget (Aktieselskabet Saudefaldene).

4.3

Naturlig reguleringsgrad i innsjøer over 0,1 km²
Det er registrert 41 innsjøer med overflateareal større enn 0,1 km² i vassdraget. Av disse er 2
reguleringsmagasiner for vannkraft, mens øvrige innsjøer er uregulerte.
Det som har betydning for demping, er overflateareal og hvordan utløpet er utformet. Et smalt utløp
kombinert med et betydelig overflateareal, gir stor demping. Dette kan vi observere i Reinsnosvatn.
Uten detaljert kunnskap om utløpsforhold, er det ikke mulig å beregne hvor mye en flomtopp faktisk
blir dempet i vassdraget. Forholdet mellom innsjøareal og feltareal sier allikevel noe om potensiale
for flomdemping, og feltarealet til innsjøen forteller hvor stor andel av flommen som kan forventes å
dempes.
Tabell 4-3 lister opp alle innsjøer med overflateareal større enn 0,1 km² i nedbørfeltet til Opo. Det er
målestasjoner ved to av innsjøene; Sandvinvatn og Reinsnosvatn. Her kan flomdemping beregnes
direkte.
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Tabell 4-3. Innsjøer i nedbørfeltet til Vosso

Nummer Navn
1701
1702
1703
1704
1705
27744
27797
23270
23143
23274
27755
23280
23137
23290
27774
23189
27771
27789
23281
23205
23269
27777
23161
27790
27761
23225
23168
23141
27791
23311
23138
23150
27773
23256
23200
23169
23149
23228
23176
27785
27788

Sandvinvatnet
Reinsnosvatnet
Isvatnet
Dyrskardvatnet
Steinavatnet
Kvanntjørn
Søre Blåvatnet
Botnavatnet
Ljosevatn
Løyningsvatnet
Øvre Orrevatnet
Revsvatna
Setevatn
Flådalsvatnet
nordre Blåvatnet
Låtevatnet
nordre Blåvatnet
Store Buatjørni
Nyastølsvatnet
Revsvatna
Nedre
Orrevatnet
Svartavatn
Kvanndalsvatn
Buervatnet
Raudnosvatnet
Midtstølsvatnet
Blåvatn
Nedre Setevatn
Vierdalsvatnet
Liasetevatnet
Nedre
Øktarevatnet
Øvstaloftsvatnet

Kvirvelivatnet
Svartenuttjørna

Overflateareal
km²
4.4
3.4
1.8
1.3
1.0
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Feltareal
km²
470
121
6
5
4
3
16
9
57
51
4
9
2
18
6
142
3
2
43
3
3
11
33
12
10
2
13
18
6
1
2
13
3
0
2
3
3
1
1
14
0

Innsjø/Felt
%
1%
3%
31%
26%
24%
28%
4%
7%
1%
1%
12%
5%
27%
2%
7%
0%
12%
15%
1%
10%
9%
3%
1%
2%
2%
13%
2%
1%
3%
24%
10%
1%
4%
26%
5%
5%
4%
13%
11%
1%
25%

Observert demping
%
4% (2014)
27% (2014)
(regulert vannkraft)
(regulert vannkraft)

Effekten av sjølvregulering kan ellers demonstrerest ved bruk av dei regionale flaumformlane fra
«Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag». Frå Error! Reference source not found. ser man
at dei regionale formlene gir et estimat for middelflom for Sandvinvatn på 491 l/s∙km2. Effektiv
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sjøprosent (det vil si at hver innsjø får vekt etter hvor stor del av feltet som renner gjennom innsjøen)
1.44 %. Dersom vi tar bort effekten av sjøene ved å sette effektiv sjøprosent til 0 3 så øker
middelflommen til 532 l/s km2, altså en økning på 8 prosent.

4.4 Flomberegninger
NVE har utført flomberegninger for Opo ved utløpet av Sandvinvatn for flommer med
gjentaksintervall fra 5 til 1000 år (Væringstad, 2015). Beregningene er basert på frekvensanalyse av
over 100 år med data fra vannføringsstasjon 48.1 Sandvinvatn. Kulminasjonsvannføringer og vannstander er som følger:
Q20

Q200

Q200+40%

Opo

510 m³/s

740 m³/s

1040 m³/s

Sandvinvatn 4

4,2 m

4,8 m

5,5 m

Figur 4-3. Flomfrekvensanalyse (døgnflommer).

Flomfrekvensanalyse er basert på historiske data. Fordi klimaet er under endring, er ikke
nødvendigvis disse representative for hvordan klimaet vil være i fremtiden. (Lawrence, 2016) har
modellert en rekke vassdrag for å finne ut hvordan flommene vil endre seg i framtiden, og finner for
Opovassdraget en økning i flommene på mellom 21% (RCP 4.5) og 37% (RCP 8.5) i 2071-2100,
avhengig av hvor store klimagassutslippene blir i framtiden. På dette grunnlaget anbefaler NVE å
legge til et 40% klimapåslag når det dimensjoneres for flom.
3
4

I formelen er dette representert ved 0.001
Lokale vannstander
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4.5 Hydraulisk modell
4.5.1 Modelloppsett, inngangsdata og forutsetninger
Modelloppsett
Det er laget en hydraulisk modell av Opo-vassdraget i programvaren MIKE11. Modellen inkluderer
vassdraget fra Løyningavatn i sør til utløpet i havet i nord. Ausdøla (fra Reinsnosvatn) og Hildalselvi er
også inkludert i modellen.
Grunnlaget for modellen er FKB-høydedata med 1 meters ekvidistanse. Dybdekart for Sandvinvatn er
benyttet for å få riktig dybde på innsjøen, men for øvrige innsjøer er dybde skjønnsmessig anslått.
Vanndybden kommer heller ikke fram i terrengdata som er lagt til grunn for modellen. Denne er
derfor antatt til 1 meter.
Det er har ikke vært oppmålte vannstander å kalibrere mot, så friksjonen i modellen er derfor antatt
til M=22, basert på observasjoner av vassdraget på befaring.
Vannføring
Det er sett på to scenarier: flommen i oktober 2014 og en 200-årsflom med 40% klimapåslag. For
begge scenarioene er det sett på en flomepisode som varer i 5 døgn, med kulminasjon etter 3 døgn.
For å modellere flommen i 2014 er dataseriene 48.1 Sandvinvatn og 48.5 Reinsnosvatn benyttet.
Serien for Reinsnosvatn er regnet om til en tilløpsflom ved å se på avløp og vannstand. For å finne
tilsig mellom Reinsnosvatn og Sandvinvatn, er det laget en serie for differansen mellom de to
dataseriene. Denne er arealskalert til de lokale feltene. Tilsig for feltet som havner rett i Sandvinvatn
er justert slik at vannføringen ved Sandvinvatn stemmer overens med det som er observert.
Tabell 4-4. Tilsig til modellen

Punkt

Areal

Måleserie

Tilløp Løyningsvatn

51 km²

Differanse mellom VM 48.1 og 48.5 (tilsig)

Tilløp Stølselva

27 km²

Differanse mellom VM 48.1 og 48.5 (tilsig)

Tilløp Jøsendalselvi

33 km²

Differanse mellom VM 48.1 og 48.5 (tilsig)

Tilløp Reinsnosvatn

121 km²

VM 48.5 (tilsig)

Tilløp Hildal

34 km²

Differanse mellom VM 48.1 og 48.5 (tilsig)

Restfelt Hildal

15 km²

Differanse mellom VM 48.1 og 48.5 (tilsig)

Restfelt Låtefoss

22 km²

Differanse mellom VM 48.1 og 48.5 (tilsig)

Restfelt Opo

168 km²

Kalibrert for å gi riktig vannføring ut av
Sandvinvatn

For 200-årsflom med klimapåslag er det antatt at flomhydrogrammene har lik form og relativ
størrelse som ved 2014-flommen, og det er funnet en skaleringsfaktor 1,32 som gir en avløpsflom ut
av Sandvinvatn lik den i flomberegningene.
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Usikkerheter i modellen
Fordi modellen ikke er basert på detaljerte oppmålinger av elvebunnen, og det heller ikke er oppmålt
vannlinjer til å kalibrere modellen etter, er det en del usikkerheter i vannstander i modellen.
Modellen vurderes allikevel å være godt egnet til å simulere demping i vassdraget, å se på relativ
virkning av ulike tiltak og til å sammenligne virkningen av ulike tiltak.

4.6 Flomutsatte arealer
Flommen i 2014 medførte store endringer på elveprofilet i Opo, og siden den gang har NVE gjort
store arbeider med plastring og forbygninger langs elva. Terrenggrunnlaget som har blitt
tilgjengeliggjort for Multiconsult er ikke oppdatert med disse endringene, og vi mangler også ev.
oppmålte profiler av ny elvebunn. Siden modellen er basert på utdaterte og utilstrekkelige data, vil
ikke vannstander, -hastigheter og oversvømmelse i modellen samsvare med virkeligheten på denne
strekningen, og det er derfor ikke laget oversvømmelseskart for Opo gjennom Odda. I følge
opplysningene fra NVE, er dessuten strekningen sikret for Q200+40%, og berørte bygninger skal altså
være null for alle flomsituasjonene mindre enn dette.
Vannstand i Sandvinvatn er registrert av NVEs målestasjon VM 48.1, men her registreres kun lokale
høyder. Forholdet mellom disse og NN54 er ukjent. I dette studiet er det antatt at kote 0 i lokale
høyder tilsvarer kote 85,2 i NN54. Dette gir en kulminasjonsvannstand for Q20 på 89,43, 2014flommen på kote 90,11, og kote 90,67 for Q200+40%. Det er laget flomsonekart for disse kotene,
men merk at vannstandene er usikre. Tabell 4-5, som viser oversvømte bygninger ved Q20 og ved
Q200+40%, er satt opp basert på kartene.
Tabell 4-5. Oversvømte bygninger ved Sandvinvatn ved Q20 og Q200+40%.
Byggtype
kode
0
Andre bygninger

Q20

Q200+40%

20

27

Enebolig

1

3

113
124
162

Enebolig m/hybel
Våningshus
Del av tomannsbolig, vertikaldelt

1
1

8
3
2

181
183
239
241
245
249

Tomannsbolig, horisontaldelt
Del av våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt
Våningshus, tomannsbolig, horisontaldelt
Rekkehus
Kjede/atriumhus
Terrassehus

2
7
2
7
2
11

4
7
2
14
2
17

319
524
529

Andre småhus med 3 boliger eller fl.
Stort frittliggende boligbygg på 2 etg.
Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg.

1

1
3
1

55

94

111

Type

Sum
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5.1 Oversikt
Det er sett på 9 ulike tiltak i Opo-vassdraget.
Nr
1
2

Navn
Utløp Sandvinvatn
Utløp Reinsnosvatn

Beskrivelse
Installere luker for aktiv regulering av vannet
Innskrenke utløp for å øke selvregulering

3

Overføring til
Ringedalsvatn
Erosjonssikring og
flomverk i Opo
Overføring
Kvanntjørn
Omløpstunnel Odda

Overføre Reinsnosvatn, Løyningsvatn og Hilledal til Ringedalsvatn (Oksla
kraftverk)
Plastring utført av NVE etter flomskadene i 2014.

Flomverk Hildal
Flomløp
Dyrskardvatna og
Steinavatn
Dempingsmagasiner

Flomvoll i sving, og ev. fjerning av bru
Redusere flomløpslengde for å øke demping i innsjøene

4
5
6
7
8

9

Overføring (kanal) av Kvanntjørn til Ringedalsvatn
Flomtunnel mellom Sandvinvatn og fjorden

Dempingsmagasiner i felt vest for Sandvinvatn og i Hildalen

5.2 Utbyggingsløsninger og kostnader
Mulige løsninger for utbygging er vurdert ut fra topografiske forhold, samt erfaring fra tilsvarende
prosjekter. For hvert alternativ er det benyttet enhetspriser med bakgrunn i kostnadsgrunnlag fra
NVE og andre erfaringstall. Der er anslått at kostnadsoverslaget har en usikkerhet på 25%.
Konsekvensene for brukerinteresser er overordnet vurdert. Det er derfor viktig å understreke at
konsekvensbilde kan endre seg ved innhenting av mer kunnskap knyttet til og/eller nærmere
detaljering av hvert enkelt tiltak. For flomtunneler der det også kan være aktuelt med permanent
fraføring av vann fra vassdraget til kraftproduksjon er konsekvensene med og uten kraftverk vurdert
særskilt. Konsekvensene ved bygging av anleggsveger, massedeponi og lignende er bare vurdert
svært overordnet.
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5.3 Tiltak 1: Luke i utløpet av Sandvinvatn

Figur 5-1. Kart som viser plassering av tiltak 1 i vassdraget

5.3.1 Teknisk skissebeskrivelse
Tiltak 1 innebærer å installere luker ved utløpet av Sandvinvatn. Lukene benyttes til å holde
vannstanden nede i forkant av en flom, og å kontrollere hvor stor vannføring som går ut av
Sandvinvatn. Slik kan vannet brukes mer effektivt til flomdemping. Lukene må ha terskelnivå
betydelig lavere enn naturlig terskel. Det foreslås luker med et tverrsnittsareal på 70 m², og en
luketerskel som ligger 4 meter under det naturlige terskelnivået.
Utløpet til Sandvinvatn ligger ved en morenerygg av randmorene. Grunnforholdene kan dermed
være utfordrende og det må påregnes vurdering av grunnforholdene for fundamentering av
lukekonstruksjonen.
Det er begrenset med plass for plassering av slike luker på grunn av veier, broer, bebyggelsen ved
Vasstun og Trolltunga hotell. Det ble vurdert to plasseringer av en slik lukeløsning, enten i elva eller
ved opprettelse av en kanal på siden av elveløpet. En slik kanal kan om mulig plasseres mellom
Trolltunga hotell og elva.
I den videre utformingen av tiltaket ble det besluttet å kostnadsberegne alternativet med
lukeplassering i eksisterende elveløp.
For å oppnå tilstrekkelig flomdemping for elva ved dimensjonerende flom må det settes inn en luke
med effektivt areal på 70 m2. Denne luka vil også måtte plasseres 5,2m under eksisterende
utløpsterskel med tilhørende uttrauing av elvebunnen oppstrøms og nedstrøms i forbindelse med
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luka. Luka vil monteres i en lukekonstruksjon. Valg av luketype er avhengig av mange elementer og
valg av luketype må vurderes i et forprosjekt. Men segmentluker og klappeluker er mest brukt i åpne
overløp.
Den uttrauede elvebunnen vil være ekstra utsatt for erosjon og må beskyttes gjennom plastring og
eventuelt forstrekning med en betongplate. Det kan også være aktuelt med energidrepere på
nedstrøms side av lukene. For å opprettholde strømningsbildet i elva kan det settes inn ledemurer
langs den uttrauede delen av elva på oppstrøms og nedstrøms side av luka.

Figur 5-2. Skisse som viser plassering av luka

5.3.2 Flomskadereduksjon
Slik situasjonen er i dag, er det svært liten demping i Sandvinvatn. Det er mulig å øke dempingen ved
å innsnevre tverrsnittet på utløpet, men dette vil gi større vannstandsstigning i vannet, og mer
oversvømmelse på bebyggelsen i sørenden av vannet. En permanent senkning av vannet, vil kunne
veie opp for dette, men vil være et omfattende landskapsmessig inngrep.
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Sandvinvatn, flom 2014
900

Vannføring (m³/s)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
10/23

10/25

10/27

10/29

10/31

11/2

Dato
Avløp

Tilløp

Figur 5-3. Observert avløp og beregnet tilløp for flommen i 2014. Det er liten forskjell i kulminasjonsvannføring.

For å øke flomdempingen uten å ha en permanent senkning av vannet, er det mulig å installere luker.
Disse gjør at vannstanden kan holdes lav, eller til og med senkes, i forkant av en flom, og et større
volum kan brukes til å dempe flommen, slik at kulminasjonsvannføring i Opo blir lavere.
Med det flomforløpet som er lagt inn i modellen, vil tapperegimet som gir mest demping ved Q200 +
40% være å holde lukene helt åpne frem til vannføringen når 700 m³/s (vannstand 88,34), og
deretter stenge dem. Dette vil gi en kulminasjonsvannføring på 700 m³/s ved Q200+40%, og en
kulminasjonsvannstand på kote 89,76. Ved mindre flommer, vil det lønne seg å stenge lukene noe
tidligere (ved 550 m³/s for 2014-flommen).
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Tappekurve Sandvinvatn
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1400

Kapasitetskurve luker (inkl. naturlig avløp)

Foreslått tappekurve

Figur 5-4. Mulig tappekurve for Sandvinvatn

Figur 5-5. Vannføring ut av Sandvinvatn ved Q200+40%. Utskrift fra modell.
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5.3.3 Konsekvenser for biologisk mangfold
Naturvernområder
Tiltaket er ikke i konflikt med naturvernområder.
Naturtyper
Tiltaket berører ikke naturtyper registrert i Naturbase.
Vassdragstilknyttet vilt
Kunnskapsgrunnlaget for viltartene og deres leveområder og trekkveier som har tilknytning til
vassdraget er relativt mangelfullt. Viltkartleggingen til kommunen viser likevel at det er viltområder
som har nær tilknytning til, og avhengighet av vassdraget som blir berørt av inngrepene. Tiltakene
som kun angår Opo har marginal eller liten negativ betydning for viltet langs vassdraget. Dette antas
også å gjelde ved midlertidig senkning for flomregulering av Sandvinvatnet.
Anadrom fisk
Installering av reguleringsluke for å forsinke flomtopper i Opo vurderes å ha liten negativ effekt på
lakse- og sjøørretbestandene nedenfor. Opo vil fortsatt ha de viktige flommene som rensker opp i
bunnsubstratet, og det forventes at elvas substratdynamikk forblir relativt uendret.
Med reguleringsluken er det lagt opp til en senkning av vannstanden i Sandvinsvatnet på om lag 2
meter i forkant av flomtoppene. Dette vurderes å ha liten negativ innvirkning på fisk i strandsona
ettersom den kun vil bli benyttet i forkant av potensielle skadeflommer med flere års mellomrom.
Det anbefales imidlertid at det fortas fiskebiologiske vurderinger av en slik manøvreringspraksis.
Faktorer som strandsonas fiskefauna, substrat, utforming og helningsgrad, samt hastigheten på
vannstandssenkningen ved full lukeåpning, vil stå sentralt i denne sammenheng. Tidsaspektet ved
slike hendelser vurderes imidlertid å være såpass romslig at det er fullt mulig å senke vannstanden
langsomt uten at eventuelle skadevirkninger inntreffer.
Nedstrøms passasjeløsninger gjennom ei eventuell flomluke bør også utredes nærmere, men det
vurderes som relativt enkelt å kombinere både flom- og fiskehensyn ved etablering av riktig
lukesystem. Tapping av overflatevann er viktig for å gi gode nedvandringsmuligheter for laksefisk.
Dette bør utredes i forhold til konstruksjonsalternativer og driftsperioder. Det foreslås ei nedsenkbar
klappeluke hvor vannføringen til enhver tid renner over lukekanten.
5.3.4 Konsekvenser for Landskapsbilde
Luke ved utløpet av Sandvinvatnet
Tiltak 1 innebærer en lukeløsning ved utløpet til Sandvinvatnet. Topp luke vil ligge så vidt over
normal vannstand, med en anordning som vil bli minimalt høyere. Nedstrøms luken vil det være
behov for en kanal med bunnivå som bunn luke, som følger elvebredden ned til bunnivå utlignes av
bunn elveløp. En mur vil ta opp høydeforskjellen mellom elvebunn og kanalbunn og likeledes inn mot
terrenget langs elvebredden. Lukehuset dras inn og legges langs eksisterende vegnett, som holder
ønsket høyde i forhold til gulv lukehus. Murene langs kanalen holdes i jevn høyde og
terrengforskjeller opp mot vegbanen tas opp med en enkel gresskledd skråning. Inngrepet vil
oppstrøms bli mindre synlig mens muren som tar opp terrenghøyde langs elvebredden vil bli synlig
sett fra øst. Muren vil erstatte eksisterende terrengmur og ligger i tillegg tett på eksisterende
konstruksjoner og infrastruktur. Muren vil være lite visuelt dominerende og til dels harmonere med
omgivelsene.
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Figur 5-6 Illustrasjonen viser en jevn mur inn mot terrenget, underordnet de andre konstruksjonene i
landskapsbildet.

Sett nedstrøms, fra vestsida vil kanalen få større visuell betydning, da selve kanalen blir mer synlig.
Det eksponerte området vil være relativt begrenset.

Figur 5-7 På nært hold er den nedsenka kanalen et langt mer iøynefallende inngrep.

Vannstandssenkning i Sandvinvatnet
Både tiltak 1 og tiltak 6 innebærer en senkning av vannstanden i Sandvinvatnet. Sandvinvatnet utgjør
deler av gulvet i et storslagent, langstrakt landskapsrom som defineres godt av de omkransende
fjellveggene. Vannet og tindene konkurrerer om oppmerksomheten mens jordbrukslandskapet
bidrar til et mer sammensatt landskapsbilde.
Senkning vil skje i forkant av forventede flomtopper og det er da aktuelt å senke vannstanden med
inntil 2 m. Det tørrlagte reguleringssona vil ha negativ påvirkning av landskapsbildet i form av en
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markert linje som i overflate og farge vil skille seg fra omgivelsene. Påvirkningen vil være av
midlertidig art, da vannet kun vil bli tappet i forbindelse med flom. Stor landskapsverdi medfører
større konsekvens av eventuelle inngrep.

Figur 5-8 Sandvinvatnet, et storslagent landskapsrom med et sammensatt landskapsbilde.

5.3.5 Konsekvenser for samfunn og øvrige miljøtema
Friluftsliv
Tiltak som innebærer en reell regulering av Sandvinvatnet kan medføre negative konsekvenser for
opplevelsen av landskapet og evt. bruken av friområdet, mens kun senkning i forkant av flom antas å
være lite konfliktfylt.
Kulturminner
Ut i fra foreliggende informasjon vil tiltaket ikke påvirke kulturminner.
Jordbruk
For jordbruk vil eventuelle konsekvenser være positive som følge av mindre fare for flomskade på
jordbruksområder ved Sandvinvatnet.
Vannforsyning
Sandvinvatnet er reservevannforsyning for Odda. Dersom det er aktuelt å bygge en lukeløsning i
utløpet av vannet må det avklares hvorvidt dette kommer i konflikt med inntaket for
vannforsyningen.
Midlertidige senkninger av vannet ved begynnende flom vil trolig ikke påvirke vannforsyningen fra
det kommunale vannverket i Jordal ettersom dette er elvematet.
5.3.6 Kostnadsoverslag
Kostnader for lukeinstallasjonen ved utløpet av Sandvinvatnet er beregnet til 24 mill. kroner. For en
mer detaljert oversikt over kostnadsberegningen se vedlegg (C)
5.3.7 Begrensninger for gjennomføring
Tiltaket vil være et inngrep i vernet vassdrag og må konsesjonsplikt vurderes.
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Utløpsoset fra Sandvin vatnet ligger ved en randmorene. Dette kan gi indikasjoner på stor
løsmassemektighet med begrenset mulighet for fundamentering av lukekonstruksjonen på fjell.
Bebyggelse og infrastruktur er svært begrensende for tiltaket. Det er begrensede
omkjøringsmuligheter for RV 13.
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5.4 Tiltak 2: Øke demping i Reinsnosvatn

Figur 5-9. Kart som viser plassering av tiltak 2 i vassdraget

Tiltak 2 innebærer å innsnevre utløpet av Reinsnosvatn for å øke dempingen og forsinke flomtoppen
ut av innsjøen.
Det ble besluttet å ikke jobbe videre med tiltak 2, da potensiell flomdemping er liten, og fordi
flommen i Reinsnos kulminerer etter flommen i Sandvinvatn. Det vil si at størrelsen på flomtoppen ut
av Reinsnosvatn ikke har betydning for flomtoppen ved Odda.
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5.5 Tiltak 3: Overføre Løyningsvatn, Reinsnosvatn og Hildalselvi til Ringedalsvatn

Figur 5-10. Kart som viser plassering av tiltak 3 i vassdraget

5.5.1 Teknisk skissebeskrivelse
Tiltak 3 omfatter overføringstunneler fra Løyningsvatn, Reinsnosvatn og Hildalen. Overføringen
munner ut i Ringedalsvatn, som er magasin for Oksla kraftverk. Ringedalsvatn har god kapasitet, og
har sjelden vannstand opp mot HRV.
Tunnelen vil drives fra inntakene ved Løyningsvatn, Reinsnosvatn og Hildalen samt utløpet ved
Ringedalsvatn. Total tunnellengde foruten tverrslag er beregnet til 24 300 km. Tunnelen er beregnet
med et tverrsnittsareal på 30 m2.
For å oppnå tilstrekkelig kapasitet gjennom tunnelen kan det være aktuelt å senke vannstanden i
Reinosvatn 1m. Det må etableres forskjæringer og inntak med luker og rister for alle tre inntakene.
For å oppnå et vannspeil ved Hildalselvi foreslår vi å opprette en terskel over elva.
Hovedutfordringene ved tiltaket er ligger i tilkomst og lange drivelengder.
Det må etableres riggområder ved alle Løyningsvatn, Reinsnosvatn, Hildalen og Ringedalsvatn.
Kraftverk
Vann som overføres Ringedalsvatn, kan benyttes direkte i Oksla kraftverk. For at økt kraftproduksjon
skal kunne finansiere tiltaket, er det nødvendig å overføre vann også utenom flomepisoder. En
foreløpig beregning viser at ca. halvparten av vannet i feltene må overføres før prosjektet blir
lønnsomt.
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5.5.2 Flomskadereduksjon
Overføring fra Løyningsvatn til Reinsnosvatn er begrenset pga. lav høydeforskjell mellom de to
vannene. Realistisk sett er maksimalt uttak fra Løyningsvatn på ca. 20 m³/s.
Reinsnosvatn er en innsjø med betydelig størrelse, og dette kan utnyttes aktivt i flomdemping. Men
en overføringskapasitet på ca. 100 m³/s, og senkning av innsjøen før flom, kan tilnærmet alt tilsiget til
Reinsnosvatn overføres.
Kapasiteten til bekkeinntaket ved Hildalen bestemmes først og fremst av kapasiteten til
samletunnelen. Det er foreløpig dimensjonert for en total kapasitet på 150 m³/s, noe som gir 30 m³/s
ved Hildalen. Ved lokale flommer i Hildalen uten samtidig flom i de andre delfeltene vil
bekkeinntaket kunne sluke betydelig mer.
Tiltaket gir en kulminasjonsvannføring ut av Sandvinvatn ved Q200+40% på 870 m³/s.
5.5.3 Konsekvenser for biologisk mangfold
Naturvernområder
Tiltaket er ikke i konflikt med naturvernområder.
Naturtyper
Fraføring av vann fra Austdøla via inntaket i Reinsnosvatnet vil også påvirke vannføringen i/gjennom
nedstrøms vassdragstilknyttede naturtyper som fossesprøytsonen i Låtefossen. Fossesprøytsonen er
betinget av tilstrekkelig høy vannføring til å opprettholde vannsprøyten fra fossen. En permanent
redusert vannføring, og muligens også reduksjon av store flommer, vil være negativt og kan føre til
helt eller delvis gjengroing av mer ordinære arter slik at grunnlaget for naturtypeavgrensningen
bortfaller.
Overføring av vann til nytt utslippssted i Sørfjorden kan også påvirke marine naturtyper. Dette er ikke
nærmere vurdert her.
Vassdragstilknyttet vilt
Tiltaket med overføring av Løyningsvatn (kote 595), Reinsnosvatn (kote 595) og Hildalselva til
Ringedalsvatn (HRV kote 464) til Oksla kraftverk vil påvirke flere viltområder langs vassdraget, og
planlegges i randsonen til Hardangervidda villreinområde.
Dersom dette tiltaket blir vurdert gjennomført må det foretas grundigere utredninger av effekter på
viltområder og artene her.
Anadrom fisk
Denne overføringen av vannføring vil benyttes til slutt i Oksla kraftverk som munner ut i fjorden.
Inngrepet påvirker 44 % av nedbørfeltet til Sandvinsvatnet og vil følgelig redusere vannføringen i Opo
og Storelva i betydelig grad. Redusert vannføring på anadrom strekning vil kunne ha negative
effekter dersom det overføres vann i perioder med normal og lav vannføring i vassdraget. Det er i
særlig grad kvaliteten på gyte- og oppveksthabitatene som kan forringes, samt tilgjengelig areal av
habitater som tilfredsstiller fiskens behov gjennom året. Dersom tiltaket ikke medfører annet enn
redusert flomvannføring vil det antakeligvis ikke medføre negative konsekvenser. Det bemerkes
imidlertid at vannføringen i seg selv kan ha betydning for fordelingen av små-, mellom- og storlaks i
elvesystemet. Dette bør utredes nærmere ved detaljplanlegging av tiltaket.
Nytt utslipp av ferskvann i fjordsystemer i denne størrelsesorden i trange fjordsystemer vil påvirke
livsmiljøet for en rekke fjordlevende arter av planter og dyr. I dette tilfellet vil vannet føres ut i
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samme fjordsystem som Opo munner ut. Det forventes likevel en endring i sjiktninger både med
hensyn til ferskvann/brakkvann/saltvann og temperatur, og de økologiske ringvirkningene på
fjordens økosystem bør utredes nærmere.
Stabiliteten i de nye hydrologiske forholdene i fjorden ved etablering av flomtuneller med utløp til
andre fjordgrener vil variere i henhold til vannføringene som slippes gjennom tunnelsystemene.
Vannføringenes størrelse og varighet er sentrale faktorer som bestemmer stabiliteten av sjiktningene
ute i fjorden. Fullt pådrag med ferskvann i flomperioder vil bidra med mye ferskvann til fjorden.
Andre tilløpselver i samme fjordsystem vil på samme tid bidra med mye ferskvann, men
flomtunellenes bidrag vil alltid være et tillegg til normalsituasjonen.
Vannføringen i flomtunellene vil kunne gi attraksjonssignaler langt ute i fjordsystemet til laks og
sjøørret som skal vandre tilbake til sin fødeelv. Dette kan forstyrre evnen til å navigere tilbake til Opo
og medføre ankomst av laks og ørret inn mot tunellutløpet som ligger noe lengre ut i fjorden. De
kjemiske signalene fra dette vannet vil sannsynligvis medføre at disse fiskene vil oppholde seg i
nærheten av/inne i utløpstunnelen over tid og dermed forsinke/forhindre tilbakevandringen til elva.
Det forventes at slike feilvandrere etter hvert vil foreta nye søk i fjorden og etter hvert finne fram til
elveosen ved Odda, og det bør derfor gjennomføres avklarende telemetristudier på både laks og
sjøørret dersom det bygges flomtunnel. Det er sannsynlig at driften av flomtunellen bør bli underlagt
restriksjoner for å avbøte eventuelle ulemper knyttet til forsinket eller avbrutt tilbakevandring til det
riktige elveutløpet.
5.5.4 Konsekvenser for landskapsbilde
Tiltak 3 og 6 omhandler tunnelløsninger som på ulke vis fører vannet bort fra eller forbi de kritiske
flomstrekkene. For tunellene vil de synlige punktene i utgangspunktet være påhuggene ved inntak og
utløp. Til det vil det komme adkomstveger fram mot påhuggene. Siden alle påhugg ligger relativt nær
eksisterende vegnett vil disse inngrepene bli relativt begrenset, i hvilken grad vil avhenge av
terrenget. Det er viktig at vegen gis en best mulig linjeføring med vertikal- og horisontalgeometri som
ivaretar nødvendig tekniske krav og for øvrig tilpasses terrenget best mulig. I en anleggsperiode vil
større areal bli knyttet opp mot tunnelarbeidene i forhold til rigg og drift. For å hindre eller begrense
at midlertidig arealbruk gir permanente inngrep må disse arealene legges der terrenget har rom for
dette uten irreversibel bearbeiding. Dersom både inntak og utløp dykkes, adkomstvegene får
begrenset omfang og øvrige inngrep blir av midlertidig art, vil inngrepene knyttet opp mot tunnelene
å bli ubetydelige for landskapsbildet på sikt.
Tunnelløsningene vil generere betydelige mengder overskuddsmasser. Disse vil ligge i en
størrelsesorden opp mot 2.000.000 m³. Deponering av massene er ikke aktuelt og følgelig ikke
vurdert da massene skal nyttes i planlagte prosjekter i regionen.
I den grad tunellene benyttes til å ta flomtopper vil det i de periodene det går vann i dem fremdeles
være rikelig med vann i de berørte elvestrengene. Vannstrengens betydning for landskapsbildet vil i
ubetydelig grad bli påvirket. Noe økt vannføring nedstrøms overføringstuneller antas å være uten
betydning for landskapsbildet. I den grad flomtoppene ville medført skader på landskapsbildet som
følge av erosjon, tap av randvegetasjon og endre ødeleggelser på elementer i landskapsbildet må
tiltakene sies å ha positiv virkning på landskapsbildet.
Dersom tunellene benyttes til kraftproduksjon vil dette ha følgende følger:


Større inngrep ved inntak, som følge av en mer kompleks inntakskonstruksjon, gjerne med en
mindre dam og adkomst for rensk av varegrind. Påvirkning på landskapsbildet vil avhenge av
beliggenhetens karakter, utforming og eksponering
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Større inngrep ved utløp som følge av adkomst til kraftstasjon, kraftstasjon i dagen eller
større påhugg i dagen dersom stasjon legges i fjell og utløpskanal. Påvirkning på
landskapsbildet vil avhenge av beliggenhetens karakter, utforming og eksponering.



Sterkt redusert vannføring i berørte vannstrenger. Påvirkning på landskapsbildet vil avhenge
av landskapets karakter, elva sin plassering, utforming og eksponering.

Landskapsbildet vil i regelen bli negativt påvirket av større inngrep. Vannstrengene oppleves i regelen
som positive elementer i landskapsbildet. Ved sterkt redusert vannføring mister disse sin
inntrykksstyrke og kan stedvis oppleves nærmest som tørrlagte. Dette oppleves som en forringelse
av landskapsbildet. Forringelsen vil bli større jo mer eksponert elva er og dess større verdi landskapet
vurderes å ha.
5.5.5 Konsekvenser for samfunn og øvrige miljøtema
Friluftsliv/reiseliv
Dette gir tekniske inngrep i tre friluftsområder, som etter endt anleggsfase er vurdert å ha ubetydelig
virkning for landskap. Det er viktig å påpeke at vurderingen ikke har tatt høyde for massedeponi.
I den grad overføringen kun tar ekstremflommer, antas virkningen for friluftsliv/reiseliv som liten.
Dersom overføringen også inkluderer «normale» flommer, vil den negative påvirkningen på
landskapet bli større. Herunder kan den kjente turistattraksjonen og verneverdig vassdragselementet
Låtefossen tape opplevelsesverdi.
Ved permanent overføring vil den negative virkningen for landskapet bli større og kunne påvirke
opplevelsesverdien av flere av elvene, hvorav flere ligger innenfor verdifulle friluftsområder og
friområder.
En gjennomføring uten kompenserende tiltak kan få negative konsekvenser for fiskebestandene og
dermed også fisket i vassdraget. Etablering av en fungerende laksetrapp vil imidlertid kunne øke
tilgjengelige gyte- og oppvekstarealer, og være positivt også for fisket etter laks og sjøørret.
Kulturminner
Tiltaket ligger slik det er planlagt i god avstand fra kulturminner.
Redusert vannføring som følge av permanent overføring til kraftproduksjon kan påvirke opplevelsen
av kulturlandskapet ved Låte/Lotevatnet, naustet ved Låtefossen og videre nedstrøms også
kulturlandskap og hvelvbru i området Hildal-Grønsdal i hoveddalføret.
Jordbruk
For jordbruk vil eventuelle konsekvenser av å fjerne de største flommene være positive som følge av
mindre fare for flomskade langs store deler av Opovassdraget.
Konsekvensene av en permanent overføring av deler av nedbørsfeltet til kraftproduksjon vil også
være positivt siden det motvirker flomskader, men det kan potensielt også påvirke
grunnvannsstanden langs vassdraget og dermed også jordbruksland.
Vannforsyning
Tiltaket kommer ikke i konflikt med kjente løsmassebrønner (Granada).
Dersom tiltaket er aktuelt må det undersøkes nærmere om inntakene i Lønavatnet og
Reinsnosvatnet kan være i konflikt med inntak til vannforsyning til fritidsboliger rundt vannene.
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Dersom det er aktuelt med en permanent overføring til kraftproduksjon må det videre vurderes om
dette kan påvirke forsyningskapasiteten til Hildal vannverk.
5.5.6 Kostnadsoverslag
Kostnadene for tiltak 3 og en kapasitet på 150 m3/s er beregnet til 1060 mill. Se vedlegg (C) for en
nærmere beskrivelse av kostnadene.
For lange tunneler med begrensede muligheter for tverrslag er det aktuelt å vurdere tunneldrift med
TBM. Når forholdene ligger til rette for det vil fullprofildrift være økonomisk gunstig. Optimal
drivelengde ved fullprofildrift vil være lengre enn ved konvensjonell drift. Tverrsnittet for
vanntunneler kan være mindre enn ved fullprofilboring fordi falltapet blir redusert. Regelen er at
man kan redusere tverrsnittsarealet med ca 40 %, hvilket også betyr at massetippen blir mindre.
Erfaringstall fra nyere TBM drevene vanntunneler i Norge er tilnærmet ikke-eksisterende. På grunn
av manglende erfaringstall er det ikke utarbeidet kostnadsestimat for TBM drift. Dette kan være
aktuelt for flere av tiltakene.
5.5.7 Begrensninger for gjennomføring
Det lokale veinettet vil ved bygging av en slik tunnel trolig behøve oppgraderinger. Her stikker veger
mot inntaket ved Hildalselvi og ved utløpet i Rangedalsvatn seg ut som svært utfordrende.
Ved inntakene kan det være aktuelt å opprettholde veiforbindelse av vedlikeholds-hensyn.
Det er ikke vurdert endelig plassering av tunnelmassene fra driving av tunnelen.
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5.6 Tiltak 4: Erosjonssikring og flomverk i Opo
Etter flommen i 2014, da det skjedde store endringer i elveløpet til Opo gjennom Odda, har NVE gjort
omfattende sikringsarbeid i Opo, med plastring og flomverk. Tiltakene skal være dimensjonert for
Q200+40%.

5.7 Tiltak 5: Overføring av Kvanntjønn

Figur 5-11. Kart som viser plassering av tiltak 5 i vassdraget

Tiltak 5 innebærer en overføring av Kvanntjønn til feltet til Ringedalsvatn. Tiltaket er forholdsvis
rimelig, og kan finansieres ved økt kraftproduksjon i eksisterende kraftverk, men fordi nedbørfeltet
er lite, har det svært begrenset effekt på flom i Odda. Av denne årsaken er tiltaket ikke videre
utredet.
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5.8 Tiltak 6: Flomtunnel forbi Odda

Figur 5-12. Kart som viser plassering av tiltak 6 i vassdraget

5.8.1 Teknisk skissebeskrivelse
Tiltak 6 innebærer en flomtunnel mellom Sandvinvatn og fjorden. I tillegg er det foreslått opp til 2
meter regulering (senkning) av Sandvinvatn for å bedre utnytte vannets flomdempende effekt.
Tiltaket omhandler 2600 m flomtunnel med tverrsnitt på 55 m2. Dette vil tilsvare i størrelsesorden
400 m3/s. Tunnelen vil i drives fra et tverrlag på ca 500 m. Tverrslaget må forsegles med
tverrslagsport og tverrslagspropp.
For å regulere vannføringen i tunnelen foreslår vi 2 stk sugerørsluker à 20 m2 installert i tunnelen.
Disse lukene vil kreve tilkomst via en lukesjakt. Innløpet til tunnelen må beskyttes og sikres med en
varegrind.
Et tilsvarende tiltak er belyst gjennom et forstudium utredet av Sunnhordaland Kraftlag (SKL). Til
sammenligning vil dette tiltaket også omfatte et kraftverk parallelt med flomtunellen. Deres tiltak er
dimensjonert med flomtunneler på 70-130 m2 og kapasiteter på opp mot 1000 m3/s.
5.8.2 Flomskadereduksjon
Ved begynnende flom tappes Sandvinvatn ned så mye som mulig, men ikke lenger enn til kote 85.
Dette gir ekstra flomdempende volum, og gjør at kapasiteten til tunnelene kan være betydelig lavere
enn kulminasjonsvannføringen.
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Ulike kapasiteter er vurdert. Tabellen under viser kulminasjonsvannstand og kulminasjonsvannføring
ut av Sandvinvatn for ulike tappekapasiteter.
Tabell 5-1. Kulminasjonsvannføringer og -vannstander i Sandvinvatn for tiltak 6

Kapasitet

Kulminasjonsvannføring Kulminasjonsvannstand

200 m³/s

709 m³/s

89,94

300 m³/s

597 m³/s

89,66

350 m³/s

528 m³/s

89,47

400 m³/s

417 m³/s

89,14

Figur 5-13. Modellert vannstand for tappekapasitet 400 m³/s
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Figur 5-14. Modellert vannføring ut av Sandvinvatn for tappekapasitet 400 m³/s

5.8.3 Konsekvenser for biologisk mangfold
Naturvernområder
Tiltaket er ikke i konflikt med naturvernområder.
Naturtyper
Tiltaket berører ikke naturtyper registrert i Naturbase.
Vassdragstilknyttet vilt
Som omtalt for tiltak 1.
Anadrom fisk
Hensikten med tiltaket er å forhindre stor vannstandsøkning i Sandvinsvatnet og avlede skadelig
flomvannføring utenom sårbare områder i Odda sentrum. Tiltaket vil medføre en betydelig redusert
flomvannføring gjennom Opo. Det forventes negative effekter på bunnsubstratet som følge av
manglende utvasking og omskifting av grus og stein, noe som er viktige prosesser for å opprettholde
god kvalitet på gyte- og oppveksthabitater. Imidlertid er de øvre deler av elva såpass bratt at
substratet forventes å holde seg rent, mens det kan bli noe større negative effekter i nedre deler av
Opo.
I likhet med ovennevnte tiltak vil de negative konsekvensene av kunne kompenseres ved å bygge en
velfungerende fisketrapp som sikrer at laks og sjøørret får tilgang til Granvinsvatnet og videre opp til
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godt egnede gyte- og oppvekstforhold i Storelva opp til vandringshindring. Det kan kompenseres
ytterligere desto lengre strekning av Storelva som åpnes for anadrom fisk. Det vurderes også som
fordelaktig for laks og sjøørret dersom de gis tilgang til gyte- og oppvekstområder i de øvre deler av
aktuell anadrom strekning ettersom elva er bratt og storsteinete. Dette vil kunne favorisere storvokst
laks og sjøørret og dermed bidra til å opprettholde naturlig seleksjon i denne retningen.
5.8.4 Konsekvenser for landskapsbilde
Tiltak 6 omhandler en tunnelløsning som fører vannet bort fra de kritiske flomstrekkene. For tunellen
vil de synlige punktene i utgangspunktet være påhuggene ved inntak og utløp. I en anleggsperiode vil
større areal bli knyttet opp mot tunneldrift og det vil bli inngrep inn mot påhuggene. Siden både
inntak og utløp skal dykkes og øvrige inngrep vil være av midlertidig art, antas inngrepene knyttet
opp mot tunnelene å bli ubetydelige for landskapsbildet på sikt.
Tunnelløsningene vil generere betydelige mengder overskuddsmasser. Deponering av massene er
ikke aktuelt og følgelig ikke vurdert da massene skal nyttes i planlagte prosjekter i regionen.
I den grad tunellene benyttes til å ta flomtopper vil det i de periodene det går vann i dem fremdeles
være rikelig med vann i de berørte elvestrengene. Vannstrengens betydning for landskapsbildet vil i
ubetydelig grad bli påvirket. Noe økt vannføring nedstrøms overføringstuneller antas å være uten
betydning for landskapsbildet. I den grad flomtoppene ville medført skader på landskapsbildet som
følge av erosjon, tap av randvegetasjon og endre ødeleggelser på elementer i landskapsbildet må
tiltakene sies å ha positiv virkning på landskapsbildet.
Dersom tunellene benyttes til kraftproduksjon vil dette ha følgende følger:


Større inngrep ved inntak, som følge av en mer kompleks inntakskonstruksjon, gjerne med en
mindre dam og adkomst for rensk av varegrind. Påvirkning på landskapsbildet vil avhenge av
beliggenhetens karakter, utforming og eksponering



Større inngrep ved utløp som følge av adkomst til kraftstasjon, kraftstasjon i dagen eller
større påhugg i dagen dersom stasjon legges i fjell og utløpskanal. Påvirkning på
landskapsbildet vil avhenge av beliggenhetens karakter, utforming og eksponering.



Sterkt redusert vannføring i berørte vannstrenger. Påvirkning på landskapsbildet vil avhenge
av landskapets karakter, elva sin plassering, utforming og eksponering.

Landskapsbildet vil i regelen bli negativt påvirket av større inngrep. Vannstrengene oppleves i regelen
som positive elementer i landskapsbildet. Ved sterkt redusert vannføring mister disse sin
inntrykksstyrke og kan stedvis oppleves nærmest som tørrlagte. Dette oppleves som en forringelse
av landskapsbildet. Forringelsen vil bli større jo mer eksponert elva er og dess større verdi landskapet
vurderes å ha.
5.8.5 Konsekvenser for samfunn og øvrige miljøtema
Friluftsliv
Inntaket i Sandvinvatnet kommer nær område med allmenn ferdsel i forbindelse med friluftsliv. De
landskapsmessige konsekvensene er på sikt ansett som ubetydelige, og det legges til grunn at
inntaksområdet sikres for tredjeperson.
Ved overføring kun av ekstreme flomtopper blir konsekvensene for friluftslivet små og muligens
positive.
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Dersom det bygges kraftverk på overføringen vil konsekvensene kunne bli vesentlig større som følge
av mer omfattende inngrep og potensielle negative virkninger for fisket i Opo. Det siste kan
kompenseres vha. fisketrapp.
Kulturminner
Tiltaket ligger i god avstand fra kjente kulturminner.
Regulering av Sandvinvatnet vil påvirke opplevelsen av landskapet negativt. Dette kan også ha en
indirekte virkning for opplevelsen av vassdragsnære kulturminner/kulturmiljøer rundt vannet.
Jordbruk
For jordbruk vil eventuelle konsekvenser være positive som følge av mindre fare for flomskade på
jordbruksområder ved Sandvinvatnet.
Vannforsyning
Som tiltak 1 vil trolig heller ikke overføringstunnelen påvirke vannforsyning.
5.8.6 Kostnadsoverslag
SKLs utredning har beregnet kostnadene til om lag 600 til 800 mill. kroner. Av dette utgjør flomverk
200 til 400 mill. kroner for tunneler med tverrsnitt på 70 m2 til 130 m2 og vannføringer opp mot 1000
m3/s.
For å bedre kunne sammen ligne våre beregnede kostnader med kostnadene utredet av SKL har vi
gjort en tilsvarende beregning basert på våre enhetspriser. Se Vedlegg D.
Våre beregninger viser at en flomtunnel uten kraftverk vil ha en kostnad på 170 mill. kroner med et
tunnel tverrsnitt på 55m2 og 135 mill. kroner med et tunnel tverrsnitt på 30m2 og dimensjonerende
flomvannføring på 400 m3/s og 200m3/s.
5.8.7 Begrensninger for gjennomføring
Tiltaket krever konsesjon etter Vannressursloven. Dersom det skal bygges kraftverk, må Stortinget
først åpne for konsesjonsbehandling, ettersom strekningen inngår i Verneplan for vassdrag.
Endelig plassering av massene fra driving av tunnelen er ikke vurdert.
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5.9 Tiltak 7: Lokal sikring Hildalselvi

Figur 5-15. Kart tiltak 7

5.9.1 Teknisk skissebeskrivelse
Tiltak 7 omhandler lokal sikring ved Hildalselvi. Tiltaket består av en flomvoll for å styre Hildalselvi
bort fra bebyggelse og campingplassen ved Hildal.
Flomvollen vil strekke seg 100m i et område fra 250m til 150m fra utløpet av Hildalselvi i Opo. En av
hovedoppgavene til flomvollen vil være å blokkerer et flomløp som går mellom og forbi bebyggelsen
på stedet. En slik flomvoll kan med fordel bygges med slake sideskråninger og det bør være et fokus
på å gi elva god bredde slik at strømningsarealet øker mest mulig ved vannstandsstigning.
Flomvollen må erosjonssikres med sprengt stein. Erosjonssikringen må dimensjoneres ut fra en
vassdragsteknisk vurdering av strømningshastigheter og dimensjonerende vannføringer.
Tettingen av en slik flomvoll viser seg ofte å være problematisk. Vi har her gjort et kostnadsoverslag
for en tetning med GEO-membran. Membraner må legges ut med forsiktighet og det er vanskelig å
holde membranen tett ved den videre utleggingen av masser i bekken. Membranen må derfor legges
ut med omfylling av finere masser. Omfyllingsmassene må ha en lagtykkelse som er tilstrekkelig for å
hindre punktering. Uavhengig av tetteløsning bør ta høyde fro lekkasjer gjennom flomvollen.
Lekkasjen bør derfor samles opp eller styres gjennom terrengendringer og grøfter som leder vannet i
ønsket retning. Lekkasjer vil dermed ha en begrensede konsekvenser.
I tillegg til flomvollen forslår vi å fjerne den game brua over Hildalselvi. Brua fjernes for å hindre
oppstuvning. I tillegg til selva brua bør brokarene fjernes. For å beskytte massene bak brokarene må
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sidene her erosjonssikres. Tverrsnittet bør ha tilsvarende eller større tverrsnittsareal som elva på
oppstrøms og nedstrøms side.
5.9.2 Flomskadereduksjon
Tiltaket vil redusere skade på bebyggelse ved Hildal. Det er kun skade fra Hildalselvi som reduseres,
det vil fortsatt være oversvømmelse fra Sandvinvatn
5.9.3 Konsekvenser for biologisk mangfold
Naturvernområder
Tiltaket er ikke i konflikt med naturvernområder.
Naturtyper
Tiltaket berører ikke naturtyper registrert i Naturbase.
Anadrom fisk
Dette tiltaket vurderes som lite konfliktfylt for laks og sjøørret. På generelt grunnlag anbefales det
likevel at tiltaket gjennomføres slik at elvestrekningen beholder sin økologiske funksjon.
Vassdragstilknyttet vilt
Tiltaket gir ikke inngrep i registrerte viltområder.
5.9.4 Konsekvenser for landskapsbilde
Tiltak 7 innebærer en flomvoll langs Hildalselva ned mot fv 13. med utstrekking ca. 100 m, samt
fjerning eller åpning av tverrprofilet ved bru for å unngå oppstuving.
Flomvollen vil ligge i randsona langs elva i et område med randvegetasjon i overgangen mot
utmarksområde i øst og jordbruksareal mot vest. Innvirkning på landskapsbilde vil avhenge av
utforming og eventuell beplanting.
En voll med bratte sider vil bli kunstig og markant terrengform. Det er godt med rom til å anlegge
vollen med et snitt som blir mindre påtagende. Høydeforskjellen kan tas opp over et lengre strekk,
med et slakere fall slik at driftsareal ikke går tapt. Helningen kan være noe brattere ned mot
vannstrengen. Med påfølgende reetablering av vegetasjon vil inngrepet kunne bli stedstilpasset og
lite synlig. Inngrepet vil uansett ha begrenset eksponering og kun svært lokal påvirkning og antas
med det å ha liten innvirkning på landskapsbildet.
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Figur 5-16 Vollen vil ligge langs den vegetasjonskledde randsona som er synlig langs elva nedenfor innmark og
utmark.

Figur 5-17 Figuren viser brua og flomvollens beliggenhet mens bildet til høyre viser brua.

Brukonstruksjon og fundament har en standard utførelse, der brufundamentene ligger fremtrukket i
forhold til elvebredden. Å utvide åpningen ved brua ved å trekke fundamentene lengre inn vil gi en
bedre tilpassing. Å ta brukonstruksjonen bort vil heller ikke oppfattes som negativt for
landskapsbildet.

5.9.5 Konsekvenser for samfunn og øvrige miljøtema
Friluftsliv
Tiltaket ligger utenfor kartlagte friluftsområder, i et LNF-område. Tiltaket vil ikke redusere
vannføringen i vassdraget nedstrøms. Tiltaket vurderes derfor å få ubetydelige virkninger for
friluftsliv.
Kulturminner
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med synlige kulturminner.
Jordbruk
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For jordbruk vil eventuelle konsekvenser være positive som følge av mindre fare for flomskade på
dyrka mark langs Hildalselva.
Vannforsyning
Dersom det er aktuelt å bygge flomvollen må det undersøkes nærmere om dette kan være i konflikt
med vannforsyningsinntaket til Hildal vannverk.
5.9.6 Kostnadsoverslag
Tiltaket 7 flomvoll ved Hildalselvi er kostnadsberegnet til 1,1 mill. kroner. Se vedlegg D for nærmere
beskrivelse av kostnadene.
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5.10 Tiltak 8: Økt flomdemping i Dyrskarvatn og Steinavatn

Figur 5-18. Kart som viser plassering av tiltak 8 i vassdraget.

De to innsjøene helt sør i vassdraget er regulerte og føres ut av vassdraget, men ved flom vil
overløpet fra dammene renne mot Opo. Det er derfor aktuelt å se om det er mulig å øke dempingen i
vannene, f.eks. ved å redusere overløpslengder.
Flomavleding for magasinene er beskrevet i flomberegninger utarbeidet av SWECO (SWECO, 2004).
Det blir oppgitt av Dyrskarvatn har et fast overløp på HRV på 28 meter, mens Steinavatn har overløp
over alle dammer og sperredammer, overløpslengde 9 meter ved HRV og lengde 250 meter ved HRV
+0.4 meter.
I flomberegningen er det funnet en demping ved Q500 på ca. 50% for Dyrskarvatnet, og ca. 30% for
Steinavatnet.
Siden dempingen allerede er forholdvis stor, og feltarealene er små, er det vurdert at det er lite å
hente på en ombygging av flomløpene. Tiltaket er derfor ikke videre vurdert.
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5.11 Tiltak 9: Dempingsmagasiner
Lokalfeltet til Sandvinvatn er relativt stort, og elvene som stuper ned bratte fjellsider responderer
svært hurtig til nedbør og renner rett ned i vannet. Det ser ut til at disse bidrar i stor grad til
flomtoppen i Sandvinvatn, og at flomdempingsbassenger i en eller flere av bekkene vil kunne være
gunstig.
Østre dalside er bratt, med begrensede muligheter for å bygge magasiner, men vestre dalside har
enkelte innsjøer som det hadde vært mulig å utnytte til flomdemping. De som har mest potensiale,
er Kvanndalsvatn og Buarvatnet. Beregninger er gjort for Q200+40% og viser at dersom det
konstrueres flomdempingsdammer i utløpet av innsjøene, kan flommen dempes med hhv. 12 m³/s
og 20 m³/s. Sammenlignet med kulminasjonen ut av Sandvinvatn på 1040 m³/s er dette lite, men
tiltaket kan være effektivt for å redusere ev. lokale skader. Begge innsjøene ligger dog i
verneområder, og siden effekten er såpass liten, er de ikke utredet i mer detalj.
Ved Flådalsvatn, nord for Steinavatn og Dyrskarvatn, er det også en mulighet for dempingsmagasin.
En dam vil gi stort areal og i flomsituasjoner gi oversvømmelse av Krokavatn og andre små innsjøer.
Siden Steinavatn og Dyrskarvatna trolig allerede gir en del demping, feltet har høy innsjøandel for
øvrig, og feltet ligger forholdvis langt fra Sandvinvatn, vil allikevel effekten av demping på flom ved
Odda være liten.
Tabell 5-2. Mulige dempingsbassenger
Innsjø
Kvanndalsvatn
Buarvatnet
Flådalsvatnet

5

Oppdemming
6m
10 m
7m

Felt
12,3 km²
10,2 km²
18,1 km²

Tilløpsflom
32 m³/s
27 m³/s
47 m³/s 5

Avløpsflom
20 m³/s
7 m³/s
20 m³/s

Konflikt
Nasjonalpark
Landskapsvernområde

Her er det ikke tatt hensyn til demping i oppstrøms magasiner
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Sammenstilling av mulige flomskadereduserende tiltak

6.1

Tabell over alle tiltak

Tiltak

Flomreduserende effekt

Miljø

Byggekostnad

1

Utløp Sandvinvatn

Med foreslåtte avbøtende tiltak trolig små
konsekvenser for biomangfold. Positivt for landbruk.
Negativ påvirkning på landskap.

24 MNOK

2

Utløp Reinsnosvatn

Ikke utredet.

Ikke beregnet

3

Overføring til
Ringedalsvatn

Reduserer
kulminasjonen ved
Sandvinvatn med 340
m³/s
Reduserer
kulminasjonen ut av
Reinsnosvatn med 20
m³/s
Reduserer
kulminasjonen ved
Sandvinvatn med 170
m³/s

1060 MNOK

4

Ikke utredet

3 MNOK

6

Erosjonssikring og
flomverk i Opo
Overføring
Kvanntjørn
Omløpstunnel Odda

Uten kraftverk trolig små/ingen negative virkninger
for biomangfold langs Opovassdraget gitt avbøtende
tiltak, men påvirkning på marint naturmangfold ved
utløp. Med kraftverk potensielt store negative
virkninger for biomangfold (fisk, naturtyper og vilt)
Kompenserende og avbøtende tiltak foreslått.
Negativt for landskap langs Opovassdraget, inkludert
Låtefoss, og i tiltaksområder.
Allerede utført

Potensielle negative effekter for laks og sjøørret, men
kompenserende tiltak er foreslått. Negativt for
landskap ved kraftverksbygging.

170 MNOK
(kapasitet 400
m³/s)

7

Flomverk Hildal

1 MNOK

8

Flomløp
Dyrskardvatna og
Steinavatn
Dempingsmagasiner

Lite konfliktfylt for naturmiljø ved gjennomføring som
sikrer at elvas økologiske funksjon ivaretas. Lokal
virkning landskapsmessig. Mulig konflikt med Hildal
vannverk.
Ikke utredet

Ikke utredet

Ikke beregnet

5

9

6.2

Sikring av bebyggelse
langs Opo
Reduserer kulminasjon
med <10 m³/s
Reduserer
kulminasjonen ved
Sandvinvatn med 620
m³/s
Sikring av bebyggelse
ved Hildal

Liten

Opp mot 20 m³/s per
magasin

-

Ikke beregnet

Forenkla nytte/kost-vurdering
Nytte/kost-analyse
Retningslinjene for nytte/kost-analyser av tiltak mot naturfare (og andre offentlige investeringer) er
gitt av Direktoratet for økonomistyring. Dei to sentrale dokumenter er «Veileder i
samfunnsøkonomiske analyser» (DFØ, 2014), og Finansdepartementet sitt rundskriv R109/2014:
«Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv» (FD, 2014).
Disse dokumentene gir føringer på metode, beregningsperiode, diskontering, kalkulasjonsrente,
verdisetting av liv med mer. Metodikken baserer seg på at nytte og kostnader blir referert til et felles
tidspunkt, vanligvis en «nåverdi» som kan være planleggingstidspunkt eller ferdigstillingstidspunkt,
og at framtidige nytte og kostnader diskonteres til dette tidspunktet med en kalkulasjonsrente som
er satt av Finansdepartementet. Kalkulasjonsrenta er i dag 4 % p.a. for de første 40 år, 3 % fra 40 til
75 år, 2 % etter dette. Diskonteringsprinsippet innebærer at nytte og kostnader i nær framtid gis
større vekt enn de som ligg langt inn i framtida. Beregningsperioden blir gjerne tilpasset forventet
levetid for tiltaket. En beregningsperiode på 80 år vil strekke seg fram til rundt år 2100.
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De største utfordringene er knyttet til bestemmelse av nytteverdi. Kostnadene ved et tiltak er som
regel nokså greie å estimere, ved flomsikring er det planlegging- og byggekostnader som ligger i nær
framtid, og drift og vedlikeholdskostnader som strekker seg over heile perioden. Som regel er de
siste betydelig mindre enn byggekostnadene. Nytten framkommer som redusert skade over
beregningsperioden, og dette er knyttet til store hendelser som vi ikke vet når vil skje, og som har en
usikker sannsynlighet. Dette blir forsterket ved klimaendringer – vi beregner sannsynlighet ut fra
historiske dataserier, men ved klimaendringer vil sannsynligheten endre seg gjennom
beregningsperioden. Prinsippet blir i alle tilfelle at skadehendelser som er mindre enn
dimensjonerende sikringsnivå vektes med sannsynligheten for at de skal inntreffe i
beregningsperioden, og så blir diskontert til en nåverdi. For flom kan vi ha mange hendelser av ulik
størrelse, og analysen baserer seg då på at man etablerer en sammenheng mellom skade og
sannsynlighet - en fordelingsfunksjon for skade - og legger denne til grunn for nytteberegningene.
Metoden over gjelder prissatte kostnader og nytte. I tillegg har vi ikke-prissatte element, dette er
gjerne miljø, friluftsliv, helse, samfunnseffekter og kulturminner. Verdien av liv er derimot en prissatt
konsekvens, Finansdepartementet har sett verdien av et statistisk liv til 30 mill 2012-kroner (FD,
2014).
Å gjennomføre ein full nytte/kost-analyse med NVEs standardverktøy for hvert enkelt tiltak ligger
utenfor oppgaven. I stedet gjør vi et overslag av nåverdien av nytten ved å gjennomføre tiltak som
fører til at 200-års flommen kan føres gjennom vassdraget utan nevneverdig skade. Ved å
sammenligne denne nytten med nåverdien av kostnadene ved tiltaket kan man få en pekepinn om
tiltaket er klart samfunnsøkonomisk lønnsomt (kostnadene klart mindre enn nytteverdien), usikkert
(kostnader rundt nytteverdien), eller problematisk (kostnader klart over nytteverdien). De tiltakene
en måtte ønske å gå videre med må underlegges ein full nytte/kost-analyse – det er en forutsetning
for offentlig medfinansiering at tiltaket samfunnsøkonomisk har positiv netto nytteverdi.
Hvilken flomstørrelse er dimensjonerende?
I prinsippet kan man dimensjonere sikringstiltak direkte gjennom nytte/kost-analyse, ved at man
velger det alternativet og det dimensjoneringsnivået som gir størst samfunnsøkonomisk nytte. For
nybygg gjelder likevel eksterne føringer gjennom Byggteknisk forskrift (TEK10) (Direktoratet for
byggkvalitetet, 2016). Her er kravet til bygninger i sikkerhetssklasse F2, som omfatter de fleste
bebodde bygg, at de skal vere sikret mot flom med 200 års gjentaksintervall.
Hva med klimaendringar?
TEK10 er ikkje svært spesifikk når det gjeld klimaendringer ut over det at en skal ta hensyn til
framtidige klimaendringer. NVE har i sine retningslinjer for flom og skredfare i arealplanar (NVE,
2014) følgende formulering «Langs vassdrag der klimaframskrivingane tyder på at flaumvassføringa
vil auke meir enn 20 % dei neste 100 åra, bør framtidige flaumhøgder leggast til grunn ved avgrensing
av fareområde i arealplanlegging og utbygging». I denne sammenhengen er det vist til NVErapporten «Hydrological projections for floods in Norway under a future climate” (NVE-rapport 52011). Denne er nylig avløst av NVE-rapporten «Klimaendringer og framtidige flommer i Norge»
(Lawrence, 2016). Her er det gitt følgende anbefalinger for klimapåslag:


40 % økning – Alle elver i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland som ligger i
nærheten av og har hoveddelen av nedbørfeltet i områder der resultatene gir en økning på
41–60 %.



20 % økning – Alle andre større nedbørfelt i hele regionen.
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Klimapåslaget er for vassføring ved 200-årsflom, og gjelder perioden 2071-2100 sammenlignet med
1971-2000. Beregningene er basert på utslippsscenariet RCP 8.5 («Representative
Concentration Pathways»). RCP 8.5 er det høyeste utslippscenariet FNs Klimapanel opererer med
(van Vuuren, 2011). Endringene for Opovassdraget (Sandvinvatn) er i samme rapport berekna til 37
%, med en spredning (10 til 90 persentil) på 25 til 65 %. I følgje anbefalingene skulle derfor
vassdraget strengt tatt havne i 20 %-kategorien. I tabellene i rapport er vassdraget likevel satt i
øverste kategori. Klimakoordinator i NVE gir samme anbefaling ut fra at beregningene gir resultat så
nær 40 % og at spredningen er så stor (Hisdal, pers. medd.).
Nullalternativet
Nullalternativet, det å ikkje gjere spesielle tiltak mot flom, er utgangspunktet for sammenligning av
tiltaksalternativer. I Opo blir dette noe spesielt, fordi det nå er under utførelse tiltak som vil beskytte
Odda mot skader ved flom opp til 200-årsflom pluss klimapåslag (se kap. Error! Reference source not
found.).
Et regneeksempel
I kap. 1.3 har vi estimert skadene ved 2014-flommen til ca 250 mill kr. Denne flommen er en 200-års
flom vurdert ut fra historiske data. Ved en gjentagelse av denne flommen uten sikringstiltak vil
sannsynligvis tilsvarende skader oppstå, siden erosjon var hovedproblemet. Vi antar begynnende
skade ligger på omtrent det samme nivået. Når vi unntar den varige flomsikringen blir skadene 170
mill kr. I tillegg kommer faren for tap av liv – det gikk bra i 2014-flommen, men risikoen var stor. Vi
legger inn tap av ett liv – 32 mill kr, altså en totalskade på ca 200 mill kr. 25 år inn i
beregningsperioden på 80 år være nær tyngdepunktet i diskonteringskurven ved 4 %
kalkulasjonsrente, så vi ser på 2045 som et representativt tidspunkt når 2020 regnes som et
sannsynlig ferdigstillelsestidspunkt. Det vil si at 2014-flommen da vil ha et gjentaksintervall på ca 50
år. 200-års-flommen med 40 år klimapåslag vil ha et gjentaksintervall på ca 250 år. Det er ikke utført
flomsonekartlegging, så det er vanskelig å vurdere skade ved denne flommen. Uten erosjonssikring
er det god grunn til å vente større skader enn 2014-flommen. Vannstanden vil være høyere, og ikke
minst vil hastigheten på vannet være større – det betyr at større blokker vil bli plukket og flyttet. Vi
anslår skadene til å være dobbelt så store som i 2014, altså 340 mill kr. I tillegg kommer det noe
oversvømmelseskader, anslagsvis 50 mill kr, og vi anslår risikoen for tap av liv til å være fordoblet, 64
mill kr. Til sammen blir dette ca 450 mill kr. Ut fra disse forutsetningene vil nåverdi av nytte i form av
redusert skade redusert være ca 95 mill kr. Dette setter en ramme for kva som kan investeres i
flomdempningstiltak.Til sammen har NVE sikret for 80 millioner.
Det skal understrekes at disse beregningene er basert på at vi virkelig får en så sterk klimaendring
fram mot 2100.

6.3 Diskusjon
De tiltakene som er presentert er stort sett tiltak som tar sikte på å redusere flomvannstand og vassføring. To er lokale flomvern som ikke i vesentlig grad påvirker flomstørrelse. Det ene er
erosjonssikring og flomvern langs Opo gjennom Odda, allerede i arbeid og til ferdigstillelse i 2017, det
andre er utbedring av flomvoll og erosjonssikring i Hildalselva. De øvrige tiltakene forskjellige former
for flomregulering i Sandvinvatn og avskjærende tunneler. Økt dempning i eksisterende sjøer er også
undersøkt, men de har vist seg å ha liten effekt.
Tiltakene har gjennomgående begrensede konsekvenser for miljø og friluftsliv. To av tiltakene har
spesielle utfordringer. Det ene er avskjærende tunnel på østsiden av vassdraget, fra Løyningsdal til
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Ringedalsvatn. Dette er et tiltak som produserer store mengder tunnelmasse, som det til dels kan by
på utfordringer å deponere i et sårbart landskap. Vannoverføringen og dermed miljøkonsekvensene
er uproblematisk dersom tiltaket lar seg realisere som et rent flomtiltak. Det er imidlertid svært dyrt,
i størrelseorden 1000 mill kr, og er dermed neppe samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det ikke
også benyttes som overføringssystem til Ringedalsvatn og Oksla kraftverk. Da må det nødvendigvis
tas ut større vannmengder og med langt større varighet enn hva som trengs for å kontrollere
flommer, og det medfører betydelige miljøutfordringer. Fordi Opovassdraget er omfattet av
Verneplan for vassdrag, må det søkes til Stortinget før et slikt alternativ ev. kan utredes.
Den andre utfordringen er tappetunnel fra Sandvinvatn til sjøen. Problemstillingen er langt på veg
den samme, dersom den bare brukes i flomsituasjoner er miljøkonsekvensene små, men dersom den
kombineres med kraftproduksjon blir vannuttaket langt større, med konsekvenser både for
Sandvinvatn og Opo. Utfordringen i Opo blir særlig hensynet til anadrom fisk.
Det er gjort en enkel nyttevurdering av flom- og erosjonssikring av Opo gjennom Odda sentrum.
Denne havner på en nåverdi på 95 mill kr. De tiltakene som nå gjennomføres koster 80 mill kr, og
ligger innenfor rammen satt av denne nytteberegningen, men dermed er det lite plass til øvrige tiltak
dersom de ikke kan bidra med andre nytteverdier.
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