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FORORD
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1. INNLEDNING
Ved vassdragsreguleringer

kan deler av natursystemene

bli brått og

En vet for lite om systemene til å kunne forutsi

kraftig endret.

de mer vidtrekkende og langsiktige fplgene av vassdragsregulering
og av andre effekter som flger

en regulering.

De aller fleste

endringene er irreversible.
Rapporten tar opp hvilke geofaglige forhold som kan bli berørt ved
en vassdragsregulering

og hvilke konsekvenser dette medfører.

Med geofag menes de fag som behandler jordens indre og ytre former
og prosesser.

De fleste geosystemene endres langsomt etter

menneskelig målestokk.

I områder med aktive prosesser kan

endringene være lett synlige.
Et nedb6rfelt er et dynamisk system hvor alle elementene, bl.a.
skråninger, bekker og elver er nært knyttet sammen og er avhengig
av hverandre.
Viktige elementer ved omtalen av de geofaglige forhold er (Gjessing 1977,

Faugli & Moen 1979):

- undergrunnens sammensetning og struktur
- l6smaterialdekkets dannelse og ytre former
- prosessystemene Oog spesielt det fluviale system
Innen geomorfologien er det blitt stadig mer viktig klarlegge
ulike prosesser.

Det er i første rekke tale om de prosessystemene

der det foregår mobilisering

(forvitring, erosjon), transport og

akkumulasjon av lost steinmateriale.

P&virkning ved inngrep kan

forekomme innen skrånings-, periglasiale, glasiale og fluviale
prosesser.

de

Videre er overflateformene av interesse, både de i

fast fjell og de i lsmateriale

(Faugli et al. 1986).

holdet kan sammenfattes i ordene prosess og form.

Hovedinn-

-

2.

2

-

BEL IGGENHET

Utbyggingen omfatter to felt i Otravassdraget som ligger i midtre
og nordlige del av Setesdalen mellom Besteland i sør og Bykle i
nord (fig. 1). Områdene ligger i Valle og Bykle kommuner i Aust-
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Fig.

1.

Oversikt

over

utbyggingsområdenes

beliggenhet.

i sør ligger på vestsiden av Otravassdraget og omfatter Kvernelvi og Kvernåis nedbørfelt. I nord
og vest grenser området til Farånivassdraget og i sør til Logni-

Agder.

Fjellskarutbyggingen

vassdraget.

Det aktuelle området dekkes av kartblad 1413 II Valle

i M 711 serien, målestokk 1: 50 000.
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Skargutbyggingen i nord ligger på østsiden av 0travassdraget og
omfatter Veiåni, BjØrnarå og fire mindre nabofelt i nord.
og øst grenser disse til Mansåi- og Tveitånivassdraget
til Rygnestadani- og Finndlavassdraget.

Nedbrfeltene

I nord

og i sør
dekkes av

kartblad 1413 I Urdenosi i M 711 serien, målestokk 1: 50 000.
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3.

-

UTBYGGINGSPLANENE

I øvre del av Setesdalen har I/S Øvre Otra tidligere bygget ut
Brokke kraftverk (1964) og Holen kraftverk (1981).
verk ble i

Brokke kraft-

1976 utvidet ved at Faråni i sør ble tatt inn i den

eksisterende overføringstunnelen i en tilleggstunnel mot nord til
Brokke kraftstasjon (fig. 2).

Brokke kraftverk innbefatter videre

Botsvatn som hovedmagasin med overføringstunnel og inntak av alle
elvene på vestsiden av dalen ned til Brokke kraftstasjon.
Holen kraftverk omfatter reguleringer av en rekke nedbørfelt nord
for Bykle med magasiner og overføringstunneler mot sør til Holen
kraftstasjon ved Botsvatn (Berdal 1984).

Utbyggingsområde Brokke sør ligger rett sør for Brokke kraftstasjon.

Her er det foreslått å overføre størstedelen av Kvernelvi

i en overfringstunnel
Overføringen vil få tre inntakspunkter.
og Kvernanis nedbrfelt

Strendtjrnbekken

i Kvernelvis nedbrfelt

vil bli overfrt

Litle Myklevatn i en kort overføringstunnel.
Strendtjbrnbekkoverfringen

til Far&ni i nord.

til

Steinmassene fra

vil enten bli lagt ut i selve vannet

eller i en arrondert tipp i nærheten av påhugget.

Allerede eksi-

sterende vei fram til Litle Myklevatn, hvor det er planlagt riggområde, vil bli benyttet.
august 1984.

Denne var under bygging ved befaring i

En stikkvei fra denne går fram til Bjnndalen.

Denne vil bli videref6rt til inntak Strendtjrnbekken.
Litle Myklevatn foreslås stengt med en mindre betongterskel i utlpet.

Vannet vil bli fort i en lang overfringstunnel

til Fara,

hvor den vil bli ført inn på den eksisterende tunnelen til Brokke
kraftstasjon.

Omtrent midt på denne tunnelen vil Kvernani bli

fØrt i sjakt inn på tunnelen.
I Kvernånis dal er det allerede ført fram vei til munningen av
dalen.

Denne skal videreføres inn til planlagt tverrslagsområde.
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Her vil det bli anlagt tipp i dalbunnen, men plassering er enda

ikke bestemt (Berdal 1984).
Utbyggingsområde Brokke nord ligger rett sør for Bykle.

Her vil

Torvikvatn bli stengt med en terskel i det naturlige utlpet.
Vannet vil bli fØrt i en tunnel nordover til Bjrnara,
for Edanfoss.

Herfra vil vannet flge

Borkebu hvor det vil bli frt

rett neden-

elvas naturlige lop ned til

inn i en overfringstunnel

vestlig retning mot Sarvsfossen ved Bykle.

i nord-

Ved Botsvatn vil det

bli bygd et nytt kraftverk som en fblge av utbyggingen Brokke
nord.

I tunnelen vil det bli seks hekkeinntak.

takene ligger innenfor Bjprnaras nedbrfelt.

To av bekkeinn-

Ved tunnelutlpet

fra Torvikvatn vil det bli anlagt et riggområde og en større tipp
på nordsiden av elva.
nordsiden av Bjrnara

Herfra vil det bli bygd permanent vei langs
til intak

Borkebu, riggomrAder og til et

større tippområde ved Hagen.
Ved Optestlbekken
større tipp.

vil det bli anlagt tverrslag, riggområde og en

Fram til anlegget vil det bli anlagt en permanent

vei fra gården OptestØl nede i dalen.
Fram til tverrslag og inntak i Bjordbekkdalen vil det bli bygd
vei.

Her vil det bli lagt opp en større tipp, fortrinnsvis i det

trange bekkegjelet.
dal 1984).

Bekken blir lagt i rør forbi tippmassen (Ber-

Ved de andre bekkeinntakene vil det bli ubetydlige

inngrep.
Med Brokke sør vil midlere kraftproduksjon i Brokke og det planlagte Hekni kraftverk Øke med 42 GWh.

Utbygging av Brokke nord

vil gi det nye Skarg kraftverk en midlere kraftproduksjon på ca.
66 GWh, samtidig som den midlere kraftproduksjonen i Brokke vil
Øke med 76 GWh (Berdal 1984).

-

1010-0,

Avlpsstasjon

8

-

med et nedbrfelt

p& 243

Bjørnevatn ved Underberg bru i Amdalselv
draget

(fig. 3).

AvlØpsstasjon

1804-0,

km,

ligger st

for

og tilhører Nidelvvasspå 96.6

med et nedbørfelt

ligger vest for KvernAni og Kvernelvi ved Gjuvvatn i Gjuvass--

km,

Ani og tilhrer

Kvinavassdraget

(fig. 3).
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Månedsmiddelvannføring

Sammenligner
1804-O

M

A

(NVE

september - oktober.
av nedbørfeltets

N

for stasjonene

D

1010-

og

om våren

til positive temperaturverdier

(tab. 1, 2 og fig. 3).
nedbr

0

data ser en at snøsmeltingen

faller sammen med overgangen
havsluft til kt

s

1986).

en månedsmiddelvannføringen

med de klimatiske

april-mai

A

J

i

Om høsten fører fuktig atlanter-

som igjen f6rer til en sekunder flomtopp i
Flomtoppens

størrelse og varighet avhenger

selvreguleringsevne.

-
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Avlpsstasj0n 1997-0, med et nedbørfelt på 402 km, ligger rett
sør for stasjon 1804-0 ved yarvatn i Kvinavassdraget. Stasjonen
ble opprettet i forbindelse med reguleringen i 1973 (fig. 3).
IfØlge Gotschalk et al. (1978) tilhører vassdragene med avlppsstasj0n 1010-0 0g 1804-0
henholdsvis hydrologiske region H3L4 og
H4L4. Vassdragene i utbyggingsomradet ligger i overgangssonen
mellom de hydrologiske regionene HjL4 0g HLt.
finert som (etter Gotschalk et al. 1978):
H1 - Dominerende

vårflom,

året

høyest

som

har

definert

ved

Regionen er de-

at de

gjennomsnittlig

tre måneder

avløp

alle

i

er vår-

måneder
Hg

-

Overgangssone
nest

høyeste

med

sekunder

eller

tredje

hostflom,
høyeste

definert

månedsavløp

ved

at

opptrer

om

høsten
L1 - Dominerende
årets

måneder

vinterminimum,
som

har

definert

lavest

avløp

ved
begge

at de

to av

opptrer

om

vinteren

BROKKE SØR
Feltene har relativt små vann og de fleste ligger nær vannskillet
(fig. 4). Løsmaterialet er relativt tynt i hele området. Området
har antaglig hurtig avrenning da det ikke er innebygd noen flomdempende elementer i systemet som f.eks. større vann nederst i
feltet og løsmateriale av betydning.
BROKKE NORD
Veiani og Bjrnara inneholder to store sjer (fig. 5). Lsmaterialet er relativt tynt i størstedelen av området. Torvikvatnet og Store Bjørnevatn fungerer som flomdempere for feltene.
I nedbørfeltene til de berørte bekkene er det hurtig avrenning
uten noen flomdempende effekt.

-- 1O -

5.

NATURGEDGRAFISK
BESKRIVELSE,
GEDHDRFDLDGI
DG STDRFDRHER

Området tilhører den sørlige del av Langfjellene.

Inn i dette

massivet skjærer den glasialt dannede Setesdalen seg dypt inn i
nord-srretning,

langs en svakhetssone og tidligere sprekkedal.

Den relativt jevne overflaten i dette hyfjellspartiet

tilsvarer

antaglig og er sammenfallende med rester av det subkambriske peneplan og den paleiske overflaten fra tertiær (Gjessing 1967).
Fjellområdene på vestsiden av dalen er preget av et smakupert platåterreng, et heilandskap.
sprekksoner.

I og langs disse sprekksonene og senkningene er det

et stort antall sjer.
form.

Dette er gjennomskåret av en rekke

Sjene

har stor variasjon i strrelse

og

Området ligger i ytterkant av heilandskapet i den søndre

del av fjellkjeden, Setesdalsheiene, region 35b (Nordiska
ministerradet 1984).
Fjellområdene på østsiden av Setesdalen har et relativt kupert
terreng med større markerte fjellformasjoner enn vestsiden av
dalen.

Omrdet

er rikt pa plat#former.

Det finnes en rekke sjer

som er påvirket av strukturen i berggrunnen.

Dalgangene er tydlig

glasialt påvirket og skjærer seg inn i massivet og danner bratte
markerte dalsider.
Løsmaterialet er tynt og usammenhengende i fjellområdene.

I

senkningene og dalgangene Øker mektigheten av kvartære- og fluviale avsetninger sammen med skred og rasmateriale.
Vegetasjonen i fjellområdene består i alt overveiende grad av
artsfattige alpine arter.

Under dette vegetasjonsbeltet kommer

den subalpine bjrkeskogen

inn pverst i dalsidene og i senkningene

inn mot fjellet.

I dalene og de større dalgangene, kommer den

boreale barskogen inn under bjrkebeltet.

BROKKE SØR, OVERFØRING FARA
Kvernelvi har et nedbdrfelt pa 40 km.
Hyeste punkt er Fagervassknuten i sørvest på 1O4O m o.h., og laveste punkt er ved samlbp med Otra ved Besteland p& 23O m o.h.

Det meste av nedbr-

feltet ligger over bjørkebeltet og er dominert av heilandskapet.

- 11 -

Bestelandsdalen og Heddesdalen skjærer seg markert inn i dette
massivet.
Vassdraget er symetrisk forgrenet med en rekke vann og elver.
Det har sitt utspring i vest ved Værehovudet (1018 m o.h.) og
Fagervassknuten (1040 m o.h.).
delen av nedbrfeltet

HægestrØlåni drenerer største

ned i Litle Myklevatn.

Herfra begynner

Kvernelvi sitt lØp over en bergterskel før den kaster seg ned i
Bestelandsdalen i en stor foss og videre ned mot Setesdalen og
samlp

med Otra.

I Bestelandsdalen gAr elva i stryk i en markert

svakhetssone og canyon.

I Setesdalens dalbunn danner den en elve-

vifte med grovt materiale.
Kvernani har et nedbdrfelt

p

20 km.

Hyeste

punkt er Kiste-

knausen i sør på grensen mot Kvernelvis nedbørfelt på 1028 m o.h.,
og laveste punkt ved samlp
o.h.

med Otra ved Fjddskardevja

pa 240 m

Størstedelen av feltet ligger under skoggrensen hvor Kvern-

Ani og Tjurrmonvatnets dalfører skjærer seg inn i heilandskapet.
Dalenden ved Rjupekilen har tydlig botnform.
Vassdraget er usymetrisk forgrenet og dominert av det store Tjurrmonvatnet og har sitt utspring i vest ved Den hge
o.h.).

Kvern&nis lop starter ved Stemtjrn

en bergterskel og ned Kvernadalen.

knausen (978 m

hvor den renner over

Her er løsmaterialet tynt med

eksponert berggrunn flere steder i løpet.

Ned Setesdalens dalside

går Kvernåni over bart berg med et tynt eroderbart bunnmorenemateriale på sidene.

I overgangen til dalbunnen danner den en

elvevifte med grovt materiale før den skjærer seg ned i større
glasiale og fluviale avsetninger mot samlp

med Otra.

-
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4.

Oversikt

OVERFRING

over

Kvernånis

og Kvernelvis

4

km

nedbørfelt.

SKARG

Veiåni har et nedbørfelt på 21 km.

Hyeste

punkt er Kaldheims-

heii i nordøst på grensen til Bjørnarås nedbørfelt på 1246 m o.h.
Laveste punkt er ved samløp med Otra rett nord for Lunden på ca.
280 m o.h.

størstedelen av feltet ligger under skoggrensen i det

subalpine bjrkeskogsbeltet,
skogen.

og med VeiAni

i den boreale bar-

Vassdraget er dominert av Husebyvatn og Torvikvatnet.

nedre del av feltet skjærer Veiådalen seg inn i fjellformasjonen
med en markert dalende.

Dalen flger

en svakhetssone.

Den er

I

-
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Den sørvendte siden står fram med en

markert bratt bergvegg og ur ved foten inn mot elva.

Den nord-

vendte siden er bratt og består av morene og rasmateriale.

Dal-

enden består av en liten åpen dalbunn omgitt av bratte bergvegger
og urer, og med en foss som det dominerende element.

PA fjellpla-

tået ovenfor er terrenget åpent og svakt skrånende inn mot fjelltoppene.

Ved Torvikvatn overtar den glasiale dalformen med bratte

dalsider mot fjelltoppene rundt.
Vassdraget er relativt symetrisk og har sitt utspring ved Kaldheimsheii.

Husebyåni, som går over i Veiani, og Veiåni, er de

eneste elvene av betydning i vassdraget.
BjrnarA

har et nedbdrfelt pa 77

pa 1343 m o.h. i nordst,
Bjrnara

p& 400 m o.h.

km.

Hoyeste punkt er Kaldeskard

og laveste punkt ved samlp

med Otra ved

I overkant av halve nedb@rfeltet ligger

under skoggrensen og er dominert av det subalpine bjørkebeltet, og
med den boreale barskogen under denne.
Vassdraget er symetrisk, og har sitt utspring ved Kaldeskard, Reidalsfjelli og Kaldheimsheii.
fjellmassivet.

BjØrnårådalen skjærer seg dypt inn i

Nedre del av dalen er trang med bratte dalsider.

Den sørvendte dalsiden fortsetter videre oppover dalen med en
markert bergvegg.
dalbunn.

Her vider dalen seg mer ut med en relativ flat

Videre oppover dalen gjør, og spesielt inne ved Store

Bjørnevatn, de glasiale formene seg mer gjeldene.
Bekkeinntakenes
Strrelsen

p

nedbrfelt

har et areal pa ca..16

km

(fig. 5).

de enkelte delfeltene ligger rundt 4-5 km.

punkt for feltene er Grjotdalsnuten

pA 1271 m o.h.

Hyeste

størstedelen

av feltene ligger under skoggrensen og er dominert av den subalpine bjørkeskogen og den boreale barskogen.
relativt rette løp.

Nedbørfeltene har

Bekkene har sitt utspring i fjellområdet.

Ned mot Setesdalen har de skåret seg mindre V-formede sidedaler i
Setesdalens dalside.

-
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6.

BERGGRUNNEN

Berggrunnen i området tilhører det sørnorske grunnfjellsområdet.
Bergartene består i hovedsak av gneis- og granittbergarter,

og med

innslag av metasandsteiner, metabasalt og dioritt til monzonitt
(fig. 3).

Gneisen varierer fra yegneis

til båndet biotittrik

gneis med innslag av amfibolitt og migmatitt (Sigmond 1978).
nitten er fin til middels kornet.

Enkelte steder er den granodio-

rittisk og porfyrisk fra middels til grovkornet.
med den kaledonske fjellkjedefoldingen
strkretningen

Gra-

I forbindelse

sprakk berggrunnen opp i

N-N0 og 90°-45° på denne.

Dette gjenspeiles i

dagens landformer.

N
l
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.

--- \ \
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Fig.

14.

Forenklet
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over

berggrunnen

(Sigmond

1978).
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7.

KVARTARGEOLOGI
OG LØSMASSER

REGIONAL OVERSIKT
Brestrømmene i siste fase av nedisningen i kvartær har hatt en
retning mot SØ g SS fra et isskille i fjellområdene vest for
nordlige deler av Setesdalen (Vorren 1977). Etterhvert som isen
ble tynnere ble bevegelsen mer og mer bestemt av topografien under
og fulgte de store dalsystemene ut mot kysten.
Den endelige avsmeltingen i sør-Norge regnes å ha startet for 1213 000 år siden.

Den var ikke jevn, men preget av flere stopp og

små framrykkinger av brefronten avhengig av klimaforverringer.

I

forbindelse med dette ble det ofte avsatt store mengder materiale
langs fronten.

De mest sammenhengende randmorener, Ra-trinnet,

ble avsatt i Yngre Dryas, ca. 10 600-11 000 år siden.
trinnet krysser Setesdalen ved Vennesla

Dette

(Andersen 1960).

Smeltevann drenerte mens isen ennå var stor, i samme retning som
isoverflatas helling.

Etterhvert som den ble tynnere fant vannet

seg vei ned i dalene og fulgte disse ut mot kysten.
seinere fase, ofte kalt dalbrefasen

I en enda

(dvs. etter at heiplatåene var

smeltet fri) kunne smeltevann også renne mellom isen og dalsida.
I Setesdalen finnes tallrike glasifluviale akkumulasjoner

som kan

settes i forbindelse med en slik dalbrefase med stagnerende brebevegelser og begynnende ddisnedsmelting
1982).

(Fritsen & Kongsgarden

I heiområdene rundt Setesdalen er det derimot sparsomt med

løsmasser.

Stort sett dreier det seg her om et tynt og usammen-

hengende morenedekke med noe mektigere avsetninger i senkninger og
i sidedaler til Setesdalen.

SPESIELLE DELEN - BROKKE SØR
Kvernelvis nedbrfelt
har tydelig glasiale dalformer.
I de
hyereliggende
heiomrAdene er det et usammenhengende og tynt
morenedekke.
I Heddesdalen, fra litt nord for HægestØl og ned til
Stlalene,
fdlger det i bunnen av dalens nordside en nesten
sammenhengende markert eskerrygg. Ved og rundt Litle Myklevatn er
det avsatt glasifluviale og fluviale avsetninger rundt store deler
av vannet i form av terrasser og sandstrender.
renner elva over en markert bergterskel.

Ved vannets utlbp

Dalsidene ned mot Setes-
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dalen er dekket av et tynt morenedekke foruten rasmateriale i de
bratte sidene.
Kvernanis nedbrfelt

har en godt utviklet glasial dalform med en

tydelig dalende ved Rjupkilen.

Omrdet

har et tynt usammenheng-

ende morenedekke.

BROKKE NORD
Veiånis nedbørfelt har en godt utviklet dalform ved Torvikvatnet.
I de hyereliggende

fjell- og heiomrAdene er det et tynt og usam-

menhengende blokkrikt morenedekke.

Rundt vestsiden av Torvik-

vatnet og ned mot riksvei 45 ble det registrert et haugterreng av
morenemateriale med blokkrikt materiale i overflaten.
består av en blgete

skrnende

grunnen står frem i dagen.

Terrenget

flate ned til riksveien hvor berg-

Her begynner Veiådalens nedskjæring.

I Veiadalen er dalsidene dekket av morene- og rasmateriale.

I

enden av dalen mot Setesdalen skjærer elva gjennom en større lateral avsetning.
I Birnaras

nedbirfelt fra Edanfoss og et kort stykke nedover er

dalbunnen dekket av en usammenhengende blokkrik morene.

Dalsidene

er dekket av et tynt lag med morene som stedvis er dekket av rasmateriale fra de steile dalsidene, spesielt vestsiden.
støl vider dalen seg ut med en flat dalbunn.

Ved Vas-

I denne delen av

dalen er det en nesten sammenhengende elveslette avbrutt av terrasser og en esker.

Materialet i dalbunnen veksler med glasiflu-

vialt- og fluvialt materiale.
Ved Hagen passerer elva over en bergterskel og danner Hagenfossen.

Her smalner dalen og elvelpets

Setesdalen.

gradient pker ned mot

I enden av dalen vider den seg ut, og elva skjærer

her gjennom en lateral avsetning.
De hyereliggende

omr&dene til bekkenes nedbrfelt

tynn usammenhengende

er dekket av en

bunnmorene med blokkrik overflate.

Ned

Setesdalens dalside Øker mektigheten mot bunnen hvor bekkene
skjærer gjennom en rekke terrasser og laterale avsetninger.
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8.

FLUVIALGEOMORFOLOGI

Erosjon og materialtransporten
flomperiodene vår og høst.

i elvene foregår alt vesentlig i

Materialkilden

er hovedsaklig morene

og glasifluviale avsetninger.

BROKKE SØR
Bunnen i øvre del av Rotveltåni består av sand og fin grus.
Strekningen er relativt stiltflytende med svak meanderutvikling
nedre del av partiet.
stien.

i

Bunnen i nedre del består av grus og

Elva går i stryk og eroderer morene- og glasifluviale av-

setninger.

Det er bygd opp deltaavsetning i Litle Myklevatn.

Materialet i Kvernelvi består av grov stein og blokker og går i
fosser og stryk.

Øvre del av lØpet går over bart berg.

alet i elva viser tydlig imbrikering.
f6rt fra dalsiden.

Ved samlp

Materi-

Noe rasmateriale blir til-

Otra er det bygd opp ei vifte be-

stående av grovt materiale.
Kvern&ni

danner en foss fr

den nar dalbunnen i Kvernadalen hvor

den er stiltflytende med svak meandrering.
grus og bart berg.
sjon mot sidene.
lpsutvikling.

Bunnen består av sand,

Tett vegetasjon langs elvelpet

hindrer ero-

Flere bergterskler er bestemmende for dagens
Ned Setesdalens dalside er det dannet en rekke

flomløp, hvor det foregår erosjon i det tynne morenematerialet.
Mot dalbunnen er det bygd opp ei vifte.

Ved samløp Otra har elva

erodert store glasifluviale- og fluviale avsetninger.

BROKKE NORD
Oppstrims VeiAni veksler l@pet mellom fosser, stryk og rolige
partier.
I Bjrnar#

Materialtilførselen

og transporten er ubetydlig.

er det mellom Vasstl

og Hagenfoss dannet et meander-

system med aktive erosjons- og akkumulasjonsprosesser.

Material-

tilførselen stammer fra erosjon i glasifluvialt- og tidligere fluvialt avsatt materiale.
fin grus.

Den dominerende kornstørrelsen

er sand og

Nedstrøms bergterskelen ved Hagenfoss Øker gradienten.

-
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Bunnmaterialet består av grovere steinfraksjoner som kun kan beveges ved strre

flommer.

Ved samlp

mindre vifte av grovt materiale.

Otra danner BjrnarA

en
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9.

VURDER
ING/KONSEKVENS
VURDER
ING

Ved vurderingen av inngrepene foretas først en vurdering av områdets faglige verdi og deretter en konsekvensanalyse

av de plan-

lagte inngrep (jf Faugli 1982, Halvorsen 1983).
Utbyggingsområdene

ligger sentralt i de sørnorske fjellheiene, et

område med få arealer som er vurdert spesielt verneverdige.

Denne

delen av Setesdalen inneholder bare et areal som er vernet i
naturvernsammenheng.

I henhold til verneplan for vassdrag berører

Njardarheim de øvre deler av Kvernelvi og Kvernånis nedbørfelt.
generell naturvernsammenheng
regionen.
Bjprnar

I

er Brokke nord egnet som typefelt for

Ut fra geofaglige forhold representerer Veiani og
typiske sidevassdrag til Otra fra fjellstrkene

rundt.

Utbyggingene i sør inneholder ikke spesielle geofaglige lokaliteter av verdi.

Derimot framviser utbyggingsområdene

i nord med

Veiani og Bjprnar& en rekke enkeltlokaliteter.
Grovt kan VeiAni og Bjrnara

karakteriseres

som hyfjellsvassdrag

som i nedre delene skjærer seg skarpt og dypt ned i berggrunnsmassivet i overgangen til Setesdalen.

De store landformene og

landskapstypene inne på fjellet som disse representerer avviker
lite fra hyfjellet

og dalene rundt.

Bjørnarås nedskjæring mot Setesdalen.

Et unntak er VeiAnis og
Med unntak fra disse ned-

skjæringene er de store landformene og landskapstypene
representative

for region 33a i den naturgeografiske

delingen av Norden (Nordiska ministerrådet

1984).

i fjellet

regioninn-

Innen nedskjær-

ingene mot Setesdalen hvor særlig berggrunnsstruktur

og svakhets-

soner har hatt en avgjørende betydning er det stor kontrastrikdom.

Veini

har en rekke urer, et dypt juv og et variert elveløp,

mens Bjrnar

har en rekke urer, morene-, glasifluviale- og fluvi-

ale avsetninger og et variert elvelop.
Øker terrengets variasjon.

Disse elementene tilsammen

Begge dalene med elvesystem har stor

geofaglig verdi som uregulert sidevassdrag til Otra.
Utbyggingen av vassdragene vil få
Bjbrnara.

konsekvenser for VeiAni og

De interesser som er pavist gar ut pa at:

-

1.
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Vassdragene synes å være typiske for regionen og kan av den
grunn være egnet som typeområder.

2.

Feltene er lite påvirket av menneskelig aktivitet og er samtidig et av de siste uberørte sidevassdragene i denne delen
av Otravassdraget.

Konsekvensene
vil forsvinne.

for Veiani blir at elva som naturlig element i dalen
Vannet fra Torvikvatn har betydning for det natur-

lige systemet nedenfor.

Hvorvidt forvitringsprosessene

vil bli

påvirket i Veiadalen er uvisst.
I BjrnarA

vil elvestrekningen mellom uttaket fra Torvikvatn og

fram til inntaksoverfringen
kt

vannfring.

strekningen.

til Skarg

Det vil delegge

fa kt

erosjon som flge

av

det naturlige elvesystemet pa

Nedstrøms inntaket vil elva bli tørrlagt og de

aktive prosessene opphøre.

Inngrepene i dalen vil Ødelegge de

kvartære og resente erosjons- og akkumulasjonsformene.

I tilfelle

utbygging vil en justering av inngrepene med hensyn til veibygging, plassering av riggområde og tipp være å foretrekke.
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1D. SAHHENDRAG/KONKLUSJDN
De geofaglige forhold i de berørte nedbørfeltene, Brokke sør og
nord, er beskrevet og vurdert på grunnlag av litteratur og befaring av området.

Inngrepene er fordelt på to adskilte områder

bestående av henholdsvis to og fire delfelt.

Brokke sør ligger på

heiplatået på vestsiden av Setesdalen, mellom Besteland og Brokke,
mens Brokke nord ligger på fjellplatået på østsiden av dalen rett
sør for Bykle.

Alle vassdragene tilhører Otravassdraget.

Brokke sør består av to nedbrfelt,

Kvernelvi og Kvernåni.

Kvernelvi er et typisk heivassdrag med størstedelen av nedbørKvernelvi fØlger en canyon, svakhetssone, i

feltet på heiplatået.

Bestelandsdalen til samlp

Otra.

Lb6smaterialet er tynt med unntak

av området rundt Litle Myklevatn, med fluviale og glasifluviale
avsetninger. I vre del av nedbrfeltet fdlger lpene svakhetssoner i mye fast berg med vekslende rolige partier og mindre
fosser og stryk.

I nedre del av feltet mot Litle Myklevatn og

videre ned mot Setesdalen går elva i fosser og stryk i grov stein
og blokker.
Kvernånis nedbørfelt ligger i overgangen mellom heiplatået og
Setesdalen, i en glasialt dannet dal.
hele feltet.
Setesdalen.

Lpene

flger

Løsmaterialet er tynt i

svakhetssoner og en hengende dal ut i

Elveløpene renner over mye fast berg og veksler

mellom rolige partier og fosser og stryk.

I Setesdalens dalside

eroderer den i morenematerialet i dalsiden.
Brokke nord består av to store og fire små nedbrfelt.
Bjprnar& utgjr

Veiani og

de to store feltene.

Veianis nedbrfelt

ligger i overgangen mellom hyfjellet

dalen i en vid glasialt dannet dal.
av feltet er relativt tynt.

Løsmaterialet i store deler

Elvelpene

i pvre del veksler med

rolige partier og fosser og stryk fram til riksvei 45.
danner elva en større foss ned i Veidalen,
sprekke- og glasialdal.

og Setes-

Ved veien

en blanding av

Ut Veiådalen går elva i stryk.

Eneste
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erosjon og transport av materiale av betydning foregår i en større
lateral avsetning i nedre del av Veiani.
BjrnarAs

nedbdrfelt er et typisk hyfjellsvassdrag

deler av feltet i hdyfjellet.
dal.

Bjrnara

flger

med store

en glasialt dannet

Løsmaterialet er relativt tynt i store deler av feltet med

unntak av midtre deler av BjØrnarådalen hvor det finnes større
laterale-, fluviale og glasifluviale avsetninger.

Elveløpene i

øvre del veksler mellom rolige partier og fosser (Edansfoss) og
stryk.

I BjrnarAdalen

har elva et strre

renner i stryk ned til samløp med Otra.

rolig parti f6r den

Det foregår erosjon og

transport i nedre del av feltet.
Bekkeinntakene nord for Bjrnara

har sm

seg fra fjellet og ned i Setesdalen.
har størst mektighet nederst i feltet.

nedbrfelt,

og strekker

Løsmaterialet er tynt, men
Løpene er rette.

Øvre deler av Otravassdraget 0.r sterkt påvirket av kraftutbygging.

Ingen av sidevassdragene står idag på noen Verneplan for

vassdrag.
inngrep.

Veiåni og Bjrnar

er lite påvirket av menneskelige

Feltene synes dessuten å være typiske som sidevassdrag

for denne del av Setesdalen.

Ethvert inngrep vil forstyrre det

naturlige systemet som Veiåni og Bjørnarå representerer, og dermed
Ødelegge mulighetene for å bevare de siste velegnede typevassdragene for området.
dragene vil bli store.

Konsekvensene av en utbygging i begge vass-Ved en gjennomføring av planene br

vurderes om inngrepet i VeiAni med overfring

det

til Bjprnar& kan

bortfalle. I Bjørnarå vil det være en fordel med en justering av
inngrepene.

-
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