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Fortegnelse over kartbilag

TEMA

KARTBILAG NR.

Utbyggingsplan

3.2/3.3

Anleggsveier, tipper, linjer

3.5/3.6

Bosetting/kommunegrenser

l

Naturvern

2

Friluftsliv

3

Vilt

4

Fisk

5

Vannforsyning

6

Vern mot forurensning

7

Kulturminnevern

8

Landbruk/reindrift*

9

Flom- og erosjonssikring*
Transport*
Is/vannternperatur/klima*

10

* For denne/disse interessene er det ikke utarbeidet
temakart.
Alle kartbilagene er samlet bakerst i rapporten, med unntak
av kartbilagene 3.2, 3.3, 3.5 og 3.6 som følger etter kap. 3.

l

l

BROKKE.

1.1

l

NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN

Naturgrunnlag

Utbyggingsprosjektet består av to overføringer som vil øke
produksjonen i eksisterende Brokke kraftstasjon i Valle kommune:
l. Overføring av avløpet fra Torvikvatn (Veiå), Bjørnarå
samt seks mindre bekker nordover til toppen av Sarvsfossen.

Det aktuelle nedbørfeltet har avløp til Otra

mellom Flateland i Valle kommune og Bykle sentrum i Bykle
kommune.

Denne overføringen er i det følgende kalt Brokke

nord.
2. Overføring av Strendetjønnsbekken, Bestelandså og Fjellskarå
nordover mot Brokke kraftstasjon via eksisterende overføringstunnel fra inntak i Farå.

Det aktuelle nedbørfeltet

har har avløp til Otra mellom Besteland og Rysstad i Valle
kommune.

Denne overføringen er i det følgende kalt Brokke

sør.
Det er ingen avhengighet mellom de to overføringene og de er
i det følgende behandlet som to selvstendige prosjekter.
De aktuelle nedbørfeltenes beliggenhet framgår av fig.

l

neste side.

1.1.2.1

Berggrunnsgeologi

Brokke nord.
Området ligger sentralt i det store sørnorske grunnfjellsområdet.

Gneis (båndgneis) og ulike granittbergarter domi-
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Figur l.
Prosjektets beliggenhet
i Olras nedbørsfelt.

l

nerer.

2

Området er gjennomsatt aven rekke vestsørvest -

østnordøst-gående sprekker.
Brokke sør.
Her gjelder tilsvarende som for Brokke nord.
1.1.2.2

Geomorfologi

Brokke nord.
Bjorbekken, Bjørnarå og Veiå følger dypt nedskårne tverrdaler ned mot samløpet med Otra.De følger berggrunnssprekker.

Store Bjørnevatn og Torvikvatn ligger i tilsvarende

markerte daler.
over 1100 m.o.h.

Overflaten omkring er et høyfjellsplatå
Dette er rester aven paleisk (gammel)

overflate, og kan trolig også settes i forbindelse med det
subkambriske peneplanet.
over blankskurt berg.
tydelig fram her.

I Edansfoss går elva i stryk/fall

Berggrunnens strøk og fall kommer

Gloppefossen i enden av Veiåjuvet mar-

kerer "dalenden", juvet er dannet ved iserosjon.
Brokke sør.
Hovedtrekkene er de samme som i Brokke nord.

Bestelandså og

Strendetjørnbekken følger en sprekke sone i berggrunnen, en
annen finnes ved Fjellskarå.

Bestelandsjuvet er tilsvarende

dypt utgravd som tverrdalene i "Brokke nordli.
1.1.2.3

Kvartærgeologi.

Brokke nord og sør.
I de høyereliggende partier av feltet har isen under siste
istid bare hatt en modellerende effekt.

Her finnes dessuten

relativt sparsomt med løsmaterialavsetninger.

I dalene og

senkningene har derimot isen fått bedre anledning til erosjon
og siden avsetning av materiale under siste del av istida.

l
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I siste istid hadde den store innlandsisen et isskilie i
retning sør for Hardangervidda.

Isskillet har

ikke vært stabilt, men forflyttet seg fra vest mot øst og
rundt 18 000

20 000 år før nåtid regnes det å ha ligget

nær Setesdalen.

Fra isskillet har isen beveget seg i begge

retninger, både mot sørvest og sørøst.

I siste del av

tida, da innlandsisen hadde begynt å trekke seg tilbake var
bevegelsen i området mer rettet mot sør, ut Setesdalen.

Brokke nord.
Øvre del av Setesdal har innlandsklima, med forholdsvis lave
temperaturer vinterstid og forholdsvis høye temperaturer
sommerstid.

I et "normalår" faller det mest nedbør i måne-

dene august-desember, minst i mars-mai.
Det foreligger ikke meteorologiske data fra det aktuelle
feltet.

på Bjåen, ca. 10 km nord for ·Hovden, varierer nor-

mal månedsmiddeltemperatur mellom
+ 11,loC (juli).

8,Ooe (februar) og

Vinterstid er det målt + 33,ooe på Bjåen.

Normal årsnedbør i øvre del av Setesdalen varierer mellom
1000-2000 mm og er størst i vestlige og høyereliggende strøk.
Nedbørdata fra Bjåen viser at månedsnedbøren er størst i
perioden august-november og minst i perioden mars-mai.
Midlere avrenning i nedbørfeltene til Veiå, Bjørnarå, Finndalsbekken m.fl. er ca. 40 1/km 2 .s.
føre avløpet fra i alt 94,6 km 2

Det er aktuelt å over-

tilsvarende en midlere

føring på 3,8 m /s.
3

Avløpet fra nedbørfeltene er karakterisert ved stor
ing i snøsmeltingen (mai-juni) og lav vannføring om vinteren.

l
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Veiå og Bjørnarå m.fl. har avløpt til Otra mellom Valle
sentrum og Bykle sentrum.

Denne elvestrekningen har

sterkt redusert vannføring pga. tidligere reguleringsinngrep.

Fra 1964 har Otra ved Bykle vært overført gjennom

tunneler (takrennesystem) på vestsiden av vassdraget
ned til Brokke kraftstasjon.

Fra 1977 ble Otra overført

gjennom tunnel fra Sarvsfoss til Bossvatn.
I perioden 1945-63 (før de største reguleringsinngrepene) var
midlere vannføring ved Valle vannmerke 78 m3 /s.

I perioden

1970-79 var midlere vannføring 15,3 m /s og i 1982 8,8 m3 /s.
3

Etter de omtalte regtileringsinngrepene opprettholdes vannføringen på elveavsnittet mellom Bykle sentrum og Valle i
stor grad av avrenning fra det uregulerte nedbørfeltet på
østsiden av vassdraget langs denne elvestrekningen.
Her utgjør avløpet fra Veiå og Bjørnarå m.fl. en vesentlig
andel.

I 1982 var årsavløpet ved Valle vannmerke ca. 280

millioner m3

•

Av dette kom ca. 120 millioner m3 fra Veiå

og Bjørnarå m.fl.

Avløpet herfra utgjorde dermed ca. 43 %

av årsavløpet ved Valle vannmerke.
Det er fastsatt minstevannføring ved Valle vannmerke på 3 m3 /s
i sommerhalvåret og 2 m3 /s i vinterhalvåret og det er bygget
en rekke terskler på elveavsnittet mellom Valle og Bykle sentrum.
Veiå og Bjørnarå har næringsfattig og relativt surt vann.
Målinger i

juli 1983 viste pH-verdier mellom 5,2 og 5,3.

holdet av organisk og partikulært materiale er lavt.

De to

vassdragene er lite påvirket av forurensninger.
Trydalsbekken har også en næringsfattig vannkvalitet.
Målinger i

juli 1983 viste pH-verdier på 5,7.

Innholdet av

organisk og partikulært materiale er lavt og. bekken er lite
påvirket av forurensninger.

l
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Vannkvaliteten på den aktuelle strekningen av Otra er
hovedsakelig påvirket av

og forsuring.

Målinger ved Valle i 1981 viste pH-variasjoner gjennom året
mellom 5,2 og 6,5, med pH 6,0 som årsmiddel.

Vannkvaliteten

er ved Valle kjennetegnet ved at vannføringen er sterkt
sert.
Arsmiddelkonsentrasjonen av total fosfor er høyere ved
Valle enn lenger oppe og lenger nede i vassdraget.

Dette

kan tilskrives dårlig fortynning av tilførte forurensninger
fra kloakk og jordbruksvirksomhet.

Vannkvaliteten på den

aktuelle strekningen av btra må imidlertid karakteriseres
som næringsfattig (oligotrof).
Brokke sør.
på Hylestad, like ved Brokke kraftstasjon, varierer normal
månedsmiddeltemperatur mellom 7 4,9°e (januar) og + l4,3 o e
(juli).
både i
7

på Hylestad har det vært målt + 30 0 e eller høyere
juni, juli og august.

Vinterstid er det målt

25,6°e på Hylestad.

Normal årsnedbør på Hylestad er ca. 1200 mm.

Månedsned-

børen er normalt størst i august-oktober og minst i marsmai.
Midlere avrenning i nedbørfeltene til Strendetjønnbekken,
Bestelandså og Fjellskarå er ca. 38 1/km 2 .s.
å overføre avløpet fra i alt 47,7 km 2

,

Det er aktuelt

tilsvarende en mid-

lere vannføring på 1,8 rn /s.
3

Strendetjønnbekken, Bestelandså og Fjellskarå har avløp til
Otra nedstrøms utløpet fra Brokke kraftstasjon.

Midlere

vannføring i Otra ved utløpet av Brokke kraftstasjon er 84
m3 /s.

l
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Bestelandså og Fjellskarå har en sur og saltfattig vannkvalitet.

pH varierer mellom 4,7 og 5,2 og konsentrasjonen av

aluminium er høy.

Vassdragene er lite påvirket av forurens-

ninger og innholdet av organisk og partikulært materiale er
lavt.

Brokke nord
Naturgeografisk. hører skogen til Øvre Setesdal og Telemarks
skogområder i forfjellsregionen, mens snaufjellet naturlig
kan regnes til Setesdalsheiene i fjellregionen i søndre

del

av den skandinaviske fjellregionen.
Vegetasjonen viser en betydelig variasjon fra varmekjær
edellauvskog til mellomalpin vegetasjon, fra magre furuskoger
og rismyr til artsrike almeskoger, rikmyrfragmenter og høgstaudeenger.

Arealmessig dominerer fjellbjørkeskogen, men

barskog finnes opp til 750 m.o.h.
1050 m.o.h.

Fjellbjørka når opp i

Over tregrensa dominerer blåbær-blålynghei og

rabbevegetasjon.

Det er mye myr med_varierende helling,

helt opp til 150, og mange rikmyrindikatorarter forekommer.
Vannene har lite vegetasjon og er næringsfattige.

Bekke-

kløftene har det mest interessante plantelivet, med høye
artsantall og markerte foreskjeller på nord- og sørvendt side.
Både ved Stavenes, Trydal og Bjørnarå er det gårder, men vegetasjonen synes ikke å være vesentlig påvirket av landbruksdrift verken ved Bjorbekken eller Veiås utløp.

Selv om hogst

er drevet i det meste av området, finnes det steder uten tydelige merker etter hogst, også i barskogen.
dels i ferd med å gro til med skog.
sau.

Stølsvollene er

Utmarksbeitet nyttes av

Langs riksvei 45 som krysser Veiå like ovenfor Veiå-

juvet og følger Bjøanaråvassdraget fra Edansfoss til endes,
er det mange hytter, og det drives mye friluftsliv i området.

l
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Brokke sør.
Naturgeografisk hører snaufjellet til Setesdalsheiene i fjellregionen i søndre del av den skandinaviske fjellkjeden, mens
skogen naturlig kan regnes til Øvre Setesdal og Telemarks
'områder i forfjellsregionen.
I "Brokke sør" er ikke vegetasjonen like variert som i
nord".

"Brokke

Røsslyng - skinntryte - furuskog, blåbærskog, lågurt-

skog og gransumpskog dominerer opp til 600 m.o.h. der fjellbjørkeskogen gradvis overtar.

Skogen når opp til 900 m.o.h.

Over skoggrensa dominerer blåbær-blålynghei, men det er og
mye greplynghei og annen rebbevegetasjon.
det mindre av enn i Brokke nord.

Myr og snøleier er

Bestelandsdalen viser

svarende forskjell på nord- og sørsida av bekkejuvet som
flere av bekkene i

"Brokke nord".

Landbrukets påvirkninger er tilsvarende her som i Brokke nord,
men det går ingen gjennomgangsvei gjennom

nedbørfeltet,

og

det drives betydelig mindre friluftsliv her.

Arealfordelingen i de to aktuelle nedbørfeltene framgår av
kartbilag 9 og tabell I.l nedenfor.
Tabell I.l

Arealfordeling i de aktuelle nedbørfeltene.
Brokke nord

Brokke sør

Barskog, lav bonitet

0,5 km 2

Blandingsskog, middels bonitet

3,8 "

0,1 "

Blandingsskog, lav ,bonitet

3,7 "

2,0 "

Lauvskog, middels bonitet

0,3 "

O, 5 "

Beite

0,2 "

Dyrkbar mark

0,4 "

0,2 "

Annet areal (vann, myr, impedirnent)

85,7 "

44,0 "

Totalt

94,6 km 2

47,7 km 2

l

1.2

8

Samfunn og samfunnsutvikling

Anleggsvirksomheten vil foregå i Valle kommune.
lingsområdet består i tillegg til Valle av kommunene Bygland og Bykle.

Som fellesbetegnelse på kommunene i dag-

pendlingsområdet brukes heretter "regionen".
Tabell 1.2

Utvikling av folketallet fra 1900 fram til 1982,
utgangen av året.

Ar

Bygland

Valle

Bykle

Regionen

1900

2149

1720

476

4345

1946

1954

1714

703

4371

1970

1551

1444

464

3460

1980

1554

1488

712

3754

1982

1549

1490

650

3689

Kilde:

Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.3

Naturlig tilvekst, flytting og samla tilvekst i %,
Gjennomsnitt for årene 1980-82.
Bygland

Valle

Bykle

Fylket

Naturlig
'tilvekst

-0,4

-0,8

0,6

0,3

Netto
flytting

0,3

0,9

1,7

1,0

Samla
tilvekst

-0,1

0,1

2,2

1,2

Kilde:

Statistisk sentralbyrå.

l
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Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Bygland har hatt liten
endring i folketallet i perioden fra 1970 til 1982.

Valle

har hatt svak økning i folketallet i perioden, mens det har
vært stor økning i folketallet i Bykle i perioden.
Bygland og Valle har negativ naturlig tilvekst i folketallet.
Dette skyldes skjev alderssammensetning med en stor andel av
befolkningen over reproduktiv alder.

Folketallet blir i

begge kommunene opprettholdt ved innflytting.
økningen i

Den store

folketallet i Bykle i perioden fra 1970 til 1982

skyldes hovedsakelig innflytting til kommunen i forbindelse
med kraftutbyggingsarbeider i øvre Otra.
I henhold til prognosen i tabell 1.4 vil Bygland og Valle få
svak økning i folketallet fram mot år 2000.

For Bykle er

prognosen misvisende da tallene for 1990 og 2000 er altfor
høye.
Det må understrekes at den skisserte befolkningsutvikling
forutsetter naturlig tilvekst pluss samme flyttetendens som
siste tre år.

Endrete sysselsettingsforhold m.m. vil imidler-

tid kunne endre dette bildet vesentlig.
gjelde

Dette vil særlig

for Bykle der flyttetendensen i stor grad avhenger av

aktiviteten ved kraftutbyggingsanleggene i øvre Otra.
Anleggsvirksomheten vil foregå i Valle og Bykle kommuner.
Dagpendlingsområdet består i tillegg til Valle og Bykle av
Bygland kommune.

Som fellesbetegnelse

De sørlige nedbørfeltene (Brokke sør) har avløp til Otra på
'strekningen mellom Besteland og Hylestad i Valle kommune.
på denne strekningen er det bosatt ca. 300 personer.
De nordlige nedbørfeltene (Brokke nord) har avløp til Otra
på strekningen mellom Veiådalen i Valle og Bykle sentrum.
på denne strekningen er det bosatt ca. 100 personer, i sin
helhet i Bykle kommune.

l

Tabell 1.4

10

Folketallet i kommunene pr. 31.12.1982 og framskriving av folketallet i kommunene, fordelt på
aldersklasser.

Alt. Kl 82

-

naturlig tilvekst

pluss flytting ut fra flyttetendensen siste 3 år.
1982
----------------0- 16-

1990
---------------

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -.oooc4E>-=

2000

0- 16-

0- 16-

Kommune

Tot

15 66 67+

Tot

15 66 67+

Tot

15 66 67+

Bygland

1549

21 58 21

1638

22 58 20

1663

22 62 16

Valle

1490

21 59 20

1530

20 60 20

1526

22 60 18

Bykle

650

23 62 14

1346

33 60

8

1996

31 65

3689

21 59 19

4514

25 59 16

5185

25 63 12

92738

25 61 14

99208

23 63 15 105992

22 65 13

Regionen
Fylket
Kilde:

4

Statistisk sentralbyrå.

Anleggsvirksomheten vil foregå i begge de ovennevnte områdene.
Begge anleggsområdene ligger i tilknytning til riksveg 12.
Fra det sørlige anleggsområdet er avstanden til Valle sentrum
ca. 20 km, til Bykle sentrum ca. 50 km og til Bygland sentrum
ca. 40 km.
Fra det nordlige anleggsområdet er avstanden til Bykle sentrum ca. 10 km, til Valle sentrum ca. 20 km og til Bygland
sentrum ca. 80 km.

Av tabell l.S framgår fordelingen av de yrkesaktive på ulike
næringer i kommunene i regionen.

Arbeidskraftregnskap for

kommunene i 1980 framgår av tabell 1.6.

l

Tabell l.S

Yrkesaktive, 16

Il

og over, etter

1970 (i parentes) og 1980.

og kjønn.

Over 500 timer.
Prosent i

Kununune

Menn

Kvinner

'l'o!. "l t

Bergv.

Primcf't-nrJ.!r i ntJ

lIHL

Bygland

313 (40 l)

209 (236)

522 (637)

18 (33)

Valle

367 (424)
178 (133 )

191 (221)
(74 )
93

558 (645)

23(51)

Bykle

271 (207 )

8(47)

Regionen

858 (958 )

493 (531)

1351(1489)

(8 )

Bygg/

Vareh.

an l.

m.ffi.

10(16)

6

(5 )

Transp. Off/priv.
t]elle,;te

10 (8 )

44 (27 )

9 (7 )

29(17)

7

(6 )

9

(6 )

23 (12)

3

(3 )

35 (17 )

5

(4 )

6

(7 )

41(18)

18(43)

9 (7 )

23 (17)

6

(5 )

9 (7 )

35(19)

7(14)

24(24)

12(11) 12(11)

11(14)

34(22)

Fylket

20937(21839) 10877(8253) 31814(30092)

Kilde:

F01ke- og bo1igtel1ingene 1970 og 1980.

Tabell 1.6
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næringsgrupper

SSB.

Arbeidskraftregnskap for kommunene.
Alle tall for 1980.
Bygland

Valle

Bykle

529

565

274

7

7

3

522

558

271

- Utpendling

70

74

19

+ Innpendling

85

47

388

537

531

640

Tilbud arb. kraft
- Arbeidsløshet
Sysselsatte bosatt
i kommunen

Ettersp. arb.kraft
Kilde:

Folke- og boligtellinga 1980.

SSB.

Fra 1980 til 1982 var det økning i arbeidsløsheten i regionen,
fra 17 til 29- i gj-ennomsni tt for året.

1
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I samtlige kommuner er sysselsettingen i primærnæringene
sterkt redusert i perioden fra 1970 til 1980.

Primær-

næringene har imidlertid fortsatt en sentral stilling,
særlig i Valle og Bygland, og hadde i 1980 i

gjennomsnitt

18 % av de sysselsatte i regionen.
Totalt jordbruksareal i regionen er 17317 daa, hvorav ca.
86 % er fulldyrka.
40 daa.
areal.

Gjennomsnittlig bruksstørrelse er ca.

Kun 4 % av brukene har mer enn 100 daa jordbruksStørstedelen av brukene har noe skogareal i tillegg,

men for 39 % av eiendommene er skogarealet mindre enn 250
daa, mens 24 % av eiendommene har mer enn 1000 daa skogareal.
Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig i regionen.
Kun på ca. 38 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinntekten fra gårdsdriften.
Antall

Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket

bruk

prosent

< 10
418
Kilde:

131

10-49

50-89

129

77

90+
81

Landbrukstellinga 1979.

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag
32 % av sysselsettingen i 1980 mot ca. 24 % i 1970.

I Valle

og Bykle er kraftutbyggingsarbeidene i øvre Otra den viktigste
årsaken til den høye andelen yrkesaktive innen bygge- og anleggsvirksomhet.
Registrert og antatt sysselsetting i anleggsvirksomheten i
øvre Otra framgår av tabell 1.7.

l

Tabell 1.7
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Registrert og antatt sysselsetting i anleggsvirksomhet i Setesdalen 1982-87.
Antall ansatte*
1982

1983

1984

1985

1986

1987

Bykle

60

33

33

33

33

33

Valle

57

30

30

30

30

30

l

4

4

4

4

4

25

12

10

10

10

10

5

3

3

3

3

3

Resten av
fylket

40

35

35

35

35

35

Landet
for øvrig

165

94

39

98

102

21

192

154

213

217

136

Kommune

Bygland
EVje/Hornnes
Iveland

Sum totalt
*

362(430)**

Tallene er anslått.

** Høyeste tall juni/juli.
Kilde:

Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87.

Årsaken til den store nedgang i antall sysselsatte fra 1982
til 1983 er avslutningen av 3. byggetrinn i øvre Otra.
Dette omfattet bl.a. den store Vatnedalsdammen.
antas 4. byggetrinn igangsatt.
sysselsetting fram til 1987.

Fra 1984/85

Dette ventes å gi den skisserte
Etter 1987 ventes det reduksjon

i antall sysselsatte innen bygge- og anleggsvirksomhet i
regionen.
Utover tilgang på velkvalifiserte anleggsarbeidere, har regionen samlet flere selskaper og bedrifter som en evt. kraftutbygging vil kunne dra nytte av.

Bedrifter og selskaper innen

regionen vil kunne utføre nødvendig transportarbeid.

Det

samme gjelder levering av sand, pukk, grus og tømmerprodukter
samt entreprenørvirksomhet.

l
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Kommunenes inntekter og utgifter pr. innbygger i 1981 framgår
av tabell 1.8.

Tabellen blir nærmere omtalt i kap. 4.12

Regional økonomi.
Tabell 1.8

Kommuneregnskaper 1981.
Bygland

Folketall
31.12.1981

Valle

Bykle

1497

699

1531

Fylket

91563

(kr. pr. innbygger)
Skatter og
alm. avgifter

3871

7888

16003

4090

Skatteutjamn.

1535

O

O

295

Overført til
undervisning

1258

709

831

822

Driftsinnt.*

10728

12992

22569

7466

Driftsutg.**

10763

10904

16813

6681

Utg. nybygg/
nye anlegg**

1337

5178

13446

1512

Lånegjeld

7347

8457

26000

19

14

21

80

50

50

Renter/avdr. i
% av skatter
og skatteutj.
% tilskudd

undervisn.

Kilde:

*

Statistisk sentralbyrå.

Inkl. skatter, overføringer, ekskl. kommunens forretningsdrift.

** Ekskl. kommunens forretningsdrift.
Boligbyggingen i kommunene har variert noe fra år til år,
tabell 1. 9.

jfr.

l

Tabell 1.9
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Leiligheter tatt i bruk.
Bygland

Valle

Bykle

1978-80
(gj.snitt)

23

14

21

1981

16

14

17

1982

16

21

Il

Kilde:

Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87.

En evt. utbygging vil hovedsakelig gi virkninger i Valle og
Bykle kommuner.

Planlagt boligbygging i Valle for perioden

1983-85 er gjennomsnittlig ca. 20 boliger pr. år.

Kommunen

planlegger utvidelse av boligfeltet Leite ved Valle sentrum.
Det planlegges også boligbygging i grendefelt på Homme, på
Flateland, grendefelt på Brokke og i Geitåsen på Rysstad.
Planlagt boligbygging i Bykle
boliger pr. år.

for perioden 1983-85, er 5-10

Det planlegges et boligfelt for ca. 12

boliger i Bykle sentrum og det vil kunne bygges ca. 30 boliger
i et felt på Hovden.
Valle har byggeklare industriarealer på Rysstadmo (ca. 65 daa)
og på Nomelandsrnoen (ca. 70 daa).

I Bykle er det byggeklare

industriarealer i Bykle sentrum (Sarv, ca. 40 daa) og på
Hovden (ca. 200 daa).
Det er god kapasitet innen skolesektoren i begge kommuner.
I Bykle arbeides det med ny skole på Hovden som skal stå
ferdig høsten 1984.
Varehandel sektoren i kommunene er relativt dårlig utbygd.

2
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BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET

2.0

Is og vanntemperatur

(kartbilag 10)

Alle de elver og bekker det er aktuelt å overføre kan en
regne med har stabile isforhold hele vinteren og et stykke
utover våren.

Otra er for det meste islagt på strekningen

ved Bjørnarå, mens den går åpen fra Brokke kraftstasjon til
Araksfjorden.
Vanntemperaturen i Otra ved Valle er nær frysepunktet i
månedene desember-mars og stiger så jevnt mot et maksimum
15 og 20°C i

juli/august.

Evt. bruk av isen på elvene regnes bare å være aktuelt i
forbindelse med skigåing.
2.1

Naturvern

(kartbilag 2)

Brokke nord.
Landskapet er dels preget av store høydeforskjeller og bratte
lier/stup, dels av roligere former.

Ved Trydal er det stor

kontrast mellom kulturlandskapet nede ved vannet, og stupene
og de bratte liene rundt.

Bekkene ned langs den østre lia

er også karakteristiske element som øker variasjonen i området.

Veiåjuvet og Ruafjell er også preget av høye stup,

men her er det lite påvirket, natur også under stupene.
tillegg danper Veiå Gloppefossen innerst i Veiåjuvet.
understreker juvets dybde.

I
Fossen

Bjørnarådalen har også noe av

samme preg, nedenfor Baugefit.

Tilsvarende gjelder Bjorbekken,

men her er bekkejuvet kort, det er mest markert fra Stavenes
og ned.

Høyere oppe er tverrdalene videre, og selv om høyde-

forskjellene kari være store, er landskapsrommene også vesentlig større.

Bjørnarådalen domineres av elva og høyere oppe

av Bjørnevatna.
lig fram.

Elva er forholdsvis bred og trer ofte tyde-

Nedenfor Edansfoss, som er et markert landskaps-

2
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element er Bjørnarådalen lite påvirket av nye tekniske inngrep, mange steder gir den inntrykk av å ligge mer isolert
enn den egentlig gjør.

Ved riksvei 45, som går gjennom om-

rådet, er det oppført en del hytter, men landskapet har fremdeles typiske og særpregede trekk

l

behold.

De store trekk

og sentrale detaljer er lite påvirket av inngrepene.

Sær-

preget ligger dels i sammenhengen mellom ulike dalformer, dels
i andre detaljer som vannstrengene og vegetasjonen.

Vegeta-

sjonen understreker variasjonen i landskapet ved hyppige skiftninger mellom snaufjell, skog, setervoller nakent berg, myr,
vann, frodig og mager vegetasjon.
De kraftig nedskårne tverrdalene som Bjorbekken, Bjørnarå
og Veiå renner i, følger berggrunnens oppsprekkingsretning,
og de store vannene ligger også i samme retning.

Fjellpla-

tåene rundt dalene markerer rester av gamle landskapsformer
og står i kontrast til de dype dalene som er dannet ved isog smeltevannsaktivitet i løpet av istidene.

Breelvavset-

ningene i bunnen av hoveddalen og ved ytre enden av Veiåjuvet, er også med på å understreke sammenhengen mellom
isens aktivitet og store og små landskapsformer.

Edansfossen

og Gloppefossen markerer ulike geologiske særtrekk.

Edans-

fossen blottlegger berggrunnens strøk og fall særlig fint,
mens Gloppefossen viser hvordan rennende vann omdanner en
form som er dannet under andre vilkår enn dagens.

Nå dannes

et tilpasningsgjel.
Vegetasjonen er preget av variasjon i næringstilgang, vanntilgang, lokalklima, terrengform, og høyde over havet.

I

deler av området har vegetasjonen preg av menneskelige inngrep, mens andre deler er lite påvirket.

Enkelte skogområder

minner om urskog, men gamle hesteveier tyder på at det har
vært drevet hogst før.
for et høyt artsantall.

Den naturgitte variasjon gir grunnlag
Det er flere plantegeografisk inter-

essante forekomster her: Rypebunke og kildemosen Philonotis
seriata er her ved sine sørgrenser,

tyrihjelm har sin sørvest-

-grense her, og lyssiv har høydegrensen sin her, på 720 m.o.h.
Veiåjuvet utmerker seg ved å ha særlig mange kreverende arter,
og anses som egnet for studier av lokalklimatisk variasjons
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virkninger på ulike arter og samfunn, og for studier av de
spesielle økologiske forhold i sprutesonen fra en foss.

Kon-

trasten mellom den nord- og sørvendte sida er markert, men
kommer like tydelig fram ved Bjorbekken.
Faunaen er typisk for regionen, og arter som regnes som sårbare i nordisk sammenheng, bruker området.

Noen små vann

har en lokalt viktig funksjon som hekkeområder for ender.
Juvene viser større variasjon i naturgitte vilkår innen
det enkelte juv, mellom ulike juv og mot omkringliggende
natur enn det som er vanlig.

I tillegg er de lite berørt

av inngrep fordi de er vanskelig tilgjengelige.

Juvene

bidrar vesentlig til å gi områdene variasjon og særpreg,
og vannet er alltid det sentrale element.
Brokke sør.
Hovedtrekkene i landskapet har mye felles med "Brokke nord".
Det bratte Bestelandsjuvet er kort og skråner jevnt, både
fra sidene og i fallretningen, men avsluttes innerst med en
foss som Veiåjuvet, selv om størrelsen er mindre.

Nede i

juvet går elva i stryk mellom store blokker, mens den fra
fossen og opp mot Lisle Myklevatn renner over sva (avslipt
berg) uten vesentlig løsmateriale.

Det er stor kontrast

mellom tørke- og skygge-preget vegetasjon på nord- og sørsida av juvet.

Høyere oppe er dalen videre og deles i to

jevnstore nye daler.

Elva har her et forholdsvis rolig løp.

Strendetjørnbekken skiller seg noe fra elva ved å renne over
mange sva.

Fjellskarå har et tilsvarende løp, den har gravd

lite i fast fjell og det er tynne jordlag omkring.

Langs

Fjellskarå går det ny vei, og det gamle veien langs Bestelandså skal også utbedres.

er det lite nye kultur-

inngrep i området, og mange relativt velholdte støler, særlig i Heddersdalen.

Skogen når langt inn i denne dalen, og

sammen med setervollene som er lite gjengrodd bidrar dette
til å gi noe variasjon.

Dalen viser på mange måter en typisk

overgang mellom dal og fjell.
Geomorfologisk er landskapet preget av kontraster mellom
gamle og unge former.

Bestelandsjuvet og hoveddalen er unge

former, skåret ned i den gamle overflaten, representert ved

2

fjellvidda i vest.
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Formen på Bestelandsjuvet tyder på at

rennende vann har hatt stor betydning ved dannelsen.

Hoved-

trekkene er felles med "Brokke nord", men det er ikke like
stor variasjon i former her.
Vegetasjonen er mindre variert enn i

"Brokke sør".

De men-

neskelige inngrepene er heller ikke så omfattende, og
tet til landbruksdrift; oppdyrking, tidligere utmarksslått,
traktorveier og hogst.

I den nordvendte lia ned mot

elvi er det ikke registrert merker etter hogst.
Faunaen er typisk for regionene, og arter som regnes som
sårbare i nordisk sammenheng

området.

Brokke nord.
Trydal.

Kontrasten mellom de bratte liene, kulturlandskapet

og vannet gir landskapet særpreg.

Sidebekkene øker varia-

sjonen.
Bjørnarådalen og Veiåjuvet.

Terrengformen veksler mellom

trang og videre dalform, der elver, fosser og vann er viktige og dels dominerende trekk i

landskapet.

Vegetasjonen

understreker en stor variasjon.

Veiåjuvet, nedre del av

Bjørnarådalen og Edansfoss er av geomorfologisk interesse.
Ved begge ender av Store Bjørnevatn, ved Lisle Bjørnevatn,
i nedre del av Bjørnarådalen og i enden av Veiåjuvet finnes
til dels mektige løsmaterialavsetninger.

Dette er trolig

breelvmateriale avsatt ved slutten av siste istid.
juvet er også av botanisk verdi.

Veiå-

Artsantallet er stort og

mange krevende og uvanlige arter i regionen vokser her.
Variasjonen er stor og kontrasten mellom nord- og sørsida
av juvet viser dette fint.
Ved Brakemo er det en forekomst av lyssiv.
høyeste registrerte voksested i Norge.

Dette er artens
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"Myrer nordvest for Kyrelitjern" er foreslått vernet som
naturreservat i "Verneplan for myrar i Aust-Agder fylke"
fra 1980.

Myrene har et sjeldent og rikt planteliv med

flere plantegeografisk interessante arter.
Bekkejuvet nederst i Bjorbekken viser fine kontraster

mel-

lom nord- og sørsida og tyrihjelm er her ved sin
grense.
Brokke sør.
Bestelandsdalen har en særpreget terrengform og elveløp.
Kontrastene i vegetasjonen mellom nord- og sørvendt li er
landskapsmessig og botanisk interessante.
Heddersdalen har relativt godt bevart gammelt kulturlandskap.
Området viser typiske og særpregete trekk på overgangen mellom fjell og dal i nær tilknytning til sentrale deler av
Setesdal Vesthei.

Området er lite pAvirket av nye tekniske

inngrep, men dette vil endres noe om veien fra Besteland opprustes.
2.1.3

Referanseområder

----------------

Lite berørte områder med spesielle forekomster f.eks. Veiåjuvet og Kyrelitjern har forskningsmessig verdi for dokumentasjon av arters miljøkrav.

Brokke nord.
Området dekker på

et forholdsvis lite areal, mye av den varia-

sjon som finnes i begge de aktuelle naturgeografiske regionene.
Området er egnet som typeområde, selv. om veien ved Bjørnevatn
og aktiviteten her gjør deler av området mindre egnet.

Nord

for denne veien er det fortsatt igjen lite påvirkede områder
og de fleste særtrekkene som er omtalt er heller ikke vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet.
Veiåjuvet er et "skarpt" utformet juv som det ikke finnes maken
til i Agder.

Dette juvet har særlig stor verdi.
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Området ligger innen samme region som Øvre Tovdal som er
vurdert som et velegnet typeområde.

Avstanden er liten,

men Brokke nord har noe ulik natur, fjellene er høyere og
berggrunnen er mer næringsrik enn i Øvre Tovdal.

Deler av

"Brokke nord" kan være aktuelle som supplerende typeområde
selv om Øvre Tovdal forblir i

sin nåværende tilstand.

Brokke sør.
Den naturlige variasjon er ikke så stor som i

"Brokke nord",

men Bestelandsjuvet og Heddersdalen viser på mange måter en
typisk overgang mellom dal og fjell, som ikke oppfanges av
et tilgrensende foreslått landskapsvernområde i
"Fjellplan for Setesdal Vesthei"

(NOU 1974:39).

sør, jfr.
Det er ingen

tilsvarende daler inn mot sentrale deler av Vestheia som er
så lite påvirket av nye tekniske inngrep.
2.2

Friluftsliv

(kartbilag 3)

Brokke nord.
Etter landskapskarakteren kan Veiå deles i to områder.

Nord-

øst for r.v. 45 er det et åpent, rolig

heilandskap med flere

loner i elva og glissen blandingsskog.

Nedenfor r.v. 45

stuper elva 120 meter ned i Veiåjuvet og videre ned Veiådalen som er en trang dal med spesielllandskapsform og en
frodig vegetasjon.
Ved Bakkebui er det bygget offentlig parkeringsplass for dagsutfart.

Herfra går det merket sti fram til kanten av Veiå-

juvet hvor det er fin utsikt over fossen og dalen nedover.
Nedslagsfeltet til den øvre del av Veiå henger sammen med
turområdene rundt Bjørnevatn.
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Ved Veiå's utløp i Otra er det en større rasteplass ved r.v.
12.

Veiå renner gjennom rasteplassområdet til dels i stryk.

Det er rester av flere gamle kvernhus langs den ne4re delen
av Veiå.
Bjørnarå er foreslått tatt inn i bekl<:einntak
ovenfor Haugef it.

på ca. kote 630 like

Nedenfor inntaksstedet går elva rolig i en del

loner i et åpent landskap med flere gamle setre/buer før elva
faller brattere ned Bjørnarådalen.

Det går en sti fra Bjør-

narå langs elva opp Bjørnarådalen som trolig har vært brukt
som atkomst til setrene innover.

Utløpet av Bjørnarå i Otra

er forholdsvis slakt, men elveløpets form tyder på at det tidvis er stor vannføring i elva.
Løyningsbekken er en sidebekk til Bjørnarå.
bekken inn til Løyningssetrene.

Det går sti langs

Setrene ligger på et platå

i dalsiden hvor tjernet og bekken er vesentlig landskapselementer.
Optestøylbekken renner i dag rolig ut i Otra, til dels gjennom dyrket mark på den nederste delen.
Finndalsbekken er en av de typiske sidebekkene i Setesdal som
stuper ned og gir liv til den bratte lisiden.

Lenger inn

renner den noe roligere og er et vesentlig landskapselement
i et dalføre som fører opp på snaufjellet.

Det går sti som

er en del brukt fra Trydal og inn Finndalen hvor det ligger
en rekke setre og buer.
Brokke sør.
Den aktuelle delen av både Bestelandså og Fjellskarå er elveløpet ned den ti'l dels bratte, skogkledte lisiden mot utløpet i
Otra.

Begge elvene krysser r.v. 12.

Elveleiene er her store

og til tider kan elvene ha stor vannføring der de krysser
riksveien.
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Bestelandså renner i den nedre delen i et trangt juv med
blokkmark og frodig vegetasjon.

Det er vanskelig å ta seg

fram i selve dalen, og sti til setrene inne på heia går i
lia på nordsiden av dalen.

I dalen står til dels gammel,

urørt skog.
Fjellskarå renner mer åpent i iisiden enn

Bestelandså.

Det er bygget skOgsbilvei inn på heia på sørsiden av elva.
Utløpet av Fjellskarå i Otra er en grunn bukt med sandbunn.
Det kan være mulighet for å opparbeide bade- og rasteplass
ved dette utløpet."

Brokke nord
Veiå's øvre del inn mot Husebyvatn og Torvikvatn er mye brukte
turområder både sommer og vinter.

Utgangspunktet for dags-

turister er parkeringsplassen som er bygget ved Bakkebui.
rådet henger sammen med turområdene ved Bjørnevatn.

Om-

Det er

også et mye benyttet nærturområde for hytteområdene langs r.v.
45

Bjørnevatn.

Rasteplassen på r.v. 12 ved Veiå's utløp

i Otra,er en av de mest benyttede rasteplassene på denne veieno
Veiå's stryk og rester av gamle kvernhus er med på å gjøre
plassen attraktiv.
Stien fra Bjørnarå opp Bjørnarådalen blir noe brukt.

Fra Try-

dal brukes stien inn Finndalen en del som atkomst til setre
og til fjellet.
Brokke sør.
For begge elvene er dagens bruk til friluftsliv svært begrenset.
Den viktigste funksjonen er opplevelsen av elvene når de har
stor vannføring, sett fra forbipasserende på r.v. 12.
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Brokke nord.
R.v. 45 gir god atkomst til øvre del av Veiå's nedbørfelt.
Dette er turområder både av regional og lokal verdi.

Det

henger sammen med områdene ved Bjørnevatn som igjen er innfallsport til turistløypenettet i Setesdal Austhei.

De

øvrige områdene har begrenset bruk til friluftsliv, med
lokalbefolkningen som viktigste brukergruppe.
Brokke sør.
Juvet i Bestelandså er spesielt opplevelsesrikt.

Men da det

er vanskelig å ta seg fram der og det er et avgrenset område,
vil det ha større verdi i naturvernsammenheng enn som friluftsområde.
Det kan neppe sies å være store friluftslivsinteresser som
knytter seg direkte til de to elvene.
som

Men de har stor verdi

for folk som ferdes langs r.v. 12.

2
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Vilt

10

(kartbilag 4)

Brokke nord og sør.
For rein er minstearealet for en fellingstillatelse 2850 daa
i Nordområdet og 5300 daa i Sørområdet.

Nordområdet brukes

både om sommeren og vinteren, og det går trekkveier i nordsørretning på begge sider av Lisle Bjørnevatn og Torvikvatn.
Dette trekket er mindre brukt nå enn mens det var tamreindrift.

Sørområdet er brukt lite av reinen de siste åra.

har holdt seg lenger mot nord og vest.

Den

Vinterbeitekvaliteten

er derfor god, og lokalbefolkningen venter at reinen skal
komme tilbake.

For elg og rådyr er det mindre variasjon i

tetthet og bruk av områdene.
Felte dyr pr. 10 km 2

skog og myr er:
Bygland

Valle

Bykle

Elg

1,2

1,8

l, O

Rådyr

0,6

0,6

0,3

Begge artene bruker hele områdene opp til omkring tregrensa
om sommeren og trekker noe ned i

liene mot Otra om vinteren.

Det forekommer lite skogskader.

Rådyrbestanden reguleres

av strenge vinter, selv om noe foring foregår.

Hjort fore-

kommer av og til i Nordområdet.
Det er mye bever i begge områdene, og den finnes langt opp
mot snaufjellet, helt opp til 931 m.o.h. i.Revstjern ved
Torvikvatn.

Harebestanden synes å være normal.

Vannspiss-

mus er registrert i Finndalsbekken.
Rev og mår er vanlige i begge områdene.

Grevling og mink

finnes det noe av, særlig i de lavereliggende derler.

Gaupe

og jerv forekommer sannsynligvis av og til i begge områder.

2

11

Nordområdet ligger nær en del av Telemark som skal ha en
fast bjørnestamme.
Kongeørn har flere reirplasser i begge områdene og hekket i
Nordområdet i 1983.

Hubro har også flere reirplasser like

ved og innen nedbørfeltene i Nordområdet.

Ellers forekom-

mer spurvehauk, tårnfalk, dvergfalk, hornugle- og perleugle
innen nedbørfeltene.

Haukugle og jordugleer også regist-

rert som sannsynlig hekkende arter.
Skogsfugl er det lite av nå, men bestandene ha økt noe fra
1979.

Midtre deler av Bjørnarådalen mot Veiå skal være et

godt område, men menneskelig aktivitet kan ha endret dette
noe.

Flere mindre, men gode skogsfuglbiotoper er kjent i

Sørområdet også.

Lirype har gode biotoper i begge områder,

fjellrype særlig i Nordområdet.
Ved Kyrelitjern, Gryggestjern og Hestetjern hekker mer ender
enn ellers i området.

Det er nær 60 fuglearter som sannsyn-

ligvis hekker i nedbørfeltene.

Områdene synes _ikke å være

spesielt artsrike eller individrike.
spettmeis

Gråspett, hornugle og

finnes her langt inn i landet i forhold til res-

ten av sin utbredelse, og tretåspett langt vest i sitt utbredelsesområde.

Brokke nord og sør.
Nordområdet har god variasjon i biotoptyper.

Faunaen om-

fatter et rimelig antall arter i begge områder, men inngrepene er mer dominerende i Nordområdet.

De minst berørte

deler av Nordområdet og Sørområdet kan inngå som deler av
typeområder for sine respektive naturgeografiske regioner.
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Brokke nord og sør.
Både kongeørn og hubro regnes som sårbare arter i Nordisk
sammenheng.

Alle nivå

l

næringskjedene er rimelig godt

presentert, men områdene synes ikke å utmerke seg ut over
det som er vanlig i regionen. Deler av områdene er sterkt
preget av manneskelig aktivitet, men andre deler er lite
preget.

Brokke nord og sør.
Produksjonen av matnyttig vilt synes å være best i
rådet.

Farværet av rein i sørområdet kan være forbigående.

Begge områder har produksjon av den sårbare arten kongeørn
og i nordområdet også av hubro.
2.3.5

Bruksverdi

Brokke nord og sør.
Elg og rein jaktes av grunneierne.

på grunnlag av arealet

i de beskrevne områdene gis det rundt 10 fellingstillatelser
for elg og 40 for rein.

Reinsjakta regnes som sikker i Nord-

området, men har ikke gitt utbytte i Sørområdet på lenge.
Rådyr er det vanskelig å jakte og interessen er liten, men
under Ruafjell er det et
Småviltjakt

leies

godt område for rådyrjakt.

for det meste ut til hytteeiere i Nord-

området, men enkelte grunneiere jakter også både rype og
hare i begge områdene.
I

men drives ikke lenger.
jakt etter rev.

Snarefangst av rype var vanlig før,
Det drives både saksefangst og

Faunaen er av betydning for naturopplevelsen

for de som driver friluftsliv.
dette enn Sørområdet.

Nordområder er mer brukt til

2
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Nordområdet har større betydning enn sørområdet som jaktterreng, ikke bare fordi arealet er større, men også fordi
det er lett tilgjengelig.
2.4

Fisk

(kartbilag 5)

Brokke nord.
Trydalsbekken og Bjørnarå har i dag levedyktige, stasjonære
aurebestander.

Lokalitetene brukes også trolig som gyte- og

oppvekstområde for Otraaure.

Elvene fører surt vann (nær

dødelig grense for aure) og en ytterligere belastning av
vassdragene vil lett kunne føre til utryddelse av fisk.
Brokke sør.
Fjellskarå og Bestelandså synes å være fisketomme i nederste
del før utløp i Otra.

Dette skyldes trolig dårlig vannkvali-

tet i form av surt vann kombinert med høyt aluminiuminnhold.
Fjellskarå er med sitt
gytesubstrat over en
lengre flat strekning mot Otra, en typisk aurelokalitet som
for få år tilbake hadde fisk.

Bestelandså har ikke samme

gode forutsetning for å være aurebekk på grunn av bekkeprofilen og bunnsubstratet.

Brokke nord
Trydalsbekken og Bjørnarå er i dag fortsatt levedyktig for
aure i et distrikt der svært mange aurepopulasjoner er forsvunnet som følge av forsuring.

Ved siden aven bestand av

stasjonær aure er elvene også gyteområder for aure som vandrer ut i Otra.
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Brokke sør.
Sammenliknet med andre

som i de fleste

fIler renner i bratte dalsiden direkte i Otra, er Fjellsæregen med sine flate områder med gode gyteplasser
tilgjengelig for aure.
2.4.3

Referanseverdi

Brokke nord.
Trydalsbekken og Bjørnarå er uberørte sidevassdrag av Otras
nedbørfelt som ellers er sterkt utbygd. Det er imidlertid ikke
gjort vitenskapelige undersøkelser i området og det antas
heller ikke ut fra andre kriterier å ha spesiell referanseverdi.
Brokke sør.
Fjellskarå og Bestelandså er også uberørte sidevassdrag i
Otras nedbørfelt.Det foreligger imidlertid ikke oppsom

tilsier at vassdragene har spesiell referanse-

verdi.

Brokke nord.
Produksjon av fisk i Trydalsbekken og Bjørnarå er etter all
sannsynlighet liten på grunn av begrensede gytemuligheter.
Vannkvaliteten er nær giftig grense for aure og periodevis
forverring vil kunne hindre rekrutteringen.
elvene vil kunne øke produksjonen av fisk.

Kalking av

2
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Brokke sør.
Fjellskarå og Bestelandså har i dag minimal produksjon
av fisk.

Tiltak som bedrer vannkvaliteten kombinert med

opprettelse av flere skjulmuligheter for fisk i Fjellskarå
vil, etter all sannsynlighet, øke fiskeproduksjonen betraktelig.
2.4.5

Bruksverdi

Brokke nord.
Trydalsbekken og den aktuelle delen av Bjørnarå,er lite brukt
som fiskelokaliteter.

Fisket i området er i hovedsak knyttet

til Otra og Bjørnevatna.
Brokke sør.
Bruksverdien av det aktuelle området er først og fremst knyttet til Fjellskarå.

Utløpet av Fjellskarå ligger i natur-

skjønne omgivelser og en fiskerimessig restaurering vil øke
bruksverdien av området.
2.5
2.5.1

Vannforsyning

(kartbilag 6)

Bruksverdi

Brokke nord.
Bebyggelsen i de sentrale deler av Valle mellom Harstad 6g
Homme, er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett med bekkeinntak på kote 500 i Homsåni.
vatn som har et nedbørfelt

på

Homsåni har avløp fra Stavca. Il km 2

•

Vannforsynings-

anlegget er dimensjonert for 900 p.e. og forsyner foreløpig
ca. 400 p.e.

Anlegget er også dimensjonert for å dekke

2000 dekar med jordbruksvanning.

Anlegget er forberedt for

alkalisering og desinfisering, men vannbehandlingsanlegget
er foreløpig ikke satt i drift.
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på Flateland er det ca. 20 boliger som har felles vannforsyning fra kommunal grunnvannsbrønn anlagt ved Otra.

Det

er ikke vannbehandling i tilknytning til denne brønnen.
Det knytter seg ikke vannforsyningsinteresser til Veiå.
Et gårdsbruk med ni utleiehytter dekker vannforsyningen
fra brønn anlagt ved Bjørnarå like oppstrøms samløpet med
Otra.
Optestøylbekken og Finndalsbekken er vannforsyningskilder
for all bebyggelsen på Trydal og Grasbrokke.

Vannforsy-

ningen dekkes fra brønner anlagt langs de to bekkene.
Det knytter seg ikke vannforsyningsinteresser til Bjorbekken.
Størstedelen av Bykle sentrum er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett.

Vannverket har bekkeinntak i Kvernebekken.

Vannbehandlingen består av alkalisering og desinfisering.
Vannverket er dimensjonert for ca. 950 p.e.
Brokke sør.
Det er ingen bosetting innenfor den delen av nedbørfeltene
som er tenkt utnyttet til Kraftproduksjon.
på Besteland er det to hus som baserer vannforsyningen på
brønner anlagt like ved Bestelandså.

Den øvrige bosettingen

på Besteland har også separate brønner.

Disse er dels anlagt

i løsmassene langs Otra, dels i dalsiden ovenfor øvre Besteland.
Bebyggelsen på Helle har vannforsyning basert på separate
brønner.
Det knytter seg ikke vannforsyningsinteresser til Fjellskarå.
Bebyggelsen på Rysstad er tilknyttet kommunalt
nett.

Vannforsyningsnettet har vannuttak fra grunnvannsbrønn

2

på Farøyane

l

Otra like sør for utløpet av

get gir ca. 2 m

3

p.e.

17

Faråni.

Anleg-

pr. minutt og er dimensjonert for 10.000

Anlegget er dimensjonert for å dekke behovet for både

drikkevann og vann til jordbruksvanning (500 dekar) i området.

Anlegget er forberedt for alkalisering og desinfisering,

men vannbehandlingsanlegget er foreløpig ikke satt 'i drift.
Bebyggelsen på Brokke er tilknyttet halvkommunalt vann forsyningsnett med uttak fra driftstunnelen mellom bekkeinntaket i Faråni og Brokke kraftstasjon.
ca. 250 personer.

Anlegget forsyner

Vannbehandlingen består av filtrering.

Det er aktuelt å knytte den framtidige bebyggelsen i Brokke
grendefelt (20-40 boliger) til dette anlegget.

Brokke nord.
For bebyggelsen langs Otra mellom Nomeland og Bjørnarå er
det ikke planer om videre kommunalt engasjement innen vannforsyningssektoren.

For den bebyggelsen langs denne elve-

strekningen som har vannforsyning basert på separate brønner,
er det mulig å finne nye brønnlokaliteter, men dette er lite
aktuelt i dag.
For det ene gårdsbruket på Bjørnarå er det mulig å anlegge
ny grunnvannsbrønn i løsmassene ved Otra.
For bebyggelsen på Trydal og Grasbrokke er et mulig alternativ til dagens separate brønner å anlegge felles fjellbrønn
i Finndalen.
For Bykle sentrum er det aktuelt å øke tilknytningsgraden
til det kommunale vannforsyningsnettet.
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Brokke sør.
på Besteland er det aktuelt å anlegge felles grunnvannsbrønn
for 6-7 hus på nedre Besteland som erstatning for dagens
separate løsninger.

Det er ikke aktuelle alternativ til

dagens løsninger på øvre Besteland.
For bebyggelsen langs vestsiden av Otra mellom Besteland
og Faremo er det ingen aktuelle alternativ til dagens løsninger.
2.6

2.6.1

Vern mot forurensning

(kartbilag 7)

Bruksverdi

Brokke nord.
Langs Otra mellom utløpet fra Brokke kraftstasjon og Bykle
sentrum (Sarvsfossen) er det bosatt ca. 1240 personer hvorav 900 personer i Valle kommune.
Bebyggelsen langs østsiden av Otra mellom Harstad og Jordet
i Valle er tilknyttet kommunalt avløpsnett som føres til
Valle renseanlegg.

Renseanlegget har biologisk og kjemisk

rensing og er dimensjonert for 600 p.e., men er planlagt utvidet til 1500 p.e., i 1985/86.
p.e.

Det er tilknyttet ca. 400

Renseanlegget har utslipp i Otra ved Harstad.

Avløpet fra bebyggelsen i Homme grendefelt føres til felles
dimensjonert for 60 p.e.

på Flateland

er det også anlagt felles infiltrasjonsanlegg dimensjonert
for 60 p.e.
Den øvrige bebyggelsen langs den aktuelle elvestrekningen
i Valle kommune har separate avløpsløsninger basert på infiltrasjon i grunnen.
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på vestsiden av Otra overfor Flateland er det anlagt slamdeponi i selvdrenerende masser.

Valle kommune har planer

om å anlegge søppelfyllplass i et nedlagt grustak på østsiden av Otra ca. 2 km sør for Bjørnarå.
Veiå

og Bjørnarå er kun resipient for arealavrenning

(diffuse tilførsler).

Trydalsbekken som får tilløp fra

Optestøylbekken og Finndalsbekken, er resipient for utslipp
av avløpsvann fra spredt bebyggelse, landbruksforurensninger
og arealavrenning.

Det er bosatt ca. 60 personer innenfor

nedbørfeltet til Trydalsbekken.

All bebyggelsen på Trydal

og Grasbrokke har separate avløpsløsninger basert på infiltrasjon i grunnen.
Størstedelen av bebyggelsen i Bykle sentrum er tilknyttet
kommunalt avløpsnett som føres til renseanlegg.

Rensean-

legget har biologisk rensing og er dimensjonert for 500 p.e.
Avløpet fra renseanlegget føres inn på overføringstunnelen
mellom Sarvsfoss og Botsvatn.
Den øvrige bebyggelsen

l

Bykle sentrum har separate avløps-

løsninger.
Brokke sør.
Bestelandså og Fjellskarå er kun resipient for arealavrenning (diffuse tilførsler).
Langs den aktuelle strekningen av Otra mellom Besteland og
Faremo er det bosatt ca. 300 personer.

Bebyggelsen på Rys-

stad er tilknyttet kommunalt avløpsnett som føres til Rysstad renseanlegg.

Renseanlegget har biologisk rensing og er

dimensjonert for 600 p.e.

Det er tilknyttet ca. 100 p.e.

Renseanlegget har utslipp i Otra.
Den øvrige bebyggelsen på den aktuelle strekningen har separate avløpsløsninger basert på infiltrasjon i grunnen.
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på østsiden av Otra overfor Helle er det anlagt kommunalt
slamdeponi i selvdrenerende masser.

Brokke nord.
For bebyggelsen langs Otra mellom utløpet av Brokke kraftstasjon og Bykle sentrum er det ingen alternativ til vassdraget som resipient.
Det er aktuelt å øke tilknytningen til Valle renseanlegg.
Dette gjelder bebyggelsen nord for Jordet.
Det er videre aktuelt å øke tilknytningen til Bykle renseanlegg.

Det må imidlertid presiseres at Bykle renseanlegg

ikke nytter den aktuelle elvestrekningen som resipient.
For den øvrige bebyggelsen langs vassdraget er det ingen
aktuelle alternativ til dagens separate løsninger.
Brokke sør.
For bebyggelsen langs Otra mellom Besteland og Faremo er
det ingen alternativer til Otra som resipient.

Det er imid-

lertid aktuelt å øke tilknytningen til det kommunale avløpsnettet på Rysstad.
Avløpet fra det planlagte boligfeltet i Brokkegrenda skal
føres via renseanlegg med biologisk rensing til infiltrasjon i grunnen.
p.e.

Anlegget er planlagt dimensjonert for 150

2
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Kulturminnevern
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(kartbilag 8)

Brokke nord og sør.
Bare de lokalområder som blir berørt ved eventuell utbygging er vurdert for forhistorisk tid.

på Rysstad ved Otra

ligger et fornminnefelt som består av 47 kullmiler og l
dyregrav.

Innover heiområdet er det sannsynligvis mange

kulturminner av denne typen, og jernvinneplasser.

Kull-

milene kan ha sammenheng med jernutvinning.
Langs Store Bjørnevatn har det gått en viktig ferdselsåre
mellom Setesdal og Telemark langt tilbake i tid.
ved vannet er det registrert tufter:
ved Strandestølen.

To steder

2 ved Grytestøl og 4

Disse kan ha sammenheng med ferdselen,

eller de kan knyttes til tidlig stølsdrift.
Ved innløpsosen til Lisle Bjørnevatn er det registrert en
jernvinneplass.

Det er også opplysninger om slaggfunn på

Edansmyrene øst for vannet.

Det er svært sannsynlig at det

finnes flere kulturminner i området som kan belyse ferdsel
og utmarksbruk som støling, jernutvinning, fangst/fiske
tilbake til forhistorisk tid.
Disse sentrale delene av Setesdal som utbyggingen vil kunne
berøre, er et klassisk område når det gjelder kulturhistorisk forskning for nyere tid.
byggeskikken.

Dette gjelder ikke minst

Husene er alderdommelige.

Middelaldertra-

disjonene har holdt seg langt fram i nyere tid både i hustyper og i tømmerbehapdling.

Karakteristisk er de store

loftene av stort ovalteljet tømmer.

Mange steder finnes

den gamle årestua bevart som en del av våningshuset.
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Våningshusene er symmetriske og har fått sin nåværende,
ytre form på l800-l900-tallet.

Disse hustypene setter

fortsatt et market preg på kulturlandskapet.
sante er også de mange bekkekvernene.

Interes-

Mange av dem er i

svært god stand med vassrenner og annet teknisk utstyr bevart.

I tilknytning til disse er det også bevart en del

badstuer hvor kornet ble tørket før malingen.

I utmarka

er det laftede ut løer og støler, også disse med gamle tradisjoner, stølene er av slåttesetertypen.

Bare en del av

de gamle stølshusene er bevart, ofte er det satt opp nyere
hytter på de gamle stølsvollene.

Brokke nord og sør.
Kulturminnene har meget stor kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og pedagogisk verdi i lokal, regional og til dels
mer landsomfattende sammenheng.

l

Mange av kulturminnene er

sjeldne og en stor del av dem er funksjonelt knyttet til
vann.

Området er fra før av sterkt berørt av kraftutbyg-

ging.

2.8

Jordbruk og skogbruk

(kartbilag 9)

Data for landbruksnæringen i de to områdene framgår av
tabell 2.1 nedenfor.

2
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23

Data for de aktuelle nedbørfeltene sammenliknet
med Valle og Bykle kommuner.
Brokke nord

Brokke sør

Trydal* Bykle kom. Treungen** Valle kom.
Antall bruk

12

55

23

273

228

1423

639

9095

6960

21640

9350

55217

Produktiv lauvskog (daa) 3145

26615

2242

21775

168

456

1220

5120

Antall storfe i alt

2

57

31

437

Antall melkekyr

l

19

16

153

225

1490

558

8330

l

9

Dyrka mark (daa)
Produktiv barskog (daa)
Skogsavvirkning i m) (1978)

Antall sauer og lam
Antall hester

*

27

I tilleg til Trydal i Bykle vil en evt. utbygging også få
virkninger for grunnkretsen Oveinang i Valle (jfr. også
vassdragsrapport for prosjekt 115 26 Edansfoss).

** Treungen består

Helle og Besteland som er grunneiere i

det aktuelle området.

I grunnkretsen inngår imidlertid

også Straume på østsiden av Otra.
2.8.2

Jordbruk

Brokke nord.
Aktiviteten i

jordbruket på Trydal er liten.

Dette kommer

dels av at brukene har mindre jord enn gjennomsnittet i kommunen, dels at det har vært god tilgang på annet arbeid ved
de store kraftutbyggingsanleggene i kommunen.
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Viktigste driftsform er grasproduksjon, dvs. eng til slått
.og beite,sammen med sauehold.

Det er liten interesse for

jordbruket og utviklingsmulighetene må anses som små.
Brokke sør.
Brukene på Helle og Besteland har jevnt over mindre dyrka
jord enn gjennomsnittet i kommunen.

Flere av brukene har

tilgang på dyrkbar mark i Myklevatnområdet.

Landbruket er

eneste sysselsetting i denne delen av kommunen.

Grasdyr-

king og sauehold er viktigste driftsform.

Brokke nord.
Det aktuelle nedbørfeltet hører til de beste skogområdene
i Bykle kommune.

Det pågår jevnlig skogsdrift og skogkul-

turarbeid i området.

Det står relativt store skogarealer i

Bjørnarådalen som i dag ikke er tilgjengelige pga. manglende
veiforbindelse.
Brokke sør.
Det er jevnt over gode skogeiendommer i området sammenliknet
med Valle kommune for øvrig.

I de senere årene har særlig

aktiviteten innen skogkulturarbeidet tatt seg opp.
Det er planer om bygging av skogsbilvei inn Bestelandsdalen
til Lille Myklevatn.
10.000 m

3

2.9

Denne veien vil kunne løse ut ca.

tømmer.

Reindrift

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til områdene.

2
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F10m- og erosjonssikring

Brokke nord og sør.
En er ikke kjent med større flom- eller erosjonsproblemer
i de aktuelle elvene/bekkene.

2.11

Transport

Det knytter seg ikke transportinteresser til områdene.

INGENiØR A. B. BEROAI., AlS

3 - l

3.

VASSKRAFTPROSJEKTENE

3.1

Utbyggingsplaner i 115 Otravassdraget
Otravassdraget renner gj ennom Setesdalen i Aust-Agder fylke.
Vassdraget har et samlet nedbØrfelt på ca. 3600 km2 og strekker
seg ca. 250 km nordover fra utlØpet ved Kristiansand.
denne rapporten beskrives to overfØringer beliggende i Bylde
og Valle kommuner i Setesdalen. Begge overfØringene Øker
feltet til 31 Brokke kraftverk, men det eksisterer ikke noen
avhengighet mellom prosjektene.
I

31 Brokke kraftverk med en installert effekt på 330 MW, slukeevne 130,9 m3/s og brutto fallhØyde 247,3 - 303,3 m nytter fallet
fra Bossvatn til kote 248 i Otra. Magasinvolum i Bossvatn er på
246 mill. m3.
Fra Bossvatn fØres vannet i en ca. 30,5 km lang tillØpstunnel
med tverrsnitt 70 m2 og to 270 m lange trykksjakter ned til kraftstasjonen. Fra syd fØres avlØpet fra Farå inn på kraftstasjonene
i en 4200 m lang tunnel med reelt tverrsnitt på henimot 18 m2.
41 Holen kraftverk med installert effekt 174 MW og slukeevne
65 m3/s nytter fallet mellom Vatnedalsvatn og Bossvatn. Til
Vatnedalsvatn som har magasinvolum 1150- mill. m3 overføres avlØpet fra store deler av Øvre Otra ved hj elp av diverse overfØringer og reguleringer.
Hartevatn ligger oppstrØms det planlagte inntaket til 36 Skarg
kraftverk. Vatnet er regulert 1,6 m og avlØpet pumpes inn på
overføringen til Store FØrresvatn for derfra å bli ført over til
Vatnedalsvatn. Fra Hartevatn slippes minstevannfØring som lengre
nede i elva tas inn på eksisterende overfØringstunnel fra Sarvsfossen til Bossvatn. Denne 4100 m lange I tunnelen fra Otra til
Bossvatn vil bli tillØpstunnel for det planlagte 36 Skarg kraftverk.

OverfØring Bjørnarå med 36 Skarg kraftverk.
AvlØpet' fra Torvikvatn og BjØrnevatn samt 6 mindre bekker
Øst for Bossvatn foreslås overfØrt til Sarvsfossen hvor det
etableres et inntaksmagasin ved hjelp aven buedam i betong.
Fra Sarvsfossen ledes vannet i eksisterende overføringstunnel fram til 36 Skarg kraftverk som nytter et fall på
ca. 70 m fra Sarvsfossen til Bossvatn.
36 Skarg kraftverk er ikke med i samlet plan, men er likevel tatt med i denne rapporten da lØnnsomheten av kraftverket er avhengig av overføringen fra Bj ørnarå og Veiå.
OverfØringen fra Bj ørnarå og Veiå er i rapporten vurdert
både med og uten kraftproduksjon i 36 Skarg kraftverk.
Overføring Fjellskarå m.fl.
Fj ellskarå, Bestelandså og StrendetjØnnbekken renner ut i
Otra nedenfor Brokke kraftverk. AvlØpet fra disse feltene
foreslås fØrt inn på eksisterende overfØringstunnel fra
inntak i Farå og videre inn på Brokke kraftverk.
"J,,,...."'J __

I'II""
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3.1

Kraftverkprosjekter

3.1.1

Overføring BjØrnarå m.fl., 36 Skarg kraftverk
Bilag 3.1 VU-skjema
Bilag 3.2 Kart
Hoveddata

Installasjon
Produksjon
Utbyggingskostnad

Overf. BjØrnarå m.fl.
uten 36 Skarg kr.v.
330
MW (Brokke)
80,1 GWh
105,3 mill.kr

36 Skarg kr.v. med
overf. Bjørnarå
17
MW
52,1 GWh.
84 ,9 mill. kr

Avløpet fra BjØrnevatn og Torvikvatn munner ut i 115 Otra nedenfor Bossvatn og nyttes ikke for kraftproduksjon i 31 Brokke.
Avløpet fra disse feltene foreslås overfØrt til Sarvsfossen hvor
den eksisterende overfØringstunnelen fØrer vannet over til Bossvatn.
Veiå fra Torvikvatn fØres over til Bj ørnarå i en 2300 m lang
tunnel drevet fra kote 720 nedenfor BjØrnevatn. Det naturlige
utlØpet fra Torvikvatn sperres med en liten betongterskel.
OverfØringen fra Bj ørnarå til Sarvsfossen drives fra tverrslag
ved Optestøylbekken ca. midtveis på den 10 km lange tunnelen.
Inntaket i Bjørnarå legges like ovenfor Hagefit ca. kote 632 og
på strekO.ingen mot Sarvsfossen tas inn i alt 6 mindre bekker.
Tunnelen foreslås drevet med minimumstverrsnitt for hjulgående
transport, ca. 18 m2, og i alt krever overføringen sprengning av
13.4 km sj akter og tunneler. Produksj onsØkningen i 31 Brokke
kraftverk er beregnet til 80,1 GWh. Dette tilsvarer en utbyggingspris på 1,31 kr/kWh.
36 Skarg kraftv·erk nytter fallet på ove'rføringstunnelen fra
Sarvsfossen til Bossvatn. Kraftstasjonen foreslås bygget i fjell
like ved utløpet av tunnelen ved Bossvatn. Installasjonen antas
å bli ett Franeisaggregat med slukeevne 30 m3/s og maks. ytelse
17 MW. I eksisterende overføringstunnel som vil bli tilløpstunnel
for kraftverket monteres tappeluker som åpnes når tilsiget til
Sarvsfossen er større enn kraftstasjonens slukeevne.
Ved inntaket i Sarvsfossen heves vannstanden ca. 30 m ved hjelp
aven hvelvdam i betong like nedenfor nåværende vei/bro over
Otra. Det kunstige magasinet som dannes får HRV kote 622,5 og
LRV ca. kote 592,5. Bygging av 36 .Skarg kraftverk vil gi en produksjon med og uten overfØring fra Bjørnarå på 52,1 og 37,1 GWh.
Tilsvarende utbyggingskostnad vil bli 1,63 og 2,04 kr/kWh. Ses
overføringen fra Bj ø rna rå i sammenheng med bygging av Skarg
kraftverk, vil samlet utbyggingspris når økt kraftproduksjon i
31 Brokke tas med bli 1,43 kr/kWh.
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Overføring Fjellskarå m.fl. til 31 Brokke kraftverk
Bilag 3.3 Kart
Hoveddata
Installasjon
Produksjonsøkning
Utbyggingskostnad

330
MW (eksisterende i Brokke)
34,7 GWh
64,0 mill-kr

Fj ellskarå, Bestelandså og Strendetj Ønnbekken munner ut i Otra
nedenfor 31 Brokke kraftverk. Avløpet fra disse feltene foreslås
fØrt over til eksisterende overfØringstunnel fra Farå til kraftverket.
OverfØringstunnelen drives fra tverrslag ved Fj ellskarå. Mot
Farå drives 3800 m tunnel fram til eksisterende tunnel nedenfor
inntakssj akta fra Farå. FØr kryssing under Farå sprenges lukesjakt for montering av luker som brukes ved revisjon av tunnelen.
Fj ellskarå tas inn på overfØringstunnelen i en skråsj akt like
nedstrØms tverrslaget. Fra tverrslaget drives også en ca. 3600 m
lang tunnel mot et inntak på Østsiden av Lisle Myklevatn. Bestelandså tas her inn ved at utlØpet fra vatnet sperres med en
betongterskel og avløpet fØres ned på overfØringstunnelen i en
kort sjakt.
Strendetjønnbekken som er en sideelv til Bestelandså foreslås
overfØrt til Lisle Myklevatn i en ca. 740 m lang tunnel drevet
fra sydenden av vatnet.
Tunnelene drives med minimumstverrsnitt. For overfØringen Lisle
Myklevatn - Faråtunnelen vil dette bli ca. 8 ml og overfØringen
får en kapasitet som gir 99,6 % av årlig avlØp overfØrt til Farå.
Eksisterende tunnel fra Farå er 4200 m lang og er sprengt med et
nominelt tverrsnitt på 15 ml. Friksjonsmotstanden i denne
tunnelen er målt og tilsvarer et Manningstall på 41,7 ved nevnte
tverrsnitt. Avhengig av antakelse om vannstandsvariasj on over
året i fordelingskammeret på 31 Brokke kraftverk så vil denne
tunnelen overfØre 92-95 % av avlØpet fra de foreslåtte overfØringene. på tross av denne kapasitetsbegrensningen så vil en utvidelse av den eksisterende tunnelen ikke være økonomisk forsvarlig.
Utbyggingskostnaden for de foreslåtte overfØringene er kalkulert
til 1,84 kr/kWh. Marginalt vil overfØring av Strendetjønnbekken
gi en produksjon på 3,8 GWh som gir en kostnad på 1,95 kr/kWh.
Adkomst til tverrslaget ved Fjellskarå skj er på nylig anlagt
skogsbilvei.
Samlet vil overfØringene kreve sprengning av 8,3 km sjakter og
tunneler.

15T6-114/TT/me2R
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3.2

Hydrologi - Reguleringsanlegg

3.2.1

Vannmerker
Det finnes en rekke vannmerker omkring de foreslåtte overfØringene.
Vannmerke 1682 Storvatn ligger ca. 25 km vest for Sarvsfossen og
44 km nord-vest for Lisle Myklevatn. Nedbørfeltet som er på
117 km2 ligger ca. 1000 - 1100 m.o.h. og dette gir utslag i
liten avrenning om vinteren. Fordelingen mellom sommer- og
vinteravlØp er her målt til 72,6/27,4 %. Det foreligger målinger
for VM 1682 i perioden 1968-1975.
VM 535 Hoslemo som ligger ca. 7 km ovenfor Sarvsfoss er brukt i
planleggingen av endel andre prosjekter i Øvre Otra. Vannmerket

har et nedbØrfelt på 812 km2 og fordelingen mellom
vinteravløp er her 58,8/41,2 %.

og

Sammenlignes de to vannmerkene gir VM 1682 Storvatn en klart
skarpere avrenning, mens fordelingen mellom sommer- og vinteravlØp her er for ugunstig til at det kan brukes for de aktuelle
feltene.
Som grunnlag for produksjonsberegningene har en her valgt å bruke
avlØpsintensiteten fra Storvatn og sommer/vinterfordeling fra
Hoslemo.
3.2.2

Magasin
I forbindelse med bygging av 36 Skarg kraftverk vil det bli nødvendig å etsblere et kunstig inntaksmagasin ved Sarvsfossen. Det
foreslås her bygget en ca. 37 m høy hvelvdam i betong like nedenfor nåværende vei/bro over Otra. Ny vei vil bli etablert over
dammen.

Ingeniørgeologisk vurdering av damstedet konkluderer med liten
løsmasseoverdekning og
forhold for bygging av hvelvdam.
HRV i magasinet vil bli ca. kote 622,5 med LRV ved nåværende
vannstand kote 592,5. Arealet av det kunstige magasinet ved HRV
vil bli ca. 0,14 km2. Magasinprosenten vil bli 0,5/0,7 henholdsvis med og uten overfØring fra Bjørnarå.
Magasin

Før regulering
Areal
NV
HRV
(km2)

Sarvsfossen
Sum

1576-114/TT/me2R

Etter regulering
LRV
Volum (mill. m3)
Demo. Senkn. Sum

622,5 592,5 1,90

o

1,90
1,90
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3.2.3

NedbØrfelt - AvlØp

3.2.3.1

OverfØring Bjørnarå.m.fl.
Feltets
navn

Inntaks- Areal
kote
km2
ca.m.o.h.

Torvikvatn
840
632
Bjørnarå
Blautgrjotbkn. 632
LØyningsbekken 690
Optestøylbkn. 640
Finndalsbekken 815
Stemt jørn
711
Bjorbekken
640
Sum tillegg- til
31 Brokke kr.v.
Restfelt
Hartevatn
590
MinstevannfØr '.
fra Hartevatn
Sum 36 Skarg kr.v.

Spesifikt
avløp
Ils km2

m3/s

10,0
65,5
2,6
3,0
5,0
3,0
2,5
3,0

40,3
40,2
40,4
40,3
40,6
40,3
40,4
40,3

0,403
2,632
0,105
0,121
0,203
0,121
0,101
0,121

94,6

40,2

3,807

120,0

192 ,O

37,2

7,135

225

Midlere avløp
mill m3/år
12,7
83,0
3,3
3,8
6,4 3,8
3,2
3,8

39
286,6

38,2

10,942

+ tapping

384,0

fra Hartevatn

3.2.3.2

Overføring Fjellskarå m.fl.
Feltets
navn

Inntaks- Areal
kote
km2
ca.m.o.h.

, StrendetjØnnbekken
Bestelandså
Fjellskarå
Sum tillegg
til 31 Brokke kr.v.

1576-114/TT/me2R

Spesifikt
avlØp
Il s km2

Midlere avlØp
m3/s

mill m31år

5,5
31,1
11,1

36,2
38,5
36,2

0,199
1,197
0,402

6,27
37,76
12,68

47,7

37.7

1,798

56.71
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3.2.4

Vannføring etter utbygging
Bilag 3.4 Lengdeprofil Bj ørnarådalen
Overføring av Bjørnarå m.fl. medfØrer sterkt redusert vannfØring
i Veiå og Bjørnarå nedenfor inntaksstedene.
Nedenfor BjØrnarås utløp
vannføring reduseres fra
perioder vil man likevel
vannfØringen på 2 m3/s om

i Dtra og gj ennom Valle vil midlere
ca. 9,5 m3/s til 5,7 m3/s. I lavvannsikke komme under den pålagte
vinteren og' 3 m3/s om sommeren.

OverfØring av Fjellskarå og Bestelandså gir redusert vannfØring
nedenfor inntakene.
3.3

Vannveier

3.3.1

Overføringer

Fra - til'

Type

Lengde

Tverrsnitt
(ml)

Torvikvatn - Bjørnarå

Sjakt/tunnel

10/2300

4/6

Bjørnarå - Sarvsfoss

Sjakt/tunnel

10/10000

10/18

Inntak Blautgrjotbekken

Sjakt

18

4

Inntak LØyningshekken

Stoll/sjakt

250/15

18/4

Inntak OptestØylbekken

Sjakt

120

ø 1,5

Inntak Finndalsbekken

Sjakt

245

ø

Inntak Stemt jørn

Sjakt

100

ø 1,5

Inntak Bjorbekken

Sjakt

30

4

Fra - til

Type

Lengde

Tverrsnitt

StrendetjØnnbekken Lisle Myklevatn

Sjakt/tunnel

20/600

4/12

Lisle Myklevatn Faråtunnelen

Sjakt/tunnel

30/7400

6/8

Inntak Fjellskarå

Sjakt

80

4

15'76-114/TT/me2R

(m)

(m)

m, boret

1,5 m. boret
m. boret

(m2)
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Merknad:
Eksisterende overføringstunnel fra Farå til 31 Brokke kraftverk
er sprengt med 15 m2 tverrsnitt. Denne tunnelen vil begrense
overfØringskapasiteten fra sydfeltene, men det er forelØpig ikke
økonomisk grunnlag for utvidelse av tverrsnittet.
3.3.2

Driftsvannveier
36 Skarg kraftverk med overfØring av BjØrnarå m. fl.
Tverrsnitt
Cml)

Fra - til

Type

Lengde
Cm)

TillØpstunnel

Tunnel

100

25

Foret tillØp

Innstøpt stålrØr

25

ø 2,8

AvlØpstunnel

Tunnel

60

25

m

Merknad:
Eksisterende overføringstunnel fra Sarvsfossen til Bossvatn vil
bli tillØpstunnel for 36 Skarg kraftverk. Tunnelen er 4100 m
lang og er sprengt med 25 m2 tverrsnitt. De nye driftsvannveiene
vil bli avgreninger fra denne tunnelen inn til kraftstasjonen.
3.3.3

FallhØyder

36 Skarg
Overvann max/min. kote
Undervann
"
"
Brutto fall middel Cm)
Netto fall middel Cm)

3.4

Kraftverk

622,5/592,5
550/550
68
65

31 Brokke
551/495
247,7
290
270

Kraftstasjonen

Kraftstasjon

Antall

36 Skarg
med overf.
BjØrnarå

l

36 Skarg
uten overf.
Bjørnarå

l

1576-114/TT/me2R

Type

Turbin
Slukeevne
m3/s'

Horisontal
Francis

30

Horisontal
Francis
20

Installasjon

MW

17,0

11 ,5

Brukstid
timer
3550

3660
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3.4.2

ManØvrering
Magasinet i Sarvsfossen vil bli et dØgnmagasin for 36 Skarg
kraftverk. I vannfattige perioder og stort sett hele vinteren
regnes med at vannstanden vil bli kjørt ned 2- 3 m på 4-6 timer
og at den deretter langsomt vil stige igj en p,å 30-45 timer.

3.4,3

Beregningsmåte for produksjonen
Kraftproduksjonen i 36 Skarg kraftverk beregnes med utgangspunkt
i fordelingen mellom sommer- og vinteravlØp samt beregnet· tapt
vann som funksj on av slukeevne og magasin fo'!' kraftverket. Det
er antatt at flomtapet vil komme om sommeren og at det ikke
slippes minstevannfØring i flomperioder.
Produksjonsøkningen i 31 Brokke kraftverk
simulere i en enkel modell.

lar

seg vanskelig

Vannstanden i Bossvatn vil avhenge av tappestrategien i 41 Holen
kraftverk som nytter fallet mellom Vatnedalsvatn og Bossvatn.
Kapasiteten på 36 Skarg kraftverk og tappelØpet forbi kraftstasjonen er så stor at alt vann fra Bjørnaråoverføringen antas å
bli ført over til
I Bossvatn som nå har et magasin på
296 mill. m3 eller 29,7 % av uregulert tilSig, antas denne ekstra
overføringen å kunne kjøres gjennom' Brokke kraftverk uten flomtap
og uten foredling ved lagring fra sommer til vinter. Kraftproduksjonen er så beregnet ut fra midlere energiekvivalent for kraftverket.
For overfØringen fra Fjellskarå og Bestelandså vil overføringsevnen være avhengig åv vannstanden i fordelingskammeret på 31
Brokke. Denne vil igjen ,avhenge av vannstanden i Bossvatn. vannføringen i kraftstasjonen og falltapet i tillØpstunnelen.
Tappingen i 31 Brokke bestemmes av
hydrologiske prognoser og ikke minst kraftpris. Disse kriteriene lar seg
ikke innarbeide i noen enkel modell slik at kraftproduksj anen
ved overføring fra sydfeltene her er basert på en kritisk antakelse av midlere vannstand i fordelingskammeret på 31 Brokke
kraftverk. Vannet fra' disse feltene antas å bli kjØrt ut uten
noen form for foredling fra sommer til vinter.

1576-114/TT/me2R
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3.4.4

Data for kraftverkene (uten restriksjoner)

1.0

Tillegg i
31 Brokke
fra overf.
BjØrnarå

Tillegg i
31 Brokke
fra overf.
Fjellskarå

94,6

47,7

120/84,4

56,7/39,9

Midlere brutto fallh. (m)

284

284

Midlere energiekvi. (kWh/m3)

0,667

0,667

Installasjon ved midlere
fallhøyde (MW)

330

330

Maksimal slukeevne ved
midlere fallhØyde (m3/s)

130,9

130,9

Brukstid tillegg (timer)

254

120

Midlere vinterprod. (GWh/år)

33,1

15,6

Midlere sommerprod. (GWh/år)

47,0

19,1

Midlere produksjon (GWh/år)

80,1

34,7

Utbyggingskostnad inklusive
7 % rente i byggetiden
(kostnadsnivå 1.1.82) (mill kr)

105,3

64,0

Utbyggingskostnad (kr/kWh)

1,31

1,84

Kostnadsklasse

HA

UB

Byggetid (ca år)

2

2

Midlere energiekv. (kWh/m3)

0,356

0,356

Økt produksjon (GWh/år)

°

°

TILLØPSDATA
Nedbørfelt

(k.m2)

Midlere tillØp inklusive
flomtap ved inntakene
(mill m3/GWh)
Magasin (mill m3/%)
2.0

3.0

4.0

5.0

STASJONSDATA

PRODUKSJON

UTBYGGINGSKOSTNAD

NEDENFORLIGGENDE VERK

1576-114 /TT / me2R
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Data for kraftverkene (uten restriksjoner)
36 Skarg
uten BHrnarå

1. 0

2.0

36 Skarg
med Bjørnarå

TILLØPSDATA
NedbØrfelt (km2)

192,0

286,6

Midlere tillØp inklusive
flomtap ved inntakene
(mill m3/GWh)

264/42,2

384/60,4

Magasin (mill mJtt)

1,9/0,7

1.9/0 . 5

Midlere brutto fallh . (m)

68

68

Midlere energ1ekvi . (kWh/mJ)

0,1600

0,15 74

Installasjon ved midlere
fallhøyde (MW)

11.5

17 ,0

Maksimal slukeevne ved
midlere fallhøyde (m3/s)

'20

30

Brukstid (timer)

3660

3550

Midlere v1nterprod. (GWh/år)

18.4

25,7

Midler e s omme rprod. (GWh/år)

18 , 7

26 , 4

Midlere produkSjon

37,1

52,1

Utbyggingskostnad inklusive
7 % rente i byggetiden
(kostnadsnivå 1.1.82) (mill kr)

75,8

84.9

Utbyggingskostnad (kr/kWh)

2,04

1,63

_Kostnadsklasse

III

IIB

Byggetid (ca år)

2

2

Midlere energiekv. (kWb/mJ)

1,030

1,030

Økt produksjon (GWb/å'r)

O

80,1

STASJONSDATA

3. O PRODUKSJON

4.0

UTBYGGINGSKOSTNAD

5 . 0 NEDENFORLIGGENDE VERK
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3.5

Anleggsveier. Tipper. Masseuttak.

3.5.1

Anleggsveier

Samband

Bilag 3.5 og 3.6 Kart

Det vil her bli bygget en ca. 1000 m lang anleggsvei fra riksvei 12 opp til tverrslaget for overfØringstunnelen ved OptestØylbekken. påhugg for overfØringstunnelen til Torvikvatn ligger
like ved eksisterende vei.

OverfØringstunnelen fra Lisle Myklevatn drives fra tverrslag ved
Fj ellskarå. En nylig anlagt skogsbilvei går forbi påhugget og
denne må sannsynligvis utbedres noe.

3.5.2

Øvrige transportanlegg
Tunneldriften til StrendetjØnnbekken foreslås utfØrt med helikoptertransport av mannskap og materiell.
på overføringenfra Bjørnarå og TOrVikvatn forutsettes bekkeinntakene bygget ved hjelp av helikoptertransport.

3.5.3

Tipper - Masseuttak
Bilag 3.5 og 3.6

Kart

Tunnelmasser fra overføringen Torvikvatn -Bj ørnarå forutsettes
lagt i tipp ved påhugget ved VasstØyl.
Ved tverrslaget ved Optes-tØylbekken fpreslås tunnelmassene deponert i tipp som skjermes mot innsyn av skogen.
Overskuddsmasser ved Skarg kraftverk vil kunne plasseres i tipp
under HRV i Bossvatn.
Overføringen og byggingen av 36 Skarg kraftverk vil ikke kreve
vesentlige masseuttak utover tunnelarbeidene.
Overføring Fjellskarå m.fl.

---------------------------

Tunnelmasser fra overføringstunnelen
foreslås lagt ut i Lisle Myklevatn.

til

StrendetjØnnbekken

Ved tverrslag Fjellskarå kan massene depones i tipp som skjermes
av skogen.
Overføringen av Fj ellskarå m. fl.
utover tunneldriften
1576-114/TT/me2R

krever ikke uttak av masser

INGENiØR A.

3.5.4

a.

3 - 12
aEROAL AlS

Anleggskraft - Samband
Bilag 3.5 og 3.6

For driving av overfØringstunnelene må det bygges 22
anleggskraftlinj er fram til tverrslaget ved OptestØylbekken samt fram
til påhugget for tunnelen fra VasstØyl.
Kraftstasjonen bygges for automatisk drift, med på drag styrt fra
vannstanden ved inntaket. Melding om driftssituasjonen overføres
så til driftssentralen ved Brokke.

Det forutsettes ført fram anleggskraft til tverrslag ved Fjellskarå. Tunneldriften mot StrendetjØnnbekken utfØres uten bygging
av· kraftlinje.
3.6

Kompenserende tiltak

3.6.1

Terskler
Det er i kostnadsoverslaget ikke tatt med belØp til terskelbygging. Terskler vil imidlertid bli bygget etter pålegg.

3.6.2

Landskapspleie
Tipper vil bli arrondert og tilsådd. Plassering og utforming
gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt. ,
Inntak i vatn utføres slik at vannstandsvariasjonene etter regulering ikke blir større enn de naturlige.

3.6.3

Restriksjoner
Det er i produksjonsberegningene ikke satt restriksjoner på vannfØring i elver og bekker som berøres. Det er heller ikke lagt
restriksjoner på vannstanden i reguleringsmagasinene.

INGENiØR A. B. BEROAL AlS

3 - 13

3.7

Innpassing i produksjonssystemet - Linjetilknytning

3.7.1

Innpassing i produksjonssystemet
Kraften fra 36 Skarg kraftverk samkjøres med de Øvrige kraftverkene i Øvre Otra.

3.7 •

Linjetilknytning
36 Skarg kraftverk forutsettes tilkoblet eksisterende 66 kV linje
som går like nord for anlegget.

1576-114 /TT / me2R

3 - 14

INGENiØR A. B. BEROAL AlS

3.8
3.8.1

Kostnader pr. 1.1.82 (7 % rente i byggetiden)
OverfØring Bjørnarå m. fl. til Brokke kr.v.

mill. kr

l.

Reguleringsanlegg

o

2.

Overføringsanlegg

77 ,4

o

3. - Driftsvannveier

o

4.

Kraftstasjon

5.

Kraftstasjon - maskinelt og elektroteknisk

o

6.

Transportanlegg -

4,4

7.

Boliger - Verksteder

o

8.

Terskler - Landskapspleie

o

9.

Uforutsett

inkludert

10.

Investeringsavgift

6,5

Il.

Planlegging - Administrasjon

5,0

12.

Erstatninger (ervervelse .etc.)

5,0

13.

Finansieringsutgifter

7,0

bygningsmessig

Kostnadsklasse II A: 1,31 kr/kWh
Økonomi

mill. k17

Verdi av midlere sommerproduksjon
47,0 x 2,0
Verdi av midlere vinterproduksjon
33,1 x 3.5

115,9

Sum
- Driftsutgifter kapitalisert

209,9
14,0

Brutto nytteverdi
- Investering

195.9
105,3

1576-114/TT/me2R

94,0

INGENiØR A. B. BEROAL AlS

3.8.2

3 - 15

OverfØring Fjellskarå m. fl. til Brokke kr.v.

mill. kr

l.

Reguleringsanlegg

o

2.

Overføringsanlegg

46,7

3.

Driftsvannveier

o

4.

Kraftstasjon - bygningsmessig

o

5.

Kraftstasjon - maskinelt og elektroteknisk

o

6.

Transportanlegg - anleggskraft

3,0

7.

Boliger - Verksteder

o

8.

Terskler - Landskapspleie

o

9.

Uforutsett

inkludert

10.

Investeringsavgift

4,0

11.

Planlegging - Administrasjon

3.0

12.

Erstatninger (ervervelse etc.)

3,0

13.

Finansieringsutgifter

4,3

Kostnadsklasse Il B: 1,84 krikWh
Økonomi

mill. kr

Verdi av midlere sommerproduksjon
19,1 x 2,0
Verdi av midlere vinterproduksjon
15,6 x 3,5

54,6

Sum
- Driftsutgifter kapitalisert

92 ,8
8,4

Brutto nytteverdi
- Investering

84,4
64,0

1576-114 ITT I me2R

38,2

3 - 16

INGENiØR A. B. BERCAL AlS

3.8,3

36 Skarg kraftverk
Alt. A: Uten overfØring Bjørnarå m.fl.
Alt. B: M e d "
Il
Il

. Alternativ A
mill. kr

Alternativ l
mill ,kr

l.

Reguleringsanlegg

15,5

15,5

2.

OverfØringsanlegg

o

o

3 .. Driftsvannveier

12,0

12,0

4.

Kraftstasjon - bygningsmessig

4,2

5,7

5.

Kraftstasjon - maskinelt og elektroteknisk

26,S

32,8

6.

Transportanlegg - anleggskraft

1.3

1,3

7.

Boliger - Verksteder

o

o

8.

Terskler - Landskapspleie

o

o

9.

Uforutsett

inkludert

inkludel

10.

Investeringsavgift

5,3

6,0

11.

Planlegging - Administrasjon

4,0

4,0

12.

Erstatninger (ervervelse etc.)

2,0

2,0

13.

Finansieringsutgifter

5,0

5.6

mill. kr

milL k

Kostandsklasse III : 2,04 kr/kWh (Alternativ A)
Kostnadsklasse Il B: 1,63 kr/kWh (Alternativ B)
Økonomi
Verdi av midlere
18,7 x 2,00
Verdi av midlere
18,4 x 3,50

sommerproduksjon
- 26,4 x 2;00
vinterproduksjon
- 25,7 x 3,5

Sum
- Driftsutgifter kapitalisert
Brutto nytteverdi
- Investering

1576-114/TT/me2R

37,4

52.8

64,4

90,0

101,8

10,0

142,8
11,2

91,8

131,6

75,6

84,9

BILAG 3.1

VU-SKJEMA
115 36 SKARG
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VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN

4.0

Virkninger på naturmiljøet

4.0.1

Arealkonsekvenser

(kartbilag 3.2/3.3 og 3.5/3.6)

Brokke nord.
Dammer.

Det etableres en betongterskel mot utløpet av Tor-

vikvatn for overføring av avløpet via tunnel mot Bjørnarå.
For overføring av Bjørnarå og seks mindre bekker mot topp
Sarvsfoss, anlegges mindre betongdammer ved bekkeinntakene.
Dammene vil endre landskapsbildet helt lokalt.
Ved Sarvsfossen bygges en 37

ID

høy hvelvdam i betong.

Det

etableres et inntaksmagasin ved 30 m heving av vannstanden
(HRV

= 622,5 m.o.h., LRV = 592,5 m.o.h.).

Dammen blir stå-

ende i. et trangt elvegjel og vil endre landskapsbildet helt
lokalt.
Driftsvannveier vil i sin helhet bli utført som tunneler.
Det forutsettes bygd 13,4 km sjakter og tunneler.

Massene

fra sprengningsarbeidene vil bli anlagt i tipp ved Vasstøyl
og ved tverrslaget ved Optestøylbekken.

Tippene vil redu-

sere landskapets uberørte preg.
Anleggsvei.

Det forutsettes bygd ca. l km anleggsvei fram

til tverrslaget ved Optestøylbekken.

Veien vil bidra til å

redusere områdets uberørte preg.
Overføringsnettet krever ingen nyanlegg.

Det er imidlertid

f6rutsatt framføring av anleggskraft til Vasstøyl (Edansfoss)
og tverrslaget ved Optestøylbekken.

Kraftlinjene vil redu-

sere landskapets opplevelsesverdi og uberørte preg.
kan også komme i konflikt med viltinteresser.

Linjen

Det er ønske-

lig at det under anleggsperioden nyttes aggregat for å unngå
de skisserte virkninger.

4
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Brokke sør.
Dammer.

Det etableres mindre betongdammer i Strendetjønn-

bekken, mot utløpet av Lisle Myklevatn og i Fjellskarå for
inntak på overføringstunnelen.

Dammene vil endre landskaps-

bildet helt lokalt.
Driftsvannveier vil i sin helhet bli utført som tunneler.
Det forutsettes bygd 8,3 km sjakter og tunneler.
fra sprengsningsarbeidene forutsettes

anlagt

vatn og ved tverrslaget ved Fjellskarå.

Massene

i Lisle Mykle-

Sistnevnte tipp kan

endre landskapsbildet lokalt.
Anleggsvei.

Under anleggsarbeidet vil eksisterende skogs-

bilvei langs Fjellskarå bli nyttet.
Overføringsnettet krever ingen nyanlegg.

Det er aktuelt å

føre fram anleggskraft til tverrslaget ved Fjellskarå.

Det

er ønskelig at dette erstattes med aggregat.

Brokke nord.
En utbygging innebærer at avløpet fra bl.a. Torvikvatn (Veiå),
Bjørnarå, Optestøylsbekken, Finndalsbekken og Bjorbekken
føres i tunnel nordover til topp Sarvsfoss og derfra videre
sørover i tilløpssystemet til Brokke kraftstasjon.

Nedbør-

feltene som forutsettes overført har et samlet areal på
94,6 km 2 med et gjennomsnittlig årsavløp på 120 millioner
m3

•

Dette innebærer at Veiå, Bjørnarå, Optestøylsbekken,

Finndalsbekken, Trydalsbekken og Bjorbekken får sterkt
redusert vannføring.
En utbygging innebærer at Otra får ytterligere redusert
vannføring på elveavsnittet mellom Bykle (Bykil) og utløpet
av Brokke kraftstasjon.

Som beskrevet i avsn. 1.1.3 utgjorde

avrenningen fra nedbørfeltene som planlegges overført, ca.
43 % avårsavløpet ved Valle vannmerke i 1982.

4
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Vannføringen på den aktuelle elvestrekningen opprettholdes
ved avgivelse av minstevannføring fra Sarvsfoss.

En

ging innebærer imidlertid at vannføringen vil bli jevnere
gjennom året enn i dag.

Elveavsnittet vil i mindre grad bli

preget av de flomgjennomspylingene som avrenningen fra de
uregulerte nedbørfeltene på østsiden av vassdraget gir.
Dette innebærer at resipientkapasiteten på den aktuelle
elvestrekningen blir redusert med fare for nedsatt
litet og økeride begroing.
I Trydalsvatn vil vannet få lengre oppholdstid enn i dag.
Dette medfører redusert resipientkapasitet med fare for nedsatt vannkvalitet.

Dette vil også gjøre seg gjeldende

l

Trydalsbekken som vil få sterkt redusert vannføring.
En utbygging kan imidlertid medføre at vannet i Otra på den
aktuelle strekningen blir mindre surt enn i dag.

Vannførin-

gen etter en utbygging vil i større grad enn i dag bli påvirket av minstevannføringen fra Bykil.

Denne har en høyere pH

enn avløpet fra de nedbørfeltene som er aktuelle å overføre
til topp Sarvsfoss.
Brokke sør.
En utbygging innebærer at avløpet fra Strendetjønnbekken,
Bestelandså og Fjellskarå føres nordover til Brokke kraftstasjon.

Nedbørfeltene som forutsettes overført har et

samlet areal på 47,7 km 2 med et gjennomsnittlig årsavløp
på 56,7 millioner m3

•

Dette innebærer at den nedre delen

av Bestelandså og Fjellskarå tørrlegges samt at årsavløpet
i Otra ved utløpet fra Brokke kraftstasjon økes.

Dette

antas ikke å medføre spesielle endringer i vannkvalitet eller
erosjonsproblemer.

4
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Brokke nord.
Den strekningen av Bjørnarå som får økt vannføring kan få en
tendens mot høyere temperatur på forvinteren og lavere temperatur om sommeren.

Bjørnarå og Veiå vil bare få vannføring

av noen størrelse i flomperioder.
temperaturen bli som i dag.

Når dette skjer, vil vann-

Ellers i sommerperioden kan

tes litt høyere temperatur i disse elvene.
I Otra nedenfor samløpet med Bjørnarå, reduseres vannføringen
om sommeren.

Dette betyr lenger oppholdstid i

gene, noe som normalt vil kunne medføre høyere vanntemperatur
om sommeren.

Det kan imidlertid tenkes at det må tappes mer

vann fra Bossvatn via Bykil for å opprettholde minstevannføringskravene.

Dette vil i så fall kunne virke i motsatt ret-

ning og føre til litt lavere sommertemperatur og høyere vintertemperatur.

En nærmere fastsettelse av denne tappingen

må gjøres før vanntemperaturendringene kan forutsies mer bestemt.
Den strekningen av Bjørnarå som får økt vannføring vil få en
tendens mot litt senere islegging enn

l

dag.

Dersom prosjek-

tet 115 26 Edanfoss er bygd, vil elva allerede gå åpen ved
tunnelutløpet fra Torvikvatn.

Inntaksmagasinet til Skarg

kraftstasjon vil få hevet og senket vannstanden flere ganger
i

løpet av vinteren.

En må regne med en stadig oppbrekking

med oppvanning og gjenfrysing av isdekket på dette magasinet.
Dette vil sannsynligvis gjøre magasinet ufarbart.
på Bossvatn vil råka utenfor Skarg kraftstasjon vanligvis
være liten, fordi avløpsvannet vil holde tilnærmet
vinteren.

ooe

om

Ujevn kjøring vil imidlertid føre til noe vari-

erende råkstørreise.

4
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Dersom det viser seg at det må slippes mer magasinvann fra
Bossvatn for å opprettholde minstevannføringskravene i Otra
nedenfor Bykil, kan dette føre til at Otra vil gå mer åpen
enn i dag mellom Bykil og Valle.
Brokke sør.
Nedenfor inntakene vil Fjellskarå, Bestelandså og Strendetjønnbekken bare få noe vannføring i flomperioder.
dette skjer, vil vanntemperaturen bli som i dag.

Når
Det over-

førte vannet vil holde en høyere temperatur om sommeren enn
tappevannet fra Bossvatn, men vannmengdene er for små til å
kunne påvirke avløpstemperaturen fra Brokke kraftstasjon.
Det ventes ingen endringer i isforholdene.

Brokke nord.
Dersom overføringen av Torvikvatn fører til at det bli mindre is vinterstid på deler av Bjørnarå, kan det bli økt frostrøykhyppighet over disse åpne strekningene.

Dersom Edanfoss

kraftstasjon utbygges (jfr. prosjekt 115 26), vil overføring
av Torvikvatn ikke ha noen betydning for klimaforholdene.
Dersom det blir mindre åpne partier vinterstid på inntaksmagasinet i Otra oppstrøms demningen ved Sarvsfossen, vil
dette føre til litt lavere luft-temperatur og -fuktighet, og
redusert frostrøykhyppighet på denne strekningen.
Brokke sør.
Utbygging vil ikke føre til lokale klimaendringer av betydning.

4

4.1
4.1.1

Naturvern

6

(kartbilag 2)

Konfliktområder

-------'>--------

Brokke nord.
I Veiåjuvet utgjør Gloppefossen et viktig element av landskapets særpreg.

Den er med å vise at juvet er dannet under

andre forhold enn dagens.
et tilpasningsgjel.

Nå er bekken i ferd med å grave

Veiåjuvet har dels et gunstig lokalklima,

og det kan ikke utelukkes at fossen øker luftfuktigheten såpass at dette er med på å forlenge den frost frie tided.
Endrete miljøforhold vil gjøre det mindre aktuelt å bruke området for å belyse

miljøkrav.

Tørrlegging/sterkt redu-

sert vannføring i Veiå vil gi konflikt med geomorfologiske,
landskapsmessige og botaniske verdier.
Tørrlegging av nedre del av Bjørnarå vil redusere områdets
geomorfologiske verdi, siden dalen er formet av det
vannets graving.

rennende

Den landskapsmessige verdi reduseres også.

Ved Trydal vil tørrlegging av Finndalsbekken og Optestølbekken redusere variasjonen i landskapet.
Bjorbekkjuvet vil få redusert sin botaniske betydning som et
område der sammenhengen mellom miljøfaktorer og artsforekomster,
kan studeres.
Brokke sør.
Bestelandsjuvet vil få redusert sin botaniske betydning som
et område der sammenheng mellom miljøfaktorer og artsforekomster, kan studeres.

Den landskapsmessige kvalitet reduseres

også, siden elva er et sentralt element.

Det kan ikke ses noen positive effekter for naturverninteressene ved en eventuell utbygging.

4
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Endrete miljøbetingelser kan det ikke kompenseres for, men
den landskapsmessige virkning av inngrepene kan reduseres
noe ved påslipp av minstevannføring.

Brokke nord.
og referanseverdi reduseres ved de miljøendringer som følger utbygging.

Særpregede deler av området

vil få redusert sine landskapsmessige, geomorfologiske og
botaniske verdier.
Brokke sør.
Verdien av Bestelandsdalen/Heddersdalen som er en typisk
overgang fra dal til sentrale deler Av Setesdal Vesthei,
reduseres betydelig ved utbygging.

Landskapsmessige og bota-

niske kvaliteter i Bestelandsdalen reduseres også.
4.2
4.2.1

Friluftsliv

(kartbilag 2)

KOnfliktområder

Brokke nord.
De tørrlagte elveleiene vil være konfliktområder.

Anlegg av

tipp ved Edansfossen (Vasstøyl) kan også komme i konflikt
med friluftsinteresser i området.
Brokke sør.
De tørrlagte elveleiene må oppfattes som konfliktområder og
redusere den opplevelsesverdien elvene representerer, spesielt ved passering langs riksvei 12.

4
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Utbygging vil ikke gi positive effekter for
resser.

Dette gjelder utbygging i begge områdene.

Inngrepenes landskapsmessige virkning vil bli noe redusert
ved avgivelse av minstevannføring til vassdragsavsnitt som
får sterkt redusert vannføring.
snitt i begge områdene.

Dette gjelder vassdragsav-

Brokke nord.
Sterkt redusert vannføring i Veiå vil endre karakteren i
landskapet for hele løpet av denne elva.

Den største opp-

levelsesmessige endringen vil skje i Veiåjuvet ved at fossen
blir borte.

De tørre elveleiene vil gi redusert opplevelses-

verdi ved passering på riksvei 12.
Brokke sør.
De aktuelle elveleiene ligger svært eksponert mot riksvei
12.

Tørrlegging vil redusere landskapets opplevelsesverdi,

kanskje spesielt ved passering langs riksvei 12.
4.3

Vilt

(kartbilag 4)

Brokke nord.
I tillegg til bekke- og elvestrekningene som får sterkt redusert vannføring og blir mindre egnet for vanntilknyttet fugl
og bever, vil framføring av anleggskraft til Edansfoss være
negativt for flygende vilt i fall linjen senere blir permanent.
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Brokke sør.
For bekkestrekningene (Bestelandså og Fjellskarå) blir betraktningene som beskrevet over, mens framføring av anleggskraft i mindre grad antas å komme i konflikt med viltinteresser.

Avgivelse av minstevannføring til vassdragsavsnitt med redusert vannføring vil redusere de negative virkningene aven utbygging.

Bruk av aggregat i stedet for framføring

kraft vil også redusere konfliktgraden.

av anleggs-

Betraktningene gjel-

der begge områdene.

Brokke nord.
En utbygging vil redusere områdets typeverdi.

Referanse-

verdien reduseres også, men fortsatt vil nok restområder
være såpass store og lite påvirket at referanseverdien kan
karakteriseres som middels.

Produksjons- og bruksverdien

påvirkes neppe vesentlig.
Brokke sør.
Betraktningene blir som beskrevet for Brokke nord.
4.4

Fisk

(kartbilag 5)

Brokke nord.
Ved overføring til Sarvsfoss blir alle bekkene tilnærmet tørrlagte
nedenfor tunnelinntakene. Avrenning fra restfeltene vil i perioder
føre vann i elveleiene nedenfor inntakene, men denne avrennin-
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gen er utilstrekkelig for å opprettholde aurebestandene og
samtidig bevare gyte- og rekrutteringsmulighetene for Otraauren.
Brokke sør.
Sterkt redusert vannføring i Bestelandså og Fjellskarå vil
ødelegge vassdragenes potensielle verdi som aurelokaliteter.
Dette gjelder særlig

Fjellskarå.

Utbygging kommer ikke i

flikt med dagens fiskeinteresser i området.

Brokke nord.
Det er ønskelig at det avgis minstevannføring til elveavsnittet som får sterkt redusert vannføring.

Dersom vannkvaliteten,

som i dag er nær begrensende for tilstedeværelse av aure,
skulle forverres over tid, må regulanten bistå med kalking for
å opprettholde eksisterende aurebestander.
Brokke sør.
Selv om Bestelandså og Fjellskarå i dag ikke har noen betydning som fiskeelver, er det likevel ønskelig at det ved en
utbygging iverksettes fiskeribiologiske tiltak.

En forbed-

ring av vannkvaliteten ved kalking vil trolig medføre oppgang, rekolonisering og årlig produksjon av aure fra Otra
forutsatt at det avgis en viss minstevannføring.

Brokke nord.
Sterkt redusert vannføring i Trydalsbekken og Bjørnarå fører
til at elvene går tapt som aurelokaliteter.

Selv med

vannføring vil 'elvene få reduserte verdi ved at flomtopper,
som induserer oppgang av gytefisk

r

uteblir.
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Brokke sør.
En utbygging synes i dag å medføre liten fiskerimessig
endring av området.

Sterkt redusert vannføring i Bestelandså

og Fjellskarå utelukker imidlertid mulighetene for framtidig
etablering av fisk i de nedre deler av elvene.
405

Vannforsyning

(kartbilag 6)

Brokke nord.
Sterkt redusert vannføring i

medfører at et gårds-

bruk med ni utleiehytter må skaffes ny vannforsyning.
Sterkt redusert vannføring i Optestøylbekken og Finndalsbekken medfører at bosettingen på Trydal og Grasbrokke må
skaffes ny vannforsyning.
Sterkt redusert vannføring i Veiå og Bjorbekken kommer ikke
i konflikt med vannforsyningsinteresser.

Redusert vannføring

i Otra antas heller ikke å medføre konflikt med vannforsyningsinteresser.

En har imidlertid ikke godt nok grunnlagsmateriale

til å vurdere om redusert vannføring vil føre til endrete
grunnvannforhold eller komme i konflikt med enkelte brønner
anlagt i løsmassene langs den aktuelle elvestrekningen.
Brokke sør.
Tørrlegging av Bestelandså medfører at to hus må skaffes ny
vannforsyning.
Tørrlegging av Pjellskarå vil ikke komme i konflikt med vannforsyningsinteresser.
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Brokke nord.
Det ene gårdsbruket på Bjørnarå kan antakelig skaffes ny
vannforsyning fra fjellbrønn eller brønn anlagt i løsmassene ved Otra.
Bebyggelsen på Trydal og Grasbrokke kan antakelig skaffes ny
vannforsyning fra felles fjellbrønn eller ved uttak fra
føringstunnelen ved tverrslaget.
Brokke sør.
For bebyggelsen på Besteland er det aktuelt å anlegge felles
grunnvannsbrønn som erstatning for dagens separate løsninger.

Brokke nord.
En utbygging vil i større grad komme i konflikt med vann forsyningsinteresser, men antas å være enkelt å kompensere.

En

har imidlertid ikke godt nok grunnlagsmateriale til å vurdere
i hvilken grad redusert vannføring i Otra vil komme

l

konflikt

med vannforsyningsinteresser knyttet til grunnvannsmagasinene
langs vassdraget.
Brokke sør.
En utbygging vil komme i konflikt med eksisterende
syningsinteresser, men dette kan enkelt kompenseres.

4
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Behov for videre arbeid

Brokke nord.
Det er ønskelig å undersøke nærmere hvilke virkninger overføring av Bjørnarå m.fl. og redusert vannføring i Otra nedstrøms Bykil, vil gi for grunnvannsforholdene langs den
aktuelle elvestrekningen.
Brokke sør.
Det er ikke påkrevet med spesielle undersøkelser.
4.6

Vern mot forurensning

(kartbilag 7)

Brokke nord.
Ved en utbygging må Trydalsvatn og Trydalsbekken samt Otra
mellom Bykil og utløpet fra Brokke kraftstasjon oppfattes
som konfliktområder.
Sterkt redusert vannføring i Finndalsbekken, Optestøylsbekken
og Trydalsbekken medfører redusert resipientkapasitet med
fare for nedsatt vannkvalitet og økende begroing i Trydalsbekken.

Sterkt redusert vannføring i Finndalsbekken vil

også føre til lengre oppholdstid i Trydalsvatn.
serer resipientkapasiteten i vannet.

Dette redu-

En utbygging vil gjøre

Trydalsvatn og Trydalsbekken mindre egnet som resipienter.
En utbygging fører til at vannføringen i Otra blir redusert.
Dette innebærer også redusert resipientkapasitet.

Særlig

på elveavsnittet nedstrøms Flateland kan dette medføre nedsatt vannkvalitet og økende begroing.
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Ved Valle er vannkvaliteten i dag i en viss grad preget av
belastning med avløpsvann.
forverre denne situasjonen.

Redusert resipientkapasitet vil
Denne effekten vil kunne for-

sterkes ved at terskelbassengene på den aktuelle elvestrekningen virker som en felle for tilført organisk materiale og
øker vannets oppholdstid.
Brokke sør.
En utbygging antas ikke å komme

l

konflikt med dagens resi-

pientinteresser i området.

Brokke nord.
For å redusere belastningen av forurensninger til Otra på
den aktuelle strekningen,er det aktuelt å øke tilknytningen
til Valle renseanlegg ved å forlenge det kommunale avløpsnettet mot nord.

For å hindre ytterligere reduksjon av resi-

pientkapasiteten er det dessuten ønskelig å få fastsatt en
større minstevannføring enn i dag.

Minstevannføringen bør

måles ved Bjørnarå.
For bebyggelsen på Trydal og Grasbrokkeer det aktuelt å utbedre eksisterende avløpsløsninger.

Det synes mest aktuelt

å basere dette på separate anlegg eller mindre fellesanlegg
med infiltrasjon i grunnen.
For den øvrige bebyggelsen langs Otra på den aktuelle strekningen er det lite aktuelt med spesielle kompensasjonstiltak
innen avløpssektoren.
Brokke sør.
Det antas ikke å være påkrevet med spesielle kompensasjonstiltak av hensyn til resipientinterssene knyttet til Bestelandså og Fjellskarå.
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Brokke nord.
En utbygging vil gjøre Veiå, Bjørnarå, Trydalsvatn og
dalsbekken mindre egnet som resipienter.
Otra mellom Bykil og utløpet fra Brokke kraftstasjon vil
også bli mindre egnet som resipient.
Brokke sør.
Bestelandså og Fjellskarå blir uegnet som resipienter ved
en utbygging, men dette vil ikke komme i konflikt med dagens
resipientinteresser knyttet til vassdragene.

4.6.4

Behov for videre arbeid

Brokke nord.
Det er ønskelig med en resipientundersøkelse som omfatter
Otra oppstrøms Brokke, Trydalsvatn og Trydalsbekken for å
vurdere hvilke effekter overføring av Bjørnarå m.fl. vil få
for vannkvalitet, begroing og evt. eutrofieringsutvikling.
Brokke sør.
Det er ikke påkrevet med spesielle undersøkelser.

4
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(kartbilag 8)

Arkeolog har befart deler av området (Brokke sør) og opplysninger om kulturminner er hentet fra befaringen av prosjekt 115 26 Edansfoss.

Deler av Store og Lisle Bjørnevatn

ble befart i den anledning.

Det er ikke gjort befaringer

ved Sarvsfossen.
Etnolog har befart områdene ved utløpet av Kvernelva, Veiå
og Bjørnarå, dessuten ved Trydalsvatn og ved Sarvsfossen.
En bygger dessuten på opplysninger fra kjentfolk.
4.7.2

Konfliktområder

Brokke nord.
Den 30 m høye dammen ved Sarvsfossen vil ødelegge en gammel,
oppbygd vei, dette området er imidlertid fra før berørt av
kraftutbygging.

Tipper kan ødelegge kulturminner.

Disse

inngrepene vil forringe kulturlandskapet, spesielt i gamle
stølsområder.

Overføring av flere elver vil kunne berøre

kulturminner.

Redusert vannføring i flere elver og bekker

vil forringe kulturlandskpet i gamle støls- og utslåtteområder og i områder med gammel gårdsbebyggelse og godt bevarte

Spesielt uheldig vil det være om kvernene

mister tilknytning til vann.
Brokke sør.
Overføringer og tipper samt dam i Myklevatn kan ødelegge
kulturminner.

Tørrlegging av Strendetjønnbekken, Beste-

landså og Fjellskarå vil forringe kulturlandskapet.

Dette

vil berøre gamle støls- og utslåtteområder, en bro, fast
gårdsbebyggelse og vanndrevne anlegg.

Disse kulturminnene

vil bli løsrevet fra sin naturlige sammenheng.
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Brokke·nord.
Redusert kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og pedagogisk
verdi.

Kulturminner vil bli ødelagt og kulturlandskapet

forringet slik at kulturminner faller ut av sin sammenheng.
Brokke sør.
Redusert kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og pedagogisk
verdi.

Kulturminner kan bli ødelagt og kulturlandskapet

vil bli forringet slik at kulturminner faller ut av sin
sammenheng.
4.7.4

Behov for videre undersøkelser

------------------------------

Det er behov for systematiske registreringer.

Dette gjelder

begge områdene.
4.8
4.8.1

Jordbruk og skogbruk

(kartbilag 9)

Arealkonsekvenser

Brokke nord.
Det er bare mindre arealer som blir neddemt,

da bekkeinn-

takene bare får mindre fangdammer.
En del produktiv skogsmark vil bli berørt av tipp ved
slaget i Optestøyldalen.

Tippen ved Vasst'øyl (Edansfossen)

antas å bli liggende på arealer som er marginale i landbrukssammenheng.
Brokke sør.
Bekkeinntakene antas ikke å gi arealkonsekvenser, mens tippen
ved tverrslaget i Fjellskarå kan berøre produktiv skogsmark.

4

18

Brokke nord.
Bjørnarå og Veiå har fra gammelt av fungert som naturlige
gjerder.

Dette vil opphøre ved en utbygging.

Steiritipp ved Optestøylbekken og framføring av anleggskraft
kan komme i konflikt med landbruksinteresser.
Anleggsvei fram til tverrslaget ved Optestøylbekken vil være
positivt ved at det dermed kan løses ut hogstmoden skog i området.
Brokke sør.
Bestelandså og Fjellskarå fungerer i dag som naturlig gjerde.
Dette vil opphøre ved utbygging.
Steintipp ved Fjellskarå kan komme i konflikt med landbruksinteresser.

Brokke sør.
Det står en del hogstmoden skog i Bjørnarådalen, og det
ville være ønskelig at det bygges skogsbilvei kl. III inn

l

dalen som kompensasjon for de ulemper en utbygging medfører.
Der elvenes naturlige gjerdeeffekt faller bort må det settes
opp gjerder.
Brokke sør.
I området rundt Lisle Myklevatn er det dyrkbar mark som vil
kunne dyrkes dersom det føres vei fram til området.

Det er

ønskelig at en slik vei (skogsbilvei kl. Ill) bygges som
kompensasjon for de ulemper en utbygging medfører.
vei vil også løse ut ca. 10.000 m

3

tømmer.

En slik

Det må settes

opp gjerder der elvenes naturlige gjerdevirkning faller
bort.

4

En utbygging vil
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liten grad påvirke områdenes verdi

1

land-

brukssammenheng.
Dette gjelder begge områdene.
4.9

Reindrift

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området.
4.10

Flom- og erosjonssikring

Brokke nord og sør.
Det ventes ikke at en utbygging vil føre til endringer av betydning for flom- og erosjonsforholdene verken i Otra eller
andre berørte elver/bekker.
4.11

Transport

Det knytter seg ikke transportinteresser til områdene.
4.12

Regional økonomi

Det må understrekes at de etterfølgende vurderinger er beheftet med usikkerhet.

Hovedsakelig skriver beregningsusikker-

heten seg fra det faktum at de samfunnsmessige forhold som
danner utgangspunkt for beregningene endrer seg over tid på
en lite forutsigbare måte.

Dette gjelder f.eks. forhold om-

kring arbeidsmarked og forhold omkring kommunal økonomi og
kraftverkbeskatning.

I senere vurderinger av konkrete ut-

byggingssøknader vil en derfor kunne komme fram til resultater som avviker fra de som her er gjengitt.
usikkerheten er kan vanskelig anslås.
i hovedsak

Hvor stor

En antar at tallene

av riktig størrelsesorden og dermed gir rimelig

sammenlikningsgrunnlag prosjektene imellom.
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Angående data om befolkning, sysselsetting og kommunal
økonomi i utbyggingskommunen og tilgrensende region, vises
det til kap. 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling.
Sysselsetting ved anlegget
Byggetid for anlegget er antatt å være 2 år.

Behovet for

arbeidskraft vil utgjøre ca. 320 årsverk gjennom hele perioden, med noe variasjon fra år til år.

Fordeling på

operasjoner framgår av tabell 4.1.
Tabell 4.1

Fordeling av arbeidsoperasjoner på årsverk,
faser i anleggsperioden og prognose for gjennom-o
snittsysselsetting over året.

Arbeidsoperasjon

Antall
årsverk
arb.

Dammer

35

Kraftst. m.v.

30

Tunneler
Veier, brakkeleir m.v.

Faser i anleggsperioden
O

l

2

180
10
Antall

Gj.sn. syssels. over året

årsverk

l

2

3

Anleggsarbeidere

255

101

154

O

Brakkepersonale*

26

10

16

O

Funksjonærer*

39

16

24

O

320

127

193

O

Sum

* 10

3 anl.år

% av anleggsstyrke for brakkepersonell, 15 % for funksjo-

nærer.
I tabellen er vist hvordan de enkelte arbeidsoperasjoner kan
passes inn i anleggsperiodens lengde sammen med prognose for
gjennomsnittsysselsettingen over året.

For de "fleste opera-

sjoner vil det være mulig å holde jevn aktivitet gjennom hele
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året.

Unntatt er dambyggingen, som må foregå i sommerhalv-

året.

Det forutsettes at denne går over 2 sesonger.

er betongdammer som skal bygges.

Det

Dette tilsier at sesong-

variasjonene når det gjelder sysselsetting ikke behøver bli
så store, idet den type arbeidskraft det her er tale om
(stor andel maskinkjørere, sjåfører m.v.) kan sysselsettes
ved andre deler av anlegget i vinterhalvåret.
4.12.2

Anleggsarbeidere
For yrkeskategoriene anleggsarbeidere, forskalingssnekkere
og jernbindere, men også for enkelte kategorier maskinkjørere, har arbeidsmarkedet preg av å være nasjonalt, arbeidstakerne flytter med entreprenøren over hele landet eller tar
jobb der hvor kompetansen etterspørres.
Samtidig kan det for disse kategorier, særlig tunnelarbeidere, være vanskelig å skaffe nok folk med erfaring lokalt.
Vi antar følgende rekruttering regionalt:
- 40 prosent av anleggsstyrken til veier, dammer m.v.
- 15 prosent av tunnelarbeidere.
Den regionale rekruttering vil i så fall utgjøre ca. 9,7
prosent av de som er sysselsatt i bygg og anlegg innenfor
regionen

l

dag.

Anlegget vil således være av liten betyd-

ning som bidrag til å opprettholde dagens eller øke sysselsettingsnivået innenfor bygge- og anleggsbransjen.
Anslagsvis vil 13-17 arbeidere de første par år flytte til
regionen i skattemessig forstand, og da med familie.
vil fortrinnsvis flytte t i l Valle og Bykle.

Disse
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Brakkepersonell
Denne gruppen utgjøres primært av kokker og serveringspersonale, uten store krav til formell utdanning.

Vi regner

med at 80 prosent av disse rekrutteres lokalt/regionalt, og
prognose for regional rekruttering blir som i tabell 4.2.
Tabell 4.2

Gjennomsnittlig regional rekruttering pr. ar.
o

Type

Regional

personale

rekr. %

l

2

Brakkepersonale

80

8

12

Anleggsarbeidere

20

24

30

O
O

32

42

O

Sum

Anleggsår
3

Funksjonærer
De fleste av gruppens medlemmer er spesialtrenede folk som
følger anlegg fra sted til sted.

En kan anta at ca. 50 pro-

sent av disse flytter med sin familie til regionen i skattemessig forstand, da fortrinnsvis til Valle og Bykle.
Flesteparten av de som flytter inn med anlegget vil antakelig
forlate kommunen når anlegget er ferdig, slik at effekten på
kommunal økonomi m.v. blir relativt kortvarig.

A.

Under anleggsperioden

De deler av næringslivet som kan antas å tjene på anlegget
er handel, sagbruksnæring, mekaniske verksteder og transportselskap.

Erfaringer fra andre typer anlegg tyder på at ring-

virkningene ligger i størrelsesorden 10-25 prosent på regionnivå, avhengig av flere forhold som næringsstruktur, lokalisering og tilpassings-/konkurranseevne.

I denne regionen

forutsetter vi at det for hver anleggsarbeidsplass blir 0,10
arbeidsplasser i det øvrige næringsliv.

For regionen som

helhet vil dette utgjøre ca. 19 arbeidsplasser pr. år.
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En usikkerhet i anslaget på

50 prosent vil utgjøre ca.

8 arbeidsplasser for regionen som helhet.
B.

Etter anleggsperiodens slutt

Størstedelen av denne virkningen vil være av midlertidig
karakter, markedet vil falle vekk etter utbyggingens slutt.
Enkelte foretak vil imidlertid kunne utnytte et marked 10kalt eller regionalt etter anleggsfasen.
sene blir varige.

Disse arbeidsplas-

Dette kan for eksempel skje hvis det lyk-

kes å fange opp en tidligere kjøpelekkasje til steder utenfor kommunen eller regionen.

Utover dette antas kraftanleg-

get å gi varige arbeidsplasser for l person.
4.12.4

Den regionale sysse1settingen vil fordele seg på
kommunene i dagpendlingsområdet.

av

I tabell 4.3 har vi, ut

fra den enkelte kommunes størrelse med hensyn til folketall
og avstand til anlegget, anslått denne fordelingen.
Tabell 4.3

Fordeling av regional rekruttering og avledet
sysselsetting mellom kommunene.

Kommune

Reg. rekr.

Sysselsetting pr. ar

%-ford.

l

2

3

o

Bykle

30

14

19

Øvrige kommuner

70

32

44

O
O

100

46

63

O

Sum

Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentralbyrås
framskrivningsmetode er vist i kap. 1.2.
være årsak til store avvik fra dette.

Anlegget vil ikke

Som følge av anlegget

vil innflyttingen til enkelte av kommunene øke noe de første

4

par år av anleggsperioden.
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Dette vil imidlertid være lite

i forhold til normal innflytting.

Anlegget vil således

heller ikke være årsak til vesentlig økt press på boligmarkedet i regionen.

A.

Under anleggsperioden

Anleggsvarer
Erfaringer tilsier at 35-40 prosent av totale anleggskostnader vil

nyttet til kjøp av anleggsvarer.

Hoveddelen

av dette gjelder maskiner og utstyr produsert av store sentrale bedrifter (turbiner m.v.), men deler vil også kunne
leveres lokalt eller fra bedrifter i regionen.

Dette gjel-

der særlig materialer som trelast, sand, sement m.v.

Vi

forutsetter at 10 prosent av anleggsvarene leveres fra
regionen.

Samlet svarer dette til en omsetningsverdi for

regionen på ca. 8,0 mill. kroner.

Omsetningen vil være for-

delt over hele anleggsperioden, med noe variasjon fra år til
år avhengig av anleggsaktivitet.
Dagligvarer og øvrige forbruksvarer
Gjennomsnittlig bruttofortjeneste ved anleggsarbeid var i
1982 ca. kr. 140.000,- pr. år.

Vi tar utgangspunkt i at

70.000 av disse nyttes til forbruk over året og at fordelingen mellom dagligvarer og øvrige forbruksvarer er ca. 26 prosent og 74 prosent.

Vi regner med at dagpendlere og innflyt-

tere dekker 100 prosent og 60 prosent av behovet for henholdsvis dagligvarer og øvrige forbruksvarer innenfor regionens
grenser,

Hovedsakelig i hjemkommunen.

Ukependlere etter-

spør anslagsvis 60 prosent og 20 prosent av behovet for de
samme varer innenfor regionens grenser.
Samlet vil anlegget føre til en omsetningsøkning for disse
varer på ca. 4,0 mill. kroner pr. år, med noe variasjon fra
år til år avhengig av anleggsaktivitet.

4
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Etter anleggsperiodens slutt

Situasjonen vil være omtrent som beskrevet under 4.12.3
punkt B.

A.

Under anleggsperioden

Inntektsskatt
De kommunale skatteinntekter vil variere noe fra år til år,
avhengig av anleggsaktivitet.

For hele regionen vil anleg-

get gjennomsnittlig gi ca. 0,6 mill. kroner i skatteinntekter pr. år over 2 år.

Dette vil fordele seg på kommunene

omtrent slik:
Bykle

0,2 mill. kroner pr. år

Øvrige kommuner

0,4 mill. kroner pr. år.

Valle og Bykle tildeles ikke skatteutjamningsmidIer, men også
der kan nettoeffekten bli relativt liten da det er mulig at
de kommunale utgifter øker dersom innflytting medfører behov
for kommunale investeringer.
B.

Etter anleggsperiodens slutt

Inntekts-, formues- og eiendomsskatt fra kraftanlegget
Anleggets bruttoformue er beregnet til ca. 110,4 mill. kroner.
Nedbørfeltet ligger i Valle og Bykle kommuner, og de årlige
skatteinntekter for disse kommunene vil utgjøre:

Formueskatt fra kraftanI.

0,6 mill. kr. pr. år

Inntektsskatt fra kraftanI.

0,4 mill. kr. pr. år

Eventuell eiendomsskatt

0,2-0,8 mill. kr. pr. ar

Sum skatteinntekter

1,2-1,8 mill. kr. pr. ar

o

o

Ved innføring av nytt inntektssystem er det vanskelig å si
hvordan nettoeffekten for kommunen blir.

De sektorvise til-

skott (bl.a. til undervisning) til kommunen vil antakelig

4
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forbli upåvirket av kraftutbyggingen, mens derimot det generelle tilskott kan bli re.dusert som følge av at kommunens
egne skatteinntekter øker.
Konsesjonskraft
Ifølge nåværende regelverk kan berørte kommuner/fylker kreve
avgivelse av inntil 10 prosent av kraftmengden i form av
konsesjonskraft.

Gevinsten med dette vil avhenge av prisen

som kommunen må betale for konsesjonskraften og markedsprisen
for kraft for øvrig.

Det må likevel antas at verdien vil bli

relativt beskjeden sammenliknet med de skatteinntekter kommunen får av kraftutbyggingen.
Næringsfond
Konsesjonsavgift er ikke beregnet.

Maksimal avgiftssats er,

ifølge regelverket, satt til kr. 10,- pr. innvunnet naturhestekraft, og' inntektene vil normalt utgjøre 15-20 prosent
av skatteinntektene fra kraftverket.

Foruten skatter og kon-

sesjonsavgifter kan det gjøres avtaler om spesielle tilskudd.
Disse kan utformes alt etter de behov som er til stede og
den fantasi kommunen kan vise i sine krav.
Tradisjonelt opprettes det fond beregnet på tilskudd til næringsdrivende.

Særlig vanlig er jordbruksfond som gir tilskudd

til nydyrking, vanningsanlegg osv.

Etter hvert har det også

blitt alminnelig å lage industrifond eller bare næringsfond.
Dette kan bidra til å skaffe ny virksomhet til distriktet.

5
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OPPSUMMERING

5.0

Utbyggingsplan

(kartbilag 3.2, 3.3, 3.5, 3,6)

Foreliggende utbyggingsplan beskriver to overføringer som
vil øke produksjonen i eksisterende Brokke kraftstasjon:
l. Brokke nord.

Avløpet fra Torvikvatn og Bjørnevatn foreslås overført i
tunnel til topp Sarvsfoss.

på overføringstunnelen tas

også inn avløpet fra seks mindre bekker (Blautgrjotbekken,
Løyningsbekken, Optestøylbekken, Finndalsbekken, Stemt jørn
og Bj orbekken) .

Det må bygges 13.4 km tunneler og sjakter.

Fra inntaksmagasin i Sarvsfoss føres vannet videre i
eksisterende overføringstunnel til Brokke kraftstasjon
via Bossvatn.

Tunnelen vil overføre avløpet fra 94,6 km 2

•

Midlere årlig produksjonsøkning i Brokke kraftstasjon er
beregnet til 80,1 GWh.

Med utgangspunkt

l

kostnadsnivået

1.1.82 er utbyggingen kostnadsberegnet til 105,3 mill. kr.
Dette tilsvarer 1,31 kr/kWh som er innenfor kostnadsklasse
IlA.
2. Brokke sør.
Strendetjønnbekken, Bestelandså og Fjellskarå foreslås
overført nordover mot Brokke kraftstasjon via eksisterende
overføringstunnel fra Farå.
og sjakter.

Det må bygges 8,3 km tunneler

Tunnelen vil overføre avløpet fra 47,7 km 2

•

Midlere årlig produksjonsøkning i Brokke kraftstasjon er
beregnet til 34,7 Gwh.
til 64,0 mill. kr.

Utbyggingen er kostnadsberegnet

Dette tilsvarer 1,84 kr/kWh som er

innenfor kostnadsklasse IIB.

5
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2

Konsekvenser ved eventuell utbygging

Brokke nord.
Overføring av Bjørnarå m.fl. innebærer at Otra får ytterligere
redusert vannføring på elveavsnittet mellom Bykil og Brokke
kraftstasjon.

Elveavsnittet vil i mindre grad bli preget av

de florngjennomspylingene som avrenningen fra de aktuelle feltene gir.

Dette innebærer at resipientkapasiteten på den

aktuelle elvestrekningen blir redusert.
Nedstrøms inntakene blir vannføringen i de aktuelle elvene/
bekkene sterkt redusert.
Trydalsbekken får sterkt redusert vannføring og oppholdstiden
i Trydalsvatn blir økt.
Brokke sør.
Nedstrøms inntakene blir vannføringen i Bestelandså og Fjellskarå sterkt redusert.

Arsavløpet i Otra ved utløpet av

Brokke kraftstasjon øker.

Brokke nord.
Utbygging vil bare gi mindre endringer.

på den strekningen

av Bjørnarå som får økt vannføring vil det bli en tendens
mot senere islegging og litt lavere sommertemperatur.
inntaksmagasinet ved Sarvsfossen vil pendlingen i

på

vannstan-

den gi sykluser med stadig oppsprekking og gjenfrysing av
isdekket.
ferdsel.

Isen på dette magasinet blir neppe brukbar til

5
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Evt. endringer i Otra mellom Bykil og Valle vil henge nøye
sammen med hvor vannet hentes fra for å opprettholde minstevannføringskravene.

Trekkes det ut mer magasinvann fra

Bossvatn kan dette resultere i litt lavere sommertemperatur
og høyere vintertemperatur og dårligere isforhold.

Tas van-

net fra magasinet ved Sarvsfossen vil det neppe bli merkbare
endringer.
Brokke sør.
Utbygging vil ikke gi merkbare virkninger på is eller vanntemperaturforholdene.
Klima
Brokke nord.
Dersom overføring av Torvikvatn medfører mindre is vinterstid på deler av Bjørnarå, kan det bli økt frostrøykhyppighet over disse åpne strekningene.
Brokke sør.
Utbygging vil ikke føre til lokale klimaendringer av betydning.
Naturvern

(kartbilag 2)

Brokke nord.
Områdets type- og referanseverdi reduseres.

Særpregete om-

råder får redusert sine landskapsmessige, geomorfologiske og
botaniske verdier.
Brokke sør.
Bestelandsdalen/Heddersdalens typeverdi reduseres.

Land-

skapsmessige og botaniske kvaliteter i Bestelandsjuvet reduseres også.

5
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Brokke nord.
Det knytter seg store friluftsinteresser til nedbørfeltene
til Veiå (Torvikvatn) og Bjørnevatn.

Store deler av nedbørfel-

tene har lett atkomst og inngår i et regionalt viktig friluftsområdet.

Det knytter seg lokale friluftsinteresser til øvrige

deler av det aktuelle området.
Utbygging medfører sterkt redusert vannføring i nedre deler
av Veiå, Bjørnarå m.fl.

Særlig tørrlegging av Veiåjuvet vil

komme i konflikt med friluftsinteresser.

Utbygging vil for

øvrig redusere hele det aktuelle områdets opplevelsesverdi og
uberørte preg.
Brokke sør.
Bestelandså og Fjellskarå ligger svært eksponert mot riksvei
12.

Tørrlegging av elveleiene vil redusere landskapets opp-

levelsesverdi, kanskje spesielt ved passering langs riksvei 12.
Vilt

(kartbilag 4)

Brokke nord.
Området har stor produksjons- og bruksverdi.

Referanse- og

typeverdien er middels.
Ved utbygging reduseres områdets type- og referanseverdi.
Brokke sør.
Området har middels produksjons-, bruks-, type- og referanseverdi.
verdi.

Ved utbygging reduseres områdets type- og referanse-

5

Fisk

5

(Kartbilag 5)

Brokke nord.
Trydalsbekken og Bjørnarå har stasjonære aurebestander.
Elvene brukes trolig som gyte- og oppvekstområder for aure
fra Otra.

Utbygging medfører sterkt redusert vannføring i

elvene som dermed mister sin aurebestand.

Utbygging med-

fører også tap av områder som er viktige for Otra-auren.
Brokke sør.
Fjellskarå og Bestelandså er i dag fisketomme, trolig på
grunn av dårlig vannkvalitet.
fiskerimessig restaurering.

Bekkene synes vel egnet for
Fjellskarå og Bestelandså tørr-

legges ved en eventuell utbygging.

Dermed utelukkes mulig-

heten for reetablering av fisk for å øke verdien av området.
(kartbilag 6)
Brokke nord.
En utbygging medfører at et gårdsbruk ned ni utleiehytter
på Bjørnarå må skaffes ny vannforsyning.

Det må videre

skaffes ny vannforsyning til bebyggelsen på Trydal og Grasbrokke.

En har ikke godt nok grunnlagsmateriale til å vur-

dere om redusert vannføring i Otra vil føre til endrete
grunnvannforshold langs vassdraget.
Brokke sør.
En utbygging medfører at to hus på Besteland må skaffes ny
vannforsyning.

Ut over dette antas ikke tørrlegging av nedre

deler av Bestelandså og fjellskarå å komme i konflikt med
vannforsyningsinteresser.

5
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Brokke nord.
Sterkt redusert vannføring i Finndalsbekken og Optestøylsbekken medfører redusert resipientkapasitet i Trydalsvatn
og Trydalsbekken.

I Trydalsbekken kan dette medføre ned-

satt vannkvalitet og økende begroing.

Utbygging vil med-

føre redusert vannføring i Otra på elveavsnittet mellom
Bykil og utløpet fra Brokke kraftstasjon.

Særlig på elve-

avsnittet nedstrøms Flateland kan dette medføre nedsatt
vannkvalitet og økende begroing.
Brokke sør.
En utbygging antas ikke å komme

l

konflikt med dagens resi-

pientinteresser i området.

Brokke nord og sør.
I området har det vært bosetninger tilbake til forhistorisk
tid.

I utmarka er det kulturminner som kan belyse utnytting

aven rekke ressurser i

jernalder/middelalder, som jernvinne-

plasser, kullmiler, dyregraver, sannsynligvis også setertufter.

Langs Store Bjørnevatn har det gått en viktig ferd-

selsvei mellom Setesdal og Telemark langt tilbake i tid.
Når det gjelder nyere tid, er området berømt for sin gamle
gårdsbebyggelse.

Her er også mange godt bevarte bekkekverner.

Kulturminner vil bli ødelagt og kulturlandskapet forringet.
(kartbilag 9)
Brokke nord.
Bjørnarå og Veiå fungerer som naturlige gjerder.
opphøre ved utbygging.

Dette vil

Steintipp ved tverrslaget i Opte-

støyIdalen kan komme i konflikt med landbruksinteresser.

5
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Framføring av anleggsvei til tverrslaget vil være positivt
ved at det løses ut hogstmoden skog.
Brokke sør.
Gjerdeeffekten til Bestelandså og Fjellskarå opphører ved
utbygging.

Steintippen ved tverrslaget i Fjellskarå kan

komme i konflikt med landbruksinteresser.

De negative virk-

ningene av utbygging må imidlertid anses som små.
Reindrift
Det knytter seg ikke

til områdene.

Brokke nord og sør.
Utbygging ventes ikke å gi endringer av betydning for flomog erosjonsforholdene i Otra eller berørte sideelver/bekker.

Det knytter seg ikke transportinteresser til områdene.

Brokke nord og sør.
En utbygging av kraftprosjektet vil få beskjeden virkning
for den regionale økonomien.
I inntekts-,

og eiendomsskatt fra kraftanlegget kan

en regne med at Valle og Bykle kommuner samlet får mellom
1,2 og 1,8 mill. kr. pr. år.

I tillegg til dette kommer inn-

tekter fra konsesjonsavgifter og eventuelle gevinster fra
salg av konsesjonskraft.

Anlegget vil under utbyggingsperio-

den på 2 år, i gjennomsnitt sysselsette ca. 37 personer fra
Bykle og regionen for øvrig.

Det kan regnes med l varig

arbeidsplass ved kraftanlegget.

)amk!tplan
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DATAGRUNNLAG
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Fylke(r):

Aust -Agde r

Maks. ytelse (MW): 330

Vassdrag: 115 Otra

Alternativ: Brokke nord

Brokke

Prosjekt:

Kommune(r): Valle,

( eksisterende )

Bykle

Spesifikk kostnad (kr./kWh) : 1,31 (pr .1.1. 82 )

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 80, l

lIA

Kostnadsklasse:

1 Områdets

3 Data-

utbygging

2 Foreløpige
konsekvenser
av evt. utbygging

Naturvern

***

Store nega'C.ive

8

Friluftsliv

***

Store

C

Vi lt

***

Små

Fisk

**

Brukerinteresse/ tema

verdi før

grunn-

I pr . 1.1.82 )
4 Merknader

"g

ve
t iv e

C

Middels negative

8

Store

C

Vannforsyning
Vern mot forurensning

ve

Kulturminnevern

Jord·

skogbruk

Ingen

8

I ng en

o

Reindrift

Flom- og erosjonssikring

Ingen int.

Transport

Is og vanntemperatur

Ingen

8

Klima

Ingen

C

Anleggsperioden vil vare ca. 2 år og antas i gjennansnitt å
syssel sette ca. 37 personer fra regionen. Etter anleggsperioden blir det l
varig arbeidsplass . Regionen antas å få ca. 0,6 mill. kr . i økte skatteinntekter under anleggsperioden. Etter anleggsperi oden vil Valle og Bykle få
1,2-1, 8 mill. kr . i skatteinntekter fra anlegget .

Regionaløkonomi

Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks.
naturvern og.friluftsliv.

Klassifiseringsnøkkel:
•••• Meget høy verdi
Høy verdi
Middels verdi
liten/ ingen verdi

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

M EGET
STORE

STOR E

MIDDELS

•

SMÅ

INGEN
POSITIVE
ELLER
NEGATIVE
KONSE KVENSER

NEGATiVe KONSE KVENSER

POSITIVE KONSEKV ENSER

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

MIDDELS

•

STORE

MEGET
STO RE

I

)C1mk!t plan

OMRAoEKLASSIFISERING. FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING,
DATAGRUNNLAG

Prosjekt:

31 Brokke

Alternativ: Brokke sør

Fylke(r):

Aust-Agder

Kommunelr): Valle,

Maks. ytelse (MW): 330

( eksisterende )

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 34,7

Brukerinteresse/tema

**
*

Friluftsliv

Bykle

Spesifikk kostnad (kr./ kWh):

1,84 (pr .1.1. 82)

Kostnadsklasse:

II B (pr. 1.1. 82 l.
3 Data-

2 Foreløpige
konsekvenser

1 Områdets
verdi før
utbygging

Naturvern

Vassdrag: 115 Otra

av evt. utbygging

Middels

lag

ve

C

Små negative

C

negative

C

Vilt

,ve

Fisk

B

Små negative

Vannforsyning

4 Merknader

grunn-

C

Vern mot forurensning

B/C

negative

Kulturminnevern

B

Jord- og skogbruk

Reindrift

int.

I

Flom - og erosjonssikring

D

Ingen int.

Transport
Is og vanntemperatur
Klima

C

Regionaløkonomi

Se omtalen under Brokke nord.

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

Klassifiseringsnøkkel:
•••• Meget høy verdi
• •• Høy verdi
Middels verdi
liten/i ngen verdi

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

MEGET
STORE

STORE

MIDDELS

•

INGEN
POSITIVE
ELLER
NEGATIVE
KONSEKVENSER

NEGATIVE KONSEKVENSER

SMA

POSITIVE KONSEKVENSER

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

MIDDElS

•

STORE

MEGET
STORE

6
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KILDER

Denne vassdragsrapporten bygger på følgende fagrapporter
(for opplysninger om primærkilder henvises til fagrapportene) :
Fisk.

Fagrapport utarbeidet av konsulent Leif M. Sættem,
Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen.

Flom- og erosjonssikring.

Fagrapport utarbeidet av ingeniør

Jakob Gjerde, NVE-Forbygningsavdelingen.
Friluftsliv.

1983.

1984.

Fagrapport utarbeidet av frilufts- og natur-

vernkonsulent Aud Castberg, Fylkesmannen i Aust-Agder,
Miljøvernavdelingen.
Is og vanntemperatur.

1984.

Fagrapport utarbeidet av statshydrolog

Arve M. Tvede, NVE-Iskontoret.
Jordbruk og skogbruk.

Fagrapport utarbeidet av Landbruks-

kontoret, Valle kommune.
Klima.

1983.

1983.

Fagrapport utarbeidet av statsmeteorolog Eirik J.
Førland, Det norske meteorologiske institutt.

Kulturminnevern.

1983.

Fagrapport utarbeidet av prosjektleder

Anne-Berit 0. Borchgrevink og fagkonsulent Lil
Gustafson, Miljøverndepartementet.
Naturvern.

Fagrapport

1984.

av konsulent Sigurd A.

Svalestad, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen.

1984.

Regional økonomi (kap. 4.12).
Sandvika.

Utarbeidet av Asplan A/S,

1984.

Vannforsyning og vern mot forurensning.

Fagrapport utarbeidet

av prosjektmedarbeider Torn Egerhei,
Aust-Agder.

1984.

Fylkesmannen i

6
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Vasskraftprosjektene (kap. 3).
A. B. Berdal A/S, Høvik.
Vilt.

Utarbeidet av Ingeniør
1984.

Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. Svalestad,
Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen.

1984.

(Øvrige avsnitt i vassdragsrapporten er utarbeidet av prosjektmedarbeider Tom Egerhei, Fylkesmannen i Aust-Agder).
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