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etter kap. 3. 
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l BÅNÅNI. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 

Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Bånevatn like sør for 
Ormsavatn og ligger ca. 30 km nordvest for Bykle sentrum i 
Bykle kommune. Utbyggingsprosjektets beliggenhet framgår av 
fig. l neste side. 

Området ligger mellom 868 m.o.h. (Ormsavatn) og 1381 m.o.h. 
(Sletteskurven) med de største områder mellom 1150 og 1250 
m.o.h. Det tilhører det store sørnorske grunnfjellsområdet 
med hovedsakelig granitt og metabasalt. Berggrunnen er godt 
blottet, men i de høye partiene er det en del forvitrings-
materiale. Landskapets form er dannet ved breerosjon i senk-
ninger i en paleisk (gammel) overflate, men en overflate til-
svarende det subkambriske peneplanet kan fortsatt gjenfinnes 
i deler av landskapet. 

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. 

på Bjåen, ca. 10 km nord for Hovden, varierer normal måneds-
middeltemperatur mellom (februar) og +ll,loC (juli). 
Vinterstid er det målt 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. 
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Mi dlere avrenning i nedbørfeltet til sånevatn er ca. 59,3 
1/km2 .s . Midlere vannføring i Bånåni ved utløpet i Ormsa-
vatn er 1,1 m3 /s . Nedbørfeltet er karakterisert ved et 
høyt avløp i snøsmeltingen (mai-juni) og lite avløp om 
vinteren. 

Det foreligger lite opplysninger om vannkvaliteten i nedbør-
fe l tet. I august 1975 var pH 5,3 i sånevatn . Det er grunn 
til å anta at vannet er surere i dag. Berggrunnen i området 
består av tungt forvitrelige grunnfjellsbergarter som har 
liten nøytraliserende vi r kning på sure komponenter og frigir 
lite næringsstoffer. 

Naturgeografisk hører nedbørfeltet til Setesdalheiene, i søn-
dre del av den skandinaviske fjellregionen. Langs Bånåni 
dominerer blåbær-småbregne-fjellbjørkeskog, men både krek-
ling-fjellbjørkeskog og høgstaude-fjellbjørkeskog er vanlige. 
Skoggrensen e r ved 1000 m.o.h. Blåbær-blålynghei er viktig 
over denne høgden, men greplynghei dominert av fjellkrekling, 
og med lite lav, er meget utbredt. Ved skoggrensa er det mye 
storbregneenger og høgere oppe er det mye fjellmo-snølei er 
og andre sei n e snøleier. Vegetasjonen har vestlige trekk. 
Det er lite myr i omr ådet og vannene er næringsfattige. 

Den de l en av nedbørfeltet som er aktuelt å utnytte til kraft-
produksjon,ligger i sin helhet over skoggrensen og må beteg-
nes som impediment . 



l 3 

1.2 Samfunn og samfunnsutvikling 

(kartbilag l) 

Anleggsvirksomheten vil foregå i Bykle kommune. Dagpendlings-
området består i tillegg til Bykle av Valle kommune. Som 
fellesbetegnelse på kommunene i dagpendlingsområdet brukes 
heretter "regionen". 

Tabell 1.2 Utvikling i folketallet fra 1900 fram til 1982, 
utgangen av året. 

Ar Valle Bykle Regionen 

1900 1720 476 2196 
1946 1714 703 2417 
1970 1444 464 1908 
1980 1488 712 2200 
1982 1490 650 2140 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell 1.3 Naturlig tilvekst, flytting og samla tilvekst l 

gjennomsnitt for årene 1980-82. 

Valle Bykle Fylket 

Naturlig 
tilvekst -0,8 0,6 0,3 

Netto 
flytting 0,9 1,7 1,0 

Samla 
tilvekst 0,1 2,2 1,2 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

2-o , 
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Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Valle har hatt svak økning 
i folketallet i perioden fra 1970 til 1982, mens det har vært 
stor økning i folketallet i Bykle i perioden. 

Valle har negativ naturlig tilvekst i folketallet. Dette skyl-
des skjev alderssammensetning med en stor andel av befolkningen 
over reproduktiv alder. Folketallet i kommunen blir opprett-
holdt ved innflytting. Den store økningen i folketallet i 
Bykle i perioden fra 1970 til 1982 skyldes hovedsakelig inn-
flytting til kommunen i forbindelse med kraftutbyggingsarbeider 
i øvre Otra. 

I henhold til prognosen i tabell 1.4 vil Valle få svak økning 
i folketallet fram mot år 2000. For Bykle er prognosen mis-
visende 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 imid-
lertid kunne endre dette bildet vesentlig. Dette vil særlig 
gjelde for Bykle der flyttetendensen i stor grad avhenger av 
aktiviteten ved kraftutbyggingsanleggene i øvre Otra. 

Tabell 1.4 Folketallet i kommunene pr. 31.12.1982 og frarn= 
skriving av folketallet i kommunene, fordelt på 
aldersklasser. Alt. K. 82 - Naturlig tilvekst 
pluss flytting ut fra flyttetendensen siste 3 år. 

1982 1990 2000 --------------- --------------- ---------------
0- 16- 0- 16- 0- 16-

Kommune Tot 15 66 67+ Tot 15 66 67+ Tot 15 66 67+ 

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 4 

Regionen 2140 21 60 18 2876 26 60 14 3522 27 63 la 

Fylket 92738 25 61 14 99208 23 63 15 105992 22 65 13 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Det er ingen bosetting innenfor nedbørfeltet. 

Anleggsområdet ligger på sørsiden av Orrnsavatn, 
nord-vest for Bykle sentrum. 

Fra anleggsområdet er avstanden t il Bykle sentrum ca. 30 km 
og ca. 60 km til Valle sentrum. Det går a nleggsveg inn ti l 
nordves tenden av Vatnedalsmagasinet og det må bygges 3,5 km 
ny anleggsveg for å komme fram til anleggsområdet. 

1. 2.2 

Av tabell 1.5 framgår fordelingen av de yrkesaktive på ulike 

næringer i kommunene i regionen. Arbeidskraftregnskap f or 

kommune ne i 1980 framgår av tabell 1 . 6 . 

'rdbe ll 1.5 Yrke s .... ktive , 16.) 1: og over , e lle r n ... r inq 0,/ kjønn, 

1970 ( i parentes) og 1980. Over 500 ti m", r. 

Prosent i 

Kommune Henn Kvinner Tot"lt 
PlCimær- 8ecgv. 
næring i nd. 

Bygg! Vareh . Tranøp. Off/priv. 
a nl. m.m. tjeneste 

Valle 

Bykle 

] 61 (424) 

118 (U]) 

Regionen 545 (551) 

191 (221) 

9] (74) 

284 

558 (645) 2){S1) 

271 (207) 81 41 ) 

82 9 (852) 18(50) 

9 (7) 29(11) 

3 (3) 35(11) 

1 (6) 31(17) 

1 (6) 

5 (4) 

6 (6) 

9 (6) 23(12) 

6 (7) 41(18) 

6 (6) 2'>03) 

209)1(2163'> 10871(8253) 31814(30092) 7(14) 24(24) 12 ( 11) 12(11) 11(14) 34(22) 

Kilde; Folke- o g boligtell i ngene 1970 og 1960. 558. 
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Tabell 1.6 Arbeidskraftregnskap for kommunene . 
Alle tall for 1980. 

Valle Bykle 

Tilbud arb. kraft 565 274 ·0 
- Arbeidsløshet 7 3 
Sysselsatte bo-

satt i kommunen 558 271 
- Utpendling 74 19 
+ Innpendling 47 388 
Ettersp. arb.kraft 531 640 

Kilde : Folke- og boligtellinga 1980. SSB. 

Fra 1980 til var det økning i arbeidsløsheten i regionen, 
fra 10 til 19 i gjennomsnitt for året. 

I begge kommunene er sysselsettingen i primærnæringene sterkt 
redusert i perioden fra 1970 til 1980. Primærnæringene har 
imidlertid fortsatt en sentral stilling, særlig i Valle, og 
hadde i 1980 i gjennomsnitt lB % av de sysselsatte i regionen. 

Totalt jordbruksar ea l i regionen er 10 469 d aa , hvorav ca . 
81 % er fulldyrka. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er ca. 
40 d a a. Kun 4 % av brukene har mer enn 100 daa jordbruks-
areal . Størstedelen av brukene har noe skogareal i tillegg , 
me n for 51 % av eiendommene er skogarealet mindre enn 250 
daa, mens 10 % av eiendommene har mer enn 1000 daa skogareal . 

Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig i regionen . 
Kun på ca . 40 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinn-
t e kten fra gårdsdriften . 
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Antall Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket 
bruk prosent 

10-49 50-89 90+ 

252 77 75 45 55 

Kilde: Landbrukstellinga 1979. 

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag 
38 % av sysselsettingen i 1980 mot ca. 23 % i 1970. Kraftut-
byggingsarbeidene i øvre Otra er den viktigste årsaken til 
den høye andelen yrkesaktive innen bygge- og anleggsvirksomhet. 

Registrert og antatt sysselsetting i anleggsvirksomheten 

Otra framgår 

Tabell 1.7 

Konunune 

Bykle 
Valle 
Bygland 
Evje/Hornnes 
Iveland 

Resten av 
fylket 

Landet 
for: øvrig 

av tabell 

Registrert 
virksomhet 

1982 

60 
57 

l 
25 

5 

40 

165 

Sum totalt 362(430)** 

* Tallene er anslått. 

1. 7. 

og antatt sysselsetting 
i Setesdalen 1982-87. 

Antall ansatte* 
1983 1984 1985 

33 33 33 
30 30 30 

4 4 4 

12 10 10 
3 3 3 

35 35 35 

94 39 98 

192 154 213 

** Høyeste tall juni/juli. 
Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 

i anleggs-

1986 1987 

33 33 
30 30 

4 4 

10 10 
3 3 

35 35 

102 21 

217 136 

i 
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Arsaken 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. Fra 1984/85 
antas 4. byggetrinn igangsatt. Dette ventes å gi den skis-
serte sysselsetting fram til 1987. Etter 1987 ventes det 
reduksjon i antall sysselsatte innen bygge- og anleggsvirk-
somhet 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 sel-
skaper innen regionen vil kunne utføre nødvendig transport-
arbeid. Det samme gjelder levering av sand, pukk, grus og 
tømmerprodukter samt entreprenørvirksomhet. 

1.2.3 KommunaJe ressurser 

Kommunenes inntekter og utgifter pr. innbygger i 1981 framgår 
av tabell 1.8. Tabellen blir nærmere omtalt i kap. 4.12 
Regional økonomi. 
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Tabell 1.8 Kommuneregnskaper 1981. 

Folketall 
31.12.1981 

Valle 

1497 

Bykle 

699 

Fylket 

91563 

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

Skatteutjamn. 
Overf. til 
undervisn. 

Driftsinnt.* 
Driftsutg.** 
Utg. nybygg/ 

nye anlegg** 
Lånegjeld 

Renter/avdr. i 
% av skatter 
og skatteutj. 

% tilskudd 
undervisn. 

7888 
O 

709 
12992 
10904 

5178 
8457 

14 

50 

16003 
O 

831 
22569 
16813 

13446 
26000 

21 

50 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

4090 
295 

822 
7466 
6681 

1512 

* Inkl. skatter, overføringer, ekskl. kommunens forretnirgsdrift. 
** Ekskl. kommunens forretningsdrift. 

Boligbyggingen i kommunene har variert noe fra år til 
tabell 1.9. 

Tabell 1.9 Leiligheter tatt i bruk. 

Valle Bykle 

o ar, jfr. 

-------

1978-80 14 21 
(gj.snitt) 
1981 14 17 
1982 21 11 

Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 
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En evt. utbygging vil gi virkninger i Bykle 
kommune. Planlagt boligbygging i Bykle for perioden 1983-85 
er 5-10 boliger pr. år. Det planlegges et boligfelt for ca. 
12 boliger i Bykle sentrum og det vil kunne bygges ca. 30 
boliger i et felt på Hovden. I begge områdene forutsettes 
tilknytning til kommunalt' vannforsynings":' og avløpsnett. 

Kommunen har ledig byggeklare industria.realeri Bykle sen;... 
trum (Sarv, ca. 40 og på Hovden 200 daa).· 

Det er god kapasitet innen skolesektoren i kommunen. Det 
arbeides med ny skole på Hovden som skal stå ferdig høsten 
1984. 

Varehandel sektoren i kommunen er relativt dårlig utbygd. 



2 l 

2 BRUKS FORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 

2.0 Is og_vanntemperatur (kartbilag 10) 

på sånevatn kan en regne med stabile isforhold fra slutten 
av november til langt ut i juni. Bare i månedene august 
og september kan en regne med at sånevatn er isfritt. 

Isen på Bånevatn nyttes antakelig ved ski utfart på sein-
vinteren og våren og mulig"ens også for reinsdyrtrekk . 

2.1 Naturvern (kartbilag 2) 

Både storformer og berggrunnsgeologi er klart utformet og 
illustrerer ulike geologiske fenomener godt. Sett i sammen-
heng med tilgrensende områder belyses Norges geologiske 
historie fint. Områdets varierte berggrunn og rikelige til-
gang på bart fj ell gjør det egnet for geologiske studier. 

Variasjonen i næringstilgang er god og området har et for-
holdsvis artsrikt planteliv, til å høre til Setesdalsheiene. 
Rabbevegetasjonen og det store snøleiearealet viser likheter 
med vestnorsk vegetasjon . Forekomsten av tvillingsiv er av 
plantegeografisk interesse, den er ved artens sørgrense. 

sånåni har et iøynefallende løp . Elva er et særpreget land-
skapselement som øker områdets opplevelsesverdi. 
er ellers typisk for regionen. 

Landskapet 

Langs Bånåni går et reinstråkk mellom svale områder i høyden 
og gode beiter ned mot Ormsa . I øvre enden av tråkket ligger 
to gjenraste dyregraver. Tråkket er viktig for reinens ut-
nytting av de gode beitene i varme perioder, og dessuten er 
dette et klart og fint eksempel på samspill mellom klima, 

terrengform, en dyrearts krav og tilpasning til naturgitte for-
hold, og menneskets utnytting av naturen. Faunaen er typisk 
for regionen og sårbare arter i nordisk sammenheng forekommer. 
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De to gjenraste dyregravene er de eneste fysiske inngrep i 
nedbørfeltet, men det ligger mellom store reguleringsmaga-
sin og har bare sammenheng med andre uberørte områder i vest. 
Sau beiter av og til i området. 

Nedbørfeltet ligger sentralt i et større område som Norges 
Geologiske Undersøkelser har vurdert som verneverdig ut fra 
berggrunnsgeologien (NOU 1974:39). 

Forekomsten av tvillingsiv er ved artens sørgrense og av 
plantegeografisk interesse. 

2.1.3 Referanseområder 

Området er lite berørt av inngrep og kan være et egnet refe-
ranseområde. 

2.1.4 

Nedbørfeltet er lite påvirket av inngrep, men er for lite til 
å dekke den naturlig forekommende variasjon i regionen. 
Botanisk, økologisk og spesielt geologisk, har området kvali-
teter som gjør at det vil være en verdifull del av et even-
tuelt typeområde. 

Setesdal Vesthei er sterkt berørt av reguleringer for kraft-
produksjon. Dette nedbørfeltet ligger nær et større lite be-
rørt restområde i Rogaland, som dette fylket tar sikte på å 
bevare mest mulig urørt. Det ligger også inn til "Hovedaksen 
nord-sør" som er vurdert som den viktigste delen av Setesdal 
Vesthei i bevaringssammenheng, av Fjellplanutvalget for Agder 
og Rogaland (NOU 1974:39). Setesdal Vesthei er den sørligste 
delen av våre fjellområder. Det er derfor av nasjonal betyd-
ning å ta vare på representativ natur her, først og fremst 
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for å sikre variasjonsbredden i vår fjellnatur, men også av 
hensyn t i l sammen l i k ne nde forskning . 

2.2 Frilu ftsliv (kartbi l ag 3) 

Nedbørfeltet til Bånevatn er på ca.17 km 2 og danner et høg-
fjellsplatå i 1100 - 1400 m.o. h. 

Feltet er e t restfelt mellom andre utbygginger, Ormsa/Vat ne-
dalsvatn og Store Ur evatn. 

I vest grenser området tilDyraheia som også er et lite på-
virket fjellområde, til tross for at store kraftutbygginger 
dominerer fjellområdene omkring . 

Dette området ligger i " Hovedaksen nord-sør " i 
Setesdal Vesthei . I f ylkesplanen for Roga l and 

fj el lplan for 
1982 er det 

på kartbilag merk e t som: " Naturområde av særlig stor verdi 
i riks- e ller fylkessammenheng hvor det ikke bør foretas 
inngrep som reduserer naturverdiene . 
loven bør vurderes " . 

Vern etter naturvern-

I selve nedbørfeltet er det relativt lett høgfje ll sterreng 
som er egnet for t u r gåing. Oppleve l sesverdier er et vidt 
utsyn og dyreliv. Det er o f te re i n i området . 

Området er vanskel i g tilgjengelig . Nærmeste kjørbare vei 
er i dag t il enden av Vatnedalsvatn, og atkoms t en herfra 
er bratt og kronglete i nntil en kommer over vegetasjons-
beltet. Det er ikke merket stier i området og ikke overnat-
tingsmul i g heter. Området skulle således være egnet for vill-
ma r kspreget friluftsl i v, men det er l i te, med kort avstand 
t il stør re naturi n ngrep og veger . 

Et av alternative ne for ny 420 kV ledning fra Kvi l ldal til 
Flesaker krysser sør i nedbørfeltet, over Skreppevatn. 
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Området brukes i dag av lokalbefolkningen som jaktterreng 
for rein og småvilt. Området er .lite brukt som turområde. 

. ,t , -

Områdets største verdi i friluftslivssammenheng er at det 
er et lite påvirket fjellområde mellom områder som domineres 
av store kraftutbygginger. 
Sammenhengen med tilsvarende områder i Rogaland gjør området 
interessant for villmarksfriluftsliv. 

2.3 . Vilt (kartbilag 4) 

r 

I Setesdal Vesthei er minstearealet for reinjakt 5300 daa 
(1982). Områdene mellom Ljosådal-Blåfjell-Føresvatn har 
vært kjernen i det 
Bånånis nedbørfelt 

området reinen på Vestheia bruker . 
brukes mest som 

sommeren. , Langs Bånåni går et mye 
kalvingsområde, 
brukt tråkk fra 

og om 
de fro-

dige beitene nede v'2d vannet og ,opp til de høyereliggende 
områd.ene ved Båpevatn . Ved toppen av tråkket ligger 2 dyre-
graver. Tråkket har altså væ,rt i bruk . lenge , . og er viktig 
for utnytting. av .de gode beitene ved Ormsavatn. 

1. Bykle er minstearealet for elgjakt 12.000 daa. Bare areal 
upder skoggrensa teller , ved 
Elgbestanden og beitekvaliteten i Vatne?alen var et av de 
beste helårsområdene for elg i Bykle før siste regulering. 
Vinterbestanden var 15-20 dyr. Jaktutbyttet er ventet redu-
sert til 1/4 . pv daværende nivå. Dette ser ikke ut til å ha 
gitt fullt utslag enda og bestanden vil kanskje ikke redu-
seres fullt så mye, men kan bli vanskeligere å jakte på , for di 
det blir lenger mellom hvert dyr. 
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Denne stammen bruker liene inn langs Ormsavatn også, mest 
om sommeren, men det er også registrert at elgen søker opp 
til områder med fastere snø og avblåste rabber på sein-
vinteren. Beitet ned mot Ormsavatn er det viktigste. 

Hjort forekommer bare som streifdyr. Rådyr kan forekomme 
om sommeren. Hare har gode områder rundt Ormsvatn. Både 
fjell- og lirype har gode områder og bestandene var forholds-
vis store i 1983. 

Rødrev, røyskatt og snømus bruker området jevnlig, mens 
gaupe og jerv av og til streifer gjennom. Mårens og minkens 
status l området er usikker. Fjellrev ble sist sett i 60-
årene. 

Ørn hekker årlig ved Vatnedalsvatn og både den og jaktfalk 
er sett innen Bånånis nedbørfelt i 1983. 

Fuglefaunaen i området har mange alpine arter og bl.a. snø-
spurv hekker. De ornitologiske registreringene ble gjort 
1.7.1983. Da var det mye snø igjen, slik at det er sannsyn-
lig at ikke alle arter som normalt hekker er registrert. 
Enkeltbekkasin er registrert i begge ender av Ormsavatn. 

Bånånis nedbørfelt rommer for lite variasjon til å være et 
velegnet typeområde alene, selv om det er interessante sider 
ved faunaen her. Kongeørn, jaktfalk og snøspurv kan nevnes 
som eksempler på arter som har en spredt forekomst, men som 
en gjerne vil fange opp i et typeområde. 

Bånånis nedbørfelt kan inngå som en østre avgrensing av et 
typeområde for sørlige fjellområder, men kontinuitet mot øst 
mangler pga. reguleringene av Ormsa, Urar og Vatnedalsvatn. 
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2.3.3 Referanseverdi 

Forekomsten av de sårbare artene jaktfalk og kongeørn, samt 
en del andre nordlige/alpine arter, gjør at området har en 
viss interesse. Sammenhengen mellom geografiske og økolo-
giske forhold er klare, reintråkket langs Bånåni viser nett-
opp en slik sammenheng. Bånånis nedbørfelt er lite berørt 
av menneskelige inngrep. 

Området er både kalvings- og sommerområde for rein. Den 
greie atkomsten mellom kjølige høytliggende områder og fro-
dige beiter, gir området større verdi enn arealet tilsier. 
Dette er en av de kvaliteter som bidrar til at Bykle er et 
kjerneområde for reinen på Setesdal Vesthei. Liten påvirk-
ning og små forstyrrelser av mennesker er positivt for pro-
duksjonen hos alle artene i området. 

2.3.5 Bruksverdi 

Bånånis nedbørfelt er et sikkert reinterreng, der arealet 
gir grunnlag for 3 fellingstillatelser. Liene langs Ormsa-
vatn er en del av et elgjaktvald som har 3 fellingstillat-
elser. Det jaktes lite i denne delen av valdet, det er som 
regel ikke vanskelig å fylle kvoten i andre deler av valdet. 

Ryper jaktes det forholdsvis mye etter og jaktretten er etter-
spurt. Snarefangsten ble nedlagt for rundt 15 år siden. 
Hare jaktes bare i kombinasjon med rype. 

Småviltjakta leies ut av grunneierne og av og til selges 
også fellingstillatelser på rein. Ved større etterspørsel 
er det rom for flere småviltjegere. 



2 7 

Det er lite folk som går tur inn til Ormsavatn/Bånevatn, 
men dette kan endres noe, avhengig av grunneiernes hold-
ning til allmennhetens bruk av anleggsveien inn til østre 
ende av Ormsavatn. 

2.4 Fisk 

Bånåni er ikke fiskeførende. Bånevatn er i dag sannsynlig-
vis fisketomt. Tidligere var det aure i vannet. Prøvefiske 
høsten 1983 ga ingen fangst. Det er flere ganger satt ut 
fisk i vannet, senest for omkring tre år siden da grunneierne 
satte ut 1000 ettårige aurer. Vannkvaliteten er antakelig 
for dårlig til å gi naturlig rekruttering. Fiskerettene i 
Bånevatn er på private hender. Det er ikke fisket i vannet 
de siste årene. Grunneierne fikk i 1983 tillatelse til å 
sette ut kanadisk bekkerøye. Ut fra det kjennskap en har til 
bekkerøyas vekstegenskaper og miljøkrav, skulle det kunne bli 
en brukbar fiskeproduksjon i vannet, i hvert fall en tid fram-
over. 

Nedbørfeltet er uberørt av tekniske inngrep, men har svært 
begrenset utstrekning. Området har ikke spesielle kvali-
teter som typeområde, hverken med tanke på artssammensetning, 
biotoptyper eller vassdragets høydegradient. 

2.4.3 Referanseverdi 

Det er ikke gjort vitenskapelige undersøkelser i vassdraget 
og det har heller ikke ut fra andre kriterier spesiell refe-
ranseverdi. 
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Den nåværende fiskeproduksjon er lik null. Ved utsetting av 
bekkerøye kan det oppnås en viss fiskeproduksjon i Bånevatn. 

2.4.5 Bruksverdi 

Fiskerettene er på private hender. Det blir i dag ikke 
fisket med garn eller sportsfiskeredskap i vassdraget. Ut-
setting av bekkerøye vil høyne den potensielle bruksverdien. 

Bånevatn er også vanskelig tilgjengelig og antall aktuelle 
framtidige brukere er moderat. 

Det er ingen bebyggelse innenfor det aktuelle nedbørfeltet 
og det knytter seg ikke vannforsynings interesser til vann-
forekomstene i området. 

2.6 Vern mot forurensning 

Det aktuelle nedbørfeltet er i dag kun resipient for areal-
avrenning. Det knytter seg ikke resipientinteresser til 
vannforekomstene i området. 

2.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

I fjellområdet er det kulturminner som kan knyttes til jakt 
og fangst fra steinalderen til nyere tid. Bl.a. ved Store 
og Lille Urevatn som nå er demt ned, er det funnet 

lasser og fangstgraver. Det er derfor muligheter for å 
gjøre liknende funn ved Bånevatn. Ved utløpsosen i Bånevatn 
er det registrert 2 fangstgraver med indre oppmuring. Slike 
skal også ligge ved sørenden av vannet. 
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I nyere tid har området vært utnyttet til jakt og til beite 
for sau og geit. 
bevart. 

Minner fra denne virksomheten kan være 

De kulturminner som er kjent, er relativt sjeldne i denne 
delen av fjellområdet. De har kunnskapsverdi, stor peda-
gogisk og opplevelsesverdi. Området omkring er sterkt be-
rørt av utbygging, delvis uten at kulturminnene er under-
søkt, dette området får derfor økt verdi. 

2.8 Jordbruk og skogbruk 

Det knytter seg ikke spesielle jordbruks- eller skogbruks-
interesser til det aktuelle nedbørfeltet. Området må be-
tegnes som marginalt ilandbrukssammenheng. 
og til i området. 

2.9 Reindrift 

Sau beiter av 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

En har ikke kjennskap til flom- eller erosjonsproblemer i 
Bånåni. 

Det knytter seg ikke transportinteresser til vassdraget. 
Som nevnt foran (avsn. 2.0) nyttes antakelig isen på Båne-
vatn ved skiutfart i området. 



3 - l 

3. VASSKRAFTPROSJEKTENE 

3 . l ut byg gin _ O e å ni 

utbyggingen er lokalisert til et område på Bykleheiane, 
på vestsiden av Otra, ca. 25 km nord-vest for Bykle 
sentrum i Aust-Agder fylke. 

Nedbørfeltet er på 17,3 km 2 , og er deler av feltet 
til Ormsavatn, nordvest for Vatnedalen. 
Midlere avløp for feltet er 32,4 mill.m3. 

Planene omfatter reguleringsmagasin i Bånevatn, med 
tilløpstunnel og rørgate til kraftstasjon i dagen ved 
Ormsavatnet. Kraftstasjonen utnytter et bruttofall 
på 245 m. 

Tilløpet kan alternativt utføres med sjakt i fjell 
istedet for rørgate. 

3.1 Kraftverkprosjekter 

3.1.1 

Bilag 3.1 
Bilag 3.2 

vu- skjema 
Kart 

56 Bånåni kraftverk 

Hoveddata: 

Installasjon 
produksjon 
utbyggingskostnad (01.01.82) 

4,4 MW 
17,6 GWh 
35,0 mill.kr 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i dagen omlag 
300 m øst for Bånåni's avløp til Ormsavatnet. Stasjonen 
utnytter et brutto fall mellom Bånevatn og Ormsavatnet 
på 245 m. 

Bånevatn etableres som reguleringsmagasin. Total 
lering på 12 m (heving 2 m, senking 10 m) . 

Driftvassveien er planlagt som 420 m lang tilløpstunnel 
og en 830 m lang rørgate i stål. 

utbyggingen krever forøvrig bygging av 3,5 km 
veg fra Vatnedalen og fram til kraftstasjonen. All 
transport til damstedet og påhugg tilløpstunnel ut-
føres med helikopter. 

Verkets kapasitet blir 4,4 MW, ved en maksimal vass-
føring på 2,25 m3/s, tilsvarende en brukstid på 4000 
timer. 

Produksjonen på 17.6 GWh tas ut over hele året med 
78 % vinter- og 22 % sommerkraft. 
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3.2.1 

3.2.2. 

3 - 2 

Vassmerker 

Spesifikt avløp for feltet er vurdert etter isohydat-
kart for Sør-Norge, utarbeidet av NVE. 

Midlere måneds avløp er vurdert etter VM544-Holen. Vass-
merket er karakterisert av stor vassføring i snøsmel-
tingen (mai - juni) og lav vassføring om vinteren. 

Magasin 

M3.gasin FØr regulering Etter regulering 
Areal NV HRI1 LR\! Volum (mill m3) 
(km2) Ileim. Senkn. Sum 

Bånevatn 1,5 1115 1117 1105 3,2 13,1 16,3 

Merknader: 

Arealet er planimetrert på kart M 1:10 000. 
Det er ikke foretatt loddinger i forbindelse med senk-
ingen. 
Mag.prosent Bånevatn 50,6 % 

3.2.2.1 Bånevatn reguleringsmagasin. 

Kartgrunnlag M l : 10 000. 

Det er forutsatt at all adkomst til dammen i bygge-
tiden skjer med fly/helikopter. på grunn av fordyrende 
transport av bygningsmaterialer er det foretatt en 
kostnadsoptimalisering av magasinet, med hensyn på 
reguleringshøyde og damtype. 

Ut fra grensekostnadsbetraktninger synes det realistisk 
med 12 m regulering av Bånevatn. 

Dammen utføres som platedam med pilastere. Den får 
en total lengde på 45 m og en største høyde på 6 m. 
Totalt betongvolum 70 m3 . 

Dammen plasseres 40 m nedstrøms Bånevatns avløp til 
Bånåni. Damstedet er relativt blokket og forvitret, 
med enkelte partier av fjell i dagen. 



3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3 - 3 

Selve magasinet som blir på 16,3 mill m3 , foreslås 
senket via tilløpstunnelen ca. 150 m sydøst for Bånevatns 
utløpsos. 
Dette magasinet vil bety en overføring av ca. 28 Gwh 
fra sommerkraft til vinter kraft i nedenforliggende 
verk. 

Nedbørfelt - Avløp 

Feltets Inntaks Areal Spesifikt Midlere avlØp 

navn kote km2 avlØp 
ca m.o.h. lis km2 m3/s mill m3/år 

Bånevatn 1113 17,3 59,3 1,03 32,4 

Restfelt Bånåni 1,5 59,3 0,09 2,8 
-

Mer knade r: 

Feltene er planimetrert på kart M 1:50 000. 

Vassføring etter utbygging 

Bilag 3.4: Profil av vassdraget med beskrivelse av 
vassføring etter utbygging. 

Vassveier 

Overføringer 

Prosjektet omfatter ingen overføringsanlegg. 

Driftvassveier 

Fra - til Type Lengde Tverrsn. Falltap 
(m/lOOm 

Bånevatn-svingesjakt 
Svingesjakt-kraftst. 
Kraftst.-Ormsavatnet 

Fallhøyder 

OVervann max/rnjn kote 
Undervann 
Brutto fall, middel (m) 
Netto fall. middel (m) 

tunnel 
rørgate/stål 
kanal 

56 Bånåni I 

1117/1105 
868 
245 
:nl_l 

420 m 
830 m 

25 m 

7 m2 
Ø750 

Kraftverk 

Sum 

0,009 
1. 364 
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3.4. l 

3.4.2 

3.4.3 
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Kr af ts tas 

Teknisk beskrivelse 

56 Bånåni kraftstasjon etableres som stasjon i dagen 
250 m syd-øst for Bånåni's utløp til Ormsavatnet. 

Driftvasseien består aven 420 m lang tilløpstunnel, 
med inntak i Bånevatn, og en 830 m lang rørgate i stål. 
Avløp fra kraftstasjonen via kanal til Ormsavatnet. 
Brutto fall 245 m. 

Det er forutsatt installert en Francis-turbin på 4.4 MW, 
med en maksimal slukeevne på 2,25 m3/s, tilsvarende 
en brukstid på 4000 timer. 

Manøvrering 

Kraftverket kjøres med tanke på å oppnå størst mulig 
energiproduksjon med høy vinterkraftandel. 

Med den foreslåtte regulering kan det oppnås ca. 78 % 
vinterkraft. Det forutsettes da at kraftverket står 
i juni, juli, kjøres forøvrig litt i mai, august og 
september. I vinterhalvåret kjøres med jevnt høy last, 
eventuelit noe døgnregulering. 

Beregningsmetode for produksjon 

produksjon er beregnet på grunnlag av midlere måneds-
avløp. Driftssimulering er ikke foretatt. 



3 - 5 

3.4.4 Data for kraftverket (uten restriksjoner) 

Kraftverk 
56 Bånåni Sum 

1.0 TILLØPSDATA 
NedbØrfelt (km2 ) 17,3 
Hidlere tillØp inkl u-
sive flomtap ved inn-

takene (mill m3/GNh) 32,4/176 , 
Magasin (mill m3/%) 16,3/50,6 

2.0 STASJONS DATA 
r1idlere brutto fal1h. (m) 245 
Midlere energiekv • 3 (kvnt/m ) 0,544 
ytelse ved midlere 
fallhØyde (HW) 4,4 
Maksirral slukeevne ved 
midlere fallhØyde (m3/s) 2,25 
Brukstid (tirrer) 4000 

3.0 ProDUKSJON 
Midlere vinterprod. (GWh/år) 13,7 
Midlere sommerprod. (GWh/år) 3,9 

produksjon (Cl\1h/år) 17 ,6 

4. UI'BYGGINGSKOSTNAD 
Utbyggingskostnad inklusive 
7 % rente i byggetiden 
(kostandsnivå 1.1.82) (mill kr) 35,0 

Utbyggingskostnad (krjkvJh) 1,91 
Kostnadsklasse III 
Byggetid (ca år) 1,5 

5. O NEDENFDRLIGGENDE VERK 
Midlere energiekv. (kVJh/m3) 1. 766 
Økt produksjon (GVJh/år) -
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3.5.1 

3 . 5.2 

3. 5. 3 

3.5.4 

3.6 

3.6.1 

3.6 . 2 
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Anleggsveger 

Bilag 3.3 

Anleggsveger som vil bestå etter anleggsperioden, blir 
bygd på følgende strekning: 

ormsaåni - 56 Bånåni kraftstasjon 3,5 km nyanlegg , 
Vegen bygges til standard tilsvarende skogsbilveg, 

.. ,. 

Kartgrunnlag M 1:50 000. 

Øvrige ·transportanlegg ( 

Det forut8ettes bygget trallebane langs rørgate, fram 
til påhugg tilløpstunnel . 

Helikopter transport fra hovedriggsområdet ved kraft 
stasjonen, til damstedet ved Bånevatn. 

Tipper . Masseuttak 

Bilag 3.3 

Ved påhugg tilløpstunnel etableres tipp for tunnel-
masser. Forøvrig tegnes ikke med større massearbeider 
enn at overskuddsmassen kan arronderes i byggegropens 
umiddelbare 

Anleggskraft. Samband . 

Det er forutsatt fremført 22 kV kraftlinje og telefon 
til hovedriggsområdet . 

Terskler 

Det er i prosjektet ikke regnet med etablering av 
terskler 

Landskapspleie. 

De i pkt. 3.5.3 omtalte massearbeider, terrengarronderes, 
eventuelt bearbeides slik at en naturlig vegetasjons-
innvandring er mulig . 
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3.7 

3.7. l 

3.7.2 
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Restriksjoner 

Det er ikke forutsatt avgitt minstevassføring til 
Bånåni, eller andre restriksjoner i forbindelse med 
kjøringen av kraftverket. 

Innpass i I2<;I __ 

Innpassing i produksjonssystemet. 

Det er ikke forutsatt at kraftverket skal kunne kjøres 
på separat nett, det skal drives i samkjøring med regio-
nens øvrige produksjonssystem. 

Kraftøkning på grunn av samkjøring er ikke beregnet. 

Linjetilknytning. 

Bilag 3.3 

Kraftverket knyttes til 20 kV linje som i dag er ført 
fram til indre ende av vatnedalsmagasinet. 3,5 km ny 
linje langs Ormsavatn må bygges, kombineres med an-
leggskraftlinje. 
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56 Bånåni kraftverk 

l. Reguleringsanlegg: 

Dam Bånåni 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftvassveier 

4. Kraftstasjon. Bygningsmessig 

5. Kraftstasjon. Maskinelt og 
elektroteknisk 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder 

8. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

Il. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 
( b yg g e t i cl l, 5 år) 

Sum utbyggingskostnader 

mill.kr 

2,6 

11,5 

1,0 

7,0 

3,5 

0,5 

1,9 

2,3 

2,0 

1,0 

1,7 

35,0 mill.kr 
----- - ---------- - --' --------------------_._-

Kostnadsklasse Ill, 1,99 kr/kWh 

Beregnet etter midlere produksjon 
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

4.0.1 Arealkonsekvenser (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Dam. Det anlegges platedam mot utløpet av Bånevatn. Dammen 
får total lengde på 45 m og største høyde på 6 m. Dammen vil 
endre landskapsbildet og medføre at området mister sitt ube-
rørte preg. 

planlegges anlagt i dagen ca. 250 m sørøst 
for Bånånis utløp i Ormsavatn. Kraftstasjonen vil være med-
virkende til at landskapets kvalitet reduseres. 

planlegges som 420 m tunnel fra inntaket i 
Bånevatn og videre 830 m rørgate i stål ned til kraftstasjonen. 
Fra kraftstasjonen må det kanaliseres et utløp på ca. 25 m. 
Rørgaten vil bli et svært synlig inngrep i landskapet, og i 
stor grad redusere landskapets opplevelsesverdi. 

Det forutsettes bygd 3,5 km anleggsvei fra 
nordvestenden av Vatnedalsvatn til kraftstasjonen. Anleggs-
veien vil bidra til å redusere landskapets opplevelsesverdi. 

krever nyanlegg av 3,5 km 20 kV linje fra 
kraftstasjonen til nordvestenden av Vatnedalsvatn. Dette 
inngrepet vil også redusere landskapets opplevelsesverdi. 

Bånevatn forutsettes regulert med 2 m heving og 10 m senking. 
Det meste av neddemmingssonen har liten eller ingen løsmasse-
overdekning. Erosjon i reguleringssonen vil føre til utvas-
king av næringsstoffer og humusstoffer. Reguleringen er 
imidlertid av såvidt lite omfang at det ikke må ventes merk-
bare endringer i vannkvalitet. 
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Avløpet fra Bånevatn forutsettes .ført i tunnel og rørgate 
. -

til kraftstasjonen ved Ormsavatn. Dette innebærer at Bån-
åni blir tørrlagt. 

' .. , 

Bånevatn får ved 12 m regulerioget magasinvolum ' på 16,3 -
millioner m' som tilsvarer en reguleringsprosent i 
feltet på ,50,6. En stor del av årsavløpet v il etter utbyg-
ging kjøres ut i vintersesongen. 78 % av årsproduksjonen 
kan tas ut ., som vinterkroaft. Dette innebærer at Ormsavatn 
får større tilløp i vintersesongen enn i dag. Ormsavatn er 
regulert 11,'0 ' m og har et magasinvolum ,på 30,6 , millioner m! . 

Det blir noe oppsprekking i strandsonen etter hvert som Båne-
vatn tappes ned. De store snømengdene i dette området vil 
imidlertid dekke sprekkene så godt at evt. ferdsel til og 
fra vannet neppe blir hindret. I Ormsavatn vil det bli en 
åpen råk utenfor kraftstasjonen når denne kjøres og et område 
med svekket is utenfor råka igjen. Ellers ventes ingen end-
ringer av betydning. 

Utbygging vil ikke få konsekvenser for vanntemperatur for-
holdene. 

Regulering av Bånevatn vi l ikke føre til lokale klimaend-
ringer av betydn ing i nivåene over HRV (høyeste regulerte 
vannstand). Vinterstid vil det bli · i sjiktet 
HRV og ned til snø-jisflaten over magasinet. Bortsett fra 
over og l ike ved selve elVefaret, vil tørrlegging av Bånåna 
ikke føre til lokale klimaendringer av betydning. Ved ut-
løpet fra kraftstasjonen ved Ormsavatn v il det bli en åpen 
råk v interstid. Over og like ved denne råken ,vi l det dannes 
frostrøyk i ' kaldværsperioder. 

Det er ikke behov for ytter ligere meteorologiske undersøkel-
ser i området. 



4 3 

4.1 Naturvern (kartbilag 2) 

4.1.1 Konfliktområder 

Områdets landskapsmessige kvalitet reduseres ved at elva så 
godt som tørrlegges, ved reguleringen av Bånevatn og ved de 
tekniske anleggene, dam, rørgate, veg, kraftlinje og kraft-
stasjon. 

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

De landskapsmessige virkningene av inngrepet kan reduseres 
ved endringer i utbyggingsplanen. Bruk av tunnel og kraft-
stasjon i fjell, sammen med linjetilknytning ved jordkabel 
vil gjøre mindre skade på landskapet enn foreliggende plan. 
Overføring av magasinkapasiteten fra oppdemming til bare 
senkningsregulering, uten dam, vil også være mindre negativt 
for landskapet. 

Områdets landskapsmessige kvalitet og betydelige typeverdi 
som en del av Norges sørligste fjellområde, vil reduseres 
ved utbygging. 

4.2 Friluftsliv (kartbilag 2) 

4.2.2 Konfliktområder 

Bånevatn, veien til Bånåni, kraftlinjen, kraftstasjonen og 
rørgaten langs Bånåni må oppfattes som konfliktområder. 
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Området blir lettere tilgjengelig ved at det føres vei fram 
til Bånåni. For enkelte brukergrupper vil dette oppfattes 
som positivt. Området vil imidlertid i stor grad bli preget 
av tekniske inngrep som vil redusere områdets verdi som vill-
marksområde. 

De landskapsmessige virkningene kan reduseres ved endringer 
i utbyggingsplanen som beskrevet i avsn. 4.1.3. 

Området rundt Bånevatn og lia ned langs Bånåni blir sterkt 
preget av tekniske inngrep og mister dermed sitt uberørte 
preg. 

Nedbørfeltet ligger inntil større uberørte områder i vest som 
inngår som en del av hovedaksen nord-sør l "Fjellplan for 
Setesdal Vesthei" (NOU 1974:39). Dette området (hovedaksen) 
ble av Fjellplanutvalget for Setesdal Vesthei vurdert som 
den mest bevaringsverdige delen av Setesdal Vesthei. Utbyg-
ging vil medføre at omfanget av uberørt fjellnatur i området 
blir ytterligere redusert. 

4.3 Vilt (kartbilag 4) 

Dam, rørgate og kraftverk kan stenge reintrekket som følger 
Bånåni og begrense bruken av beitene langs Ormsavatn. 

Veien vil gi mer menneskelig forstyrrelse i området. Forstyr-
relsen vil først og fremst gå ut over reinens bruk av sommer-
beitene. Veien vil være positiv for atkomst i forbindelse 
med jakt. 
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Kraftlinja vil gi en kollisjonsfare for rypene og enkelt-
bekkasinene som har gode biotoper i traseen, og produksjonen 
kan reduseres. 

Bruk av tunnel og kraftstasjon i fjell vil være bedre enn 
den foreslåtte løsning, for reintrekket. Alternativt vil 
plassering av kraftstasjonen og rørgate lenger mot øst også 
minke konflikten med reintrekket noe. Av hensyn til rein-
trekket vil en større senkning være å foretrekke om en kan 
unngå oppdemming. Stengning av veien etter anleggstida vil 
fjerne ulempene av denne for dyrelivet. 

Områdets verdi som del av et typeområde vil tapes ved utbyg-
ging. Produksjonsverdien vil minke og bruksverdien vil 
endres. Jaktutøvelse blir enklere, men avkastningen kan bli 
mindre. 

4.4 Fisk 

Regulering av Bånevatn med 12 m (10 ro senking, 2 m heving) 
vil påvirke den potensielle fiskeproduksjonen i negativ ret-
ning. Dette fordi en slik regulering på sikt vil redusere 
produksjonen av næringsdyr i strandsona. Regulering vil også 
føre til at garnfiske blir vanskeliggjort. 

Tørrlegging av sånåni gir ingen konsekvenser for fisk/fiske. 

Det er vanskelig å kompensere for redusert næringsdyrproduk-
sjon. 
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Den potensielle produksjons- og bruksverdien blir redusert 
ved utbygging. Vassdraget mister også sitt uberørte preg. 

4.5 Vannforsyning 

Det knytter seg ikke vannforsynings interesser til området. 

4.6 Vern mot forurensning 

Det knytter seg ikke resipientinteresser til området. 

4.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

For vurdering av prosjektet er østre del av Bånevatn befart 
av arkeolog, øvrige deler av vannet var dekket av snø og is. 
Når det gjelder nyere tid, bygger en på opplysninger fra 
kjentfolk. Kraftstasjonsområde, anleggsvei, tipp og kraft-
linje er ikke befart. 

407.2 Konfliktområder 

Oppdemming av Bånevatn med 2 m vil ødelegge den ene, muligens 
begge fangstgravene. Det er også mulighet for å finne flere 
fangstgraver, steinalderboplasser og andre kulturminner som 
vil bli berørt. Også kraftstasjon, anleggsvei, tipp og kraft-
linje kan berøre kulturminner. 

Stor reduksjon av kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og peda-
gogisk verdi. 
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4.7.4 Behov for videre undersøkelser 

Det er behov for systematiske registreringer. 

4.8 Jordbruk og skogbruk. 

Periodevis neddemming av et mindre areal rundt Bånevatn vil 
ikke komme i konflikt med aktuelle jordbruksinteresser. 
Rørgate langs Bånåni kan muligens virke som et hinder for 
beitende sau i området. Dette kan kompenseres ved at til-
løpet til kraftstasjonen utføres med sjakt i fjell i stedet 
for rørgate i dagen. 

4.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

4.10 Flom- og erosjonssikring 

Regulering av Bånevatn som angitt, må forventes å få gunstig 
effekt for flomforholdene i sin alminnelighet, og dermed 
også for eventuelle erosjonsproblemer. 

Det knytter seg ikke transportinteresser til vassdraget. 

Angående data om befolkning, sysselsetting, pendling og kom-
munal økonomi i utbyggingskommunen og tilgrensende region, 
vises det til kap. 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling. 
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Sysselsetting ved anlegget 
Byggetid for anlegget er antatt å være 2 år. Behovet for 
arbeidskraft vil utgjøre ca. 25 årsverk gjennom hele peri-
oden, med noe variasjon fra år til år. Fordeling på 
arbeidsoperasjoner framgår av tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Fordeling av arbeidsoperasjoner på årsverk, 
faser i anleggsperioden og prognose for gjennom-
snittsysselsetting over året. 

Arbeidsoperasjon 

Dammer 
Kraftst., rørgater m.v. 
Veier, brakkeleir m.v. 

Antall 
årsverk 
arb. O 

5 

5 

10 

Faser i anleggsperioden 

l 2 3 4 anl.år 

Antall Gjennomsn. syssels. over året 
årsverk l 2 3 4 5 

Anleggsarbeidere 20 9 Il O O O 

Brakkepersonale* 2 l l O O O 

Funksjonærer* 3 l 2 O O O 
------------------------------------------------------------
Sum 25 Il 14 O O 

* 10 % av anleggsstyrke for brakkepersonell, 15 % for 
funksjonærer. 

O 

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 året. Unntatt er dambyggingen, som må foregå i sommer-
halvåret. Det forutsettes at denne går over 2 sesonger. 
Det er betongdammer som skal bygges. Dette tilsier at sesong-
variasjonene når det gjelder sysselsetting ikke behøver bli 
så store, idet den type arbeidskraft det her er tale om 
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(stor andel maskinkjørere, sjåfører m.v.) kan syssel-
settes ved andre deler av anlegget i vinterhalvåret. 

4.12.2 

Anlegget vil i stor grad etterspørre faglært arbeidskraft. 
For enkelte av disse kategorier, særlig tunnelarbeidere, 
kan det være vanskelig å skaffe nok folk med erfaring lokalt. 

Vi antar følgende rekruttering regionalt: 

- 50 prosent av anleggsstyrken til kraftstasjon, veier 

dam, m.v. 

- 25 prosent av tunnelarbeidere 

- 90 prosent av brakkepersonell (kokker, serveringspersonale 
m. v. ) . 

Den regionale rekruttering av anleggsarbeidere vil i så fall 
utgjøre ca. 1,9 prosent av de som er sysselsatt i bygg og 
anlegg innenfor regionan i dag. Anlegget vil således være 
av liten betydning som bidrag til å opprettholde dagens 
eller øke sysselsettingsnivået i bygge- og anleggsbransjen. 

Tabell 4.2 Gjennomsnittlig regional rekruttering pr. 

Type 
personale 

Brakkepersonale 
Anleggsarbeidere 

Sum 

Regional 
rekr. % 

90 
50 

l 

o 
4 

4 

Anleggsår 
2 

o 
5 

5 

3 

o 
O 

O 

o ar. 

Anslagsvis vil ca. 2 arbeidere de første par år flytte til 
regionen i skattemessig forstand, og da med familie. Disse 
vil fortrinnsvis flytte til Bykle. 
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Funksjonærer 
De fleste av gruppens medlemmer er speaialtrenede folk som 
følger anlegg fra sted til sted . En kan anta at ca. 50 

av disse flytter med sin familie til regionen i 
skattemessig forstand, da fortrinnsvis til Bykle . , 

av de som flytter inn med vil antake-
lig forlate kommunen når anlegget er ferdig, slik at effek-
ten på kommunal økonomi m. v . blir relativt kortvarig . 

, , . 

A. Under anleggsperioden 
Ringvirkningene på regionnivå vil avhenge av flere forhold , 
som næringsstruktur, lokalisering og tilpasnings- jkonkur -
ranseevne . I dette tilfelle forutsetter vi at det for hver 
anleggsarbeidsplassblir 0,15 arbeidsplasser i det øvrige 
næringsliv. For regionen som helhet vil dette utgjøre ca. 
2 arbeidsplasser pr. år . 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Størstedelen av denne virkningen vil være av midlertidig 
karakter, etter at anlegget er over disse arbeidsplas-
sene falle bort . Anlegget er så og anleggstida så kort 
at det vil være vanske lig for annen virksomhet å utnytte 
vekstimpulsen fra anlegget til E'!table ring . Utover 
dette antas kraftanlegget å gi varige arbeidsplasser for 
l person . 

4.12.4 

Den regionale sysselsettingen vil fordele seg på flere av 
kommunene i dagpend lingsområdet. I tabell 4 . 3 har vi, ut 
fra den enke lte kommunes størrelse med hensyn til folketall 
og avs tand til anlegget, anslått denne fordelingen . Forde-
ling a v innflytterne inngår også i tabellen. 
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Tabell 4.3 Fordeling av regional rekruttering, avledet 

sysselsetting og innflytting mellom kommunene. 

Kommune 

Valle 
Bykle 

Sum 

Reg. rekr. 
%-fordelt 

44 

56 

100 

Sysselsetting pr. 
l 2 

3 

4 

7 

4 
5 

9 

o ar 
3 

o 
O 

O 

Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentralbyrås 

framskrivningsmetode er vist i kap. 1.2. Anlegget vil ikke 
være årsak til store avvik fra dette. 

A. 

Deler av anleggsvarene, som trelast, sand, sement m.v., vil 
kunne leveres fra bedrifter i regionen. Vi forutsetter at 

10 prosent av anleggsvarene leveres fra regionen. Samlet 
svarer dette til en omsetningsverdi for regionen på ca. 1,0 
mill. kr. Omsetningen vil være fordelt over hele anleggs-
perioden, med noe variasjon fra til år avhengig av anleggs-
aktivitet. 

For regionen vil anlegget føre til en omsetningsøkning for 
disse varer på ca. 0,4 mill. kroner pr. år, med noe varia-
sjon fra år til år avhengig av anleggsaktivitet. Bykle vil 
få størstedelen av denne omsetningen. 

B. 
Situasjonen vil være omtrent som beskrevet under 4.12.3 
punkt B. 
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A. 
Inntektsskatt 
De kommunale skatteinntekter vil variere noe fra år til år, 
avhengig av anleggsaktivitet. For hele regionen vil anleg-
get gjennomsnittlig gi mindre enn 0,1 mill. kr. i skatteinn-
tekter pr. år over 2 år. 

Bykle kommune tildeles ikke skatteutjamningsmidIer, men netto-
effekten kan likevel bli relativt liten. Dette gjelder sær-
lig dersom innflytting medfører behov for økte kommunale 
investeringer. 

B. 

Anleggets bruttoformue er beregnet til ca. 22,4 mill. kroner. 
Hele nedbørfeltet ligger i Bykle kommune, og de år-
lige skatteinntekter for denne kommunen vil utgjøre: 

Formueskatt fra kraftanI. 
Inntektsskatt fra kraftanI. 
Eventuell eiendomsskatt 

0,1 mill. kr. pr. 
0,1 mill. kr. pr. 

år 
o ar 

Sum skatteinntekter 0,2-0,4 mill. kr. pr. år 

Eventuell reduksjon av tilskottsprosenten til undervisning 
fra 50 (i dag) til f.eks. 40, vil innebære ca. 0,1 mill. kr. 
i inntektstap. 

Netto inntektsøkning fra kraftanlegget vil kunne bli ca. 0,3 
mill. kroner pr. år. 
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Ved innføring av nytt inntektssystem er det vanskelig Sl 

hvordan nettoeffekten for kommunen blir. De sektorvise til-
skott (bl.a. til undervisning) til kommunen vil antakelig 
forbli av kraftutbyggingen, mens derimot det gene-
relle tilskott kan bli redusert som følge av at kommunens 
egne skatteinntekter øker. 

Konsesjonsavgift er ikke beregnet. Maksimal avgiftssats er, 
ifølge regelverket, satt til kr. 10,- pr. innvunnet natur-
hestekraft, og inntektene vil normalt utgjøre 15-20 prosent 
av skatteinntektene fra kraftverket. Foruten skatter og 
konsesjonsavgifter kan det gjøres avtaler om spesielle til-
skudd. 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 blitt alminnelig lage industrifond eller 
bare næringsfond. Dette kan bidra til skaffe ny virksom-
het til distriktet. 
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5 OPPSUMMERING 

5.0 (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Foreliggende utbyggingsplan går ut på å utnytte Bånevatns 
nedbørfelt til kraftproduksjon. Bånevatn ligger i Bykle 
kommune ca. 30 km nordvest for Bykle sentrum. 

Det aktuelle nedbørfeltet er 17,3 km 2
• Kraftstasjonen er 

planlagt som anlegg i dagen ca. 300 m sørøst for utløpet 
av Bånåni ved Ormsavatn. Stasjonen vil nytte et brutto 
fall mellom Bånevatn og Ormsavatn på 245 m. Bånevatn forut-
settes regulert 12 m (2 m heving og 10 m senking). 

Tilløpet til kraftstasjonen utføres som 420 m tunnel fra 
Bånevatn og 830 m rørgate i stål videre ned til kraftsta-
sjonen. Utbyggingen krever bygging av 3,S km anleggsvei og 
nyanlegg av 3,S km 20 kV kraftlinje. 

Kraftstasjonen får en installasjon på 4,4 MW med maksimal 
slukeevne på 2,25 m3 /s. Midlere årlig kraftproduksjon er 
beregnet til 17,6 GWh. 

Med utgangspunkt i kostnadsnivået 1.1.82 er utbyggingen 
kostnadsberegnet til 35,0 mill. kroner. Dette tilsvarer 
1.99 kr/kWh som er innenfor kostnadsklasse Ill. 

S.l Konsekvenser ved eventuell utbygging 

Bånevatn forutsettes regulert 12 m (2 m heving og 10 m sen-
king). Dette medfører at nedbørfeltet får en regulerings-
prosent på 50,6. Etter utbygging vil dermed en langt større 
del av årsavløpet komme i vintersesongen enn i dag. Bånåni 
blir tørrlagt. Reguleringen antas ikke å gi merkbare end-
ringer i vannkvalitet. 
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Prosjektet vil bare gi endringer av noe betydning i Ormsa-
vatn hvor det blir en åpen råk i isen utenfor kraftstasjonen. 
på Bånevatn vil endringene neppe bli til hinder for evt. 
ferdsel. 

Klima (kartbilag 10) 

Vinterstid vil det ved Bånevatn bli kaldere i sjiktet mellom 
høyeste regulerte vannstand og snø-jisflaten over magasinet. 
Ved utløpet av kraftstasjonen i Ormsavatn, vil det bli en 
åpen råk vinterstid. Over og like ved råken vil det dannes 
frostrøyk i kaldværsperioder. 

Naturvern (kartbilag 2) 

Nedbørfeltet har både landskapsmessige, botaniske, økologiske 
og spesielt geologiske særtrekk. Det ligger inn til deler av 
Setesdal Vesthei som i andre sammenhenger er vurdert som vik-
tige å bevare mest mulig uberørt, dels ut fra nasjonale hen-
syn. Området er så godt som uberørt av tekniske inngrep og 
egnet til å inngå i et større typeområde. 

Områdets typeverdi og landskapsmessige kvalitet vil reduseres 
ved utbygging. 

Friluftsliv (kartbilag 3) 

Området rundt Bånevatn og lia ned langs Bånåni blir sterkt 
preget av tekniske inngrep og mister dermed sitt uberørte 
preg. Landskapets opplevelsesverdi blir mindre. Nedbør-
feltet ligger inntil større uberørte områder i vest. Utbyg-
ging medfører at omfanget av uberørt fjellnatur i området 
blir ytterligere redusert. 
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Området er lite berørt av menneskelig aktivitet og kan inngå 
i et typeområde. Sommerbeitet er viktig for rein og det er 
et godt jaktterreng både for storvilt og småvilt. 

Utbygging vil redusere områdets verdi som mulig del av et 
typeområde og som sommerbeite for rein. 
flere arter kan bli redusert. 

Fisk 

Produksjonen av 

Bånåni er ikke fiskeførende. Bånevatn ser ut til å ha tapt 
sin naturlige aurebestand de senere årene, trolig pga. for-
suring. Fiskerettene er private og grunneierne har planer 
om å sette ut kanadisk bekkerøye. 
Vassdraget har liten verdi som type- eller referansevassdrag. 
Regulering av Bånevatn med 12 m vil redusere vannets potensi-
elle produksjons- og bruksverdi. 

Det knytter seg ikke vannforsyningsinteresser til området. 

Det knytter seg ikke resipientinteresser til området. 

Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Det er registrert to fangstgraver, en kulturminnetype som 
er relativt sjelden i denne delen av fjellområdet. Den ene 
av disse, muligens begge to, vil bli ødelagt. Det kan også 
finnes steinalderboplasser og andre minner som blir ødelagt. 
Bånevatn er ikke berørt av moderne tekniske inngrep, men 
ligger i et område som ellers er sterkt berørt. Dette øker 
verneverdien. 
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Nedbørfeltet må betegnes som marinalt ilandbrukssammenheng. 
Regulering av Bånevatn vil ikke komme i konflikt med aktu-
elle jordbruksinteresser. Rørgata langs Bånåni kan muligens 
virke som et hinder for beitende sau i området. 

Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

En har ikke kjennskap til flom- og erosjonsproblemer i Bånåni. 
En utbygging vil ikke få noen konsekvenser vedrørende flom 
og erosjon. 

Det knytter seg ikke transportinteresser til vassdraget. 

En utbygging av kraftprosjektet vil få beskjeden virkning 
for den regionale økonomien. Dette gjelder også for Bykle 
kommune. I inntekts-, formue- og eiendomsskatt fra kraft-
anlegget kan en regne med at Bykle får mellom 0,2 og 0,4 
mill. kr. pr. år. Eventuell reduksjon av tilskottsprosenten 
til undervisning, fra 50 (i dag) til f.eks. 40, kan likevel 
medføre at nettoeffekten blir redusert til ca. 0,3 mill. kr. 
pr. år. I tillegg til dette kommer inntekter fra konsesjons-
avgifter og eventuelle gevinster fra salg av konsesjonskraft. 
Anlegget vil under utbyggingsperioden på 2 år, i gjennomsnitt 
sjsselsette ca. 4 personer fra Bykle og regionen for øvrig. 
Det kan regnes med l varig arbeidsplass ved kraftanlegget. 



)amlezt plan OMRADEKLASSIFISERING. FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt : 56 Bånåni 

Fylke(r) : Aust-Agder 

Alternativ: Vassdrag: 115 Otra 

Kommune(r) : Bykle 

Maks. ytelse (MW): 4 , 4 Spesifikk kostnad Ik r./kWh) : 1,99 (pr. 1.1.82) 

Midlere årsproduksjon (GWh/å r) : 17,6 Kostnadsklasse: III (pr. 1.1. 82 ) 

Brukerinteresse/ tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord- og skogbruk 

Reindrift 

Flom- og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatu r 

Klima 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

*** 
** 
** 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt utbygging 

Middels ative 

Middels negative 

Middels negative 

tive 

ne ative 

3 Data- 4 Merknader 
grunn-

lag 

C 

C 

C 

C 

Ingen int. 

Ingen int . 

C 

Ingen int. 

o 
en int. 

C 

C 

Regionaløkonomi Anleggsperioden vil vare ca. 2 år og antas i gjennomsnitt å syssel-
sette ca. 4 personer fra regionen. Etter anleggsperioden blir det l varig 
arbeidsplass. Regionen antas å få mindre enn 0,1 mill . kr. i økte skatteinn-
tekter under anleggsperioden. Etter anleggsperioden vil Bykle få 0,3-0,4 mill. 
kr . i skatteinntekter fra anl egget. 

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. 

K/assifiseringsnøkke/: 
.000 Meget høy verdi 
000 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 vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt : 

MFlo l: r 
SIURF srDRE MIDDelS SMA 

INGEN 
POSITIVE 

ELLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENSER SMA MIDDELS STORE 
MEGET 
STOAE 

_____ L-____ ______ -LI ______ -L ______ ______ L-____ ______ 

• NEGATIVE KONSEKVENSER POSITIVE KONSEKVENS!:R • 
3 Klassifisering av datagrunnlag. 

Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 
A: Meget godt. B: Godt. C: Middels. O: Mindre tilfredsstillende. 
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6 KILDER 

Denne vassdragsrapporten bygger på følgende fagrappporter 
(for opplysninger om primærkilder henvises til fagrapportene): 

Fisk. Fagrapport utarbeidet av førstesekretær Elise Førde, 
Miljøverndepartementet. 1983. 

Flom- og erosjonssikring. Fagrapport utarbeidet av ingeniør 
Jakob Gjerde, NVE Forbygningsavdelingen. 1984. 

Friluftsliv. Fagrapport utarbeidet av frilufts- og natur-
vernkonsulent Aud Castberg, Fylkesmannen i Aust-Agder, 
Miljøvernavdelingen. 1984. 

Is og vanntemperatur. Fagrapport utarbeidet av statshydrolog 
Arve M. Tvede, NVE Iskontoret. 1983. 

Klima. Fagrapport utarbeidet av statsmeteorolog Eirik J. 
Føreland, Det norske meteorologiske institutt. 1983. 

Kulturminnevern, Fagrapport utarbeidet av prosjektleder Anne 
Berit ø. Borchgrevink og fagkonsulent Lil Gustafson 
Miljøverndepartementet. 1984. 

Naturvern. Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. 
Svalestad, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernav-
delingen. 1984. 

Regional økonomi (kap. 4.12). Utarbeidet av Asplan A/S, 
Sandvika. 1984. 

Vasskraftprosjektene (kap. 3). Utarbeidet av Sivilingeniør 
Lindboe A/S, Kristiansand. 1983. 
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Vilt. Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. 
Svalestad, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvern-
avdelingen. 1984. 

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



TEGNFORKLARING BOSEnING 

AL 
o 
O 

KOMMUNEGRENSE / FYLKESGRENSE 

KOMMUNENAVN (eks,) 

BOSETTINGSSIRKLER: 
ENKE;LTSIRKEL 10 PERSONER 
(TYNN STREK) 

ENKELTSIRKEL 50 PERSONER 
(TYNN STREK) 

TEnSTED (TYKK STREK) 
AREALET AV SlAKELEN 
ER PROPORSJONALT MED 
ANTALL INNBYGGERE 

2000 

-'1--+-- 1000 

200 

TEGNFORKLARING 

GRENSE FOR NEDaøRFEL T TIL 
KRAFTSTASJON 

KAAFTSTASJON, EKSISTERENDE 

KRAFTSTASJON, PLANLAGT 

RØRGATE/ TUNNEL, EKSISTERENDE 

RøRGATe J TUNNEL, PLANLAGT 

VANNINNTAK 

DAM 

. ./ 

UTBYGGING 

REGULERT SJø, EKSISTERENDE 

REGULERT SJø, PLANLAGT 

REGULERINGSHØYDER 
HRV ILRV 

NR. NAVN OG YTELSE I 
MW pA KRAFTSTASJONEN 

ANLEGGSVEG, PLANLAGT 

TIPP, PLANLAGT 

KRAFTLEDNING, PLANLAGT 

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 
Aust-Agder: BANAN! 
1150rRA 

TEMANAVN: 
Måleslokk: 1: 100000. 

o , 2>rn 

BOSETTING! KARTUTFORMING/REPRO: 

KOMMUNEGRENSER "ProsJekl Temakart, Telemark". 
Bø Papir og Trykk, Bø I Telemark. 

TRYKK: 

1 Norges Geografiske oppmåling. 
KartbUag n,. 

Basiskart: NGO. serie M711, blad 1413 IV og 1414 III 



TEGNFORKLARING 

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 
Aust-Agder: BANAN I 

VERNA OMRADER NP NASJONALPARK FOREKOMST: 

NR NATURRESERVAT Z ZOOLOGI 

!IJJ]! Il! l VERNEVERDIGE I INTERESSANTE 
OM RADER NM NATURMINNE G GEOFAG 

1150TRA 
TEMANAVN: 

Målestokk: 1:100000. 

o 1 2km 

@ VERNA FOREKOMST LV lANDSKAPSVEANOMRADE F FERSKVANNSBIOLOGI NATURVERN KARTUTFORMINGIAEPRO: 
"Prosjekt Temakarl, Tetemark". 
Bø Papir og Trykk, Bo i Telemark. 

© VERNEVERDIGI PF PLANTEFREDNINGSOMRAOE B BOTANII<I( 

INTERESSANl 
FOREKOMST OF DYREFREDNI NGS OM RADE L LANDSKAP 

TRYKK: 

2 
Norges Geografiske oppmåling. 

Karlbilagnr. 

TEGNFORKLARING TIL UTBYGGINGSPAOSJEI<TH FINNES I f(ARTBILAG NR l Basiskarl: NGO, serie M711, blad 1413 IV og 1414 III 
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TEGNFORKLARING 

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 
MYE BRUKT ta PLANLAGT HOTElL * UTSIKTSPUNKT 
STI 

U MYE BRUKT 
....... HYTTEFELT 

,./'. BADEPLASS 
SKILØYPE -- LYSLØYPE 

SKITREKK 
PLANLAGT HYTTEFELT [E] SPESIELLE FRILUFTSTILTAK 

Aust-Agder: BANAN I 
1150TRA 

TEMANAVN: 
Målestokk: 1: 100000, 

o 1 2k. 

[fl PARKERINGSPLASS LD UTLEIEHYTTER @ VERDIFULLT FRILUFTSOMAADE 

HOTELUPENSJONAT 6. CAMPINGPLASS ([]]l] 1III SÆRPREGA OG VARIERT 
TURISTHYTTE LANDSKAP 

FRILUFTSLIV KARTUTFORMINGIREPRO; 
"Prosjekt Temakarl, Telemark". 
Bo Papir og Trykk, Bo j Telemark. 

TRYKK: 

3 
Norges Geograliske oppmåling. 

Kanbllag nr. 

TEGNFORKLARING TIL UTBYGGINGSPROSJEKTET FINNES I KARTBILAG NR 1 Basiskart: NGO, serie M711, blad 1413 IV.og 1414 III 
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