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FORORD

I forbindelse med at det planlegges å bygge ny kraftstasjon

ved Lindland i Sokndalsvassdraget i Rogaland, har Kontakt-

utvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo

utarbeidet en geofaglig vurdering av området. Denne

rapporten skal brukes som bilag til den konsesjonssøknad

som Dalane Elverk vil fremme.

Rapporten bygger på en befaring av området som undertegnede

foretok i juni 1982. Befaringen og utarbeidelsen av

rapporten er i sin helhet bekostet av konsesjonssøkeren.

Cand.real. Kari S. Halvorsen har tegnet fig. 2 cg 8, mens

cand.mag. Kjell Dalviken har tegnet fig. 3 og 4. Rapporten

er maskinskrevet av adm.sekretær Tove Nordseth. Amanuensis

Per Einar Faugli var med i felt en dag og har dessuten

gjennomgått manus. Disse takkes herved.

Blindern, 20.10.1983

Odd Sjulsen
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INNLEDNI NG

Let nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer ivare-

tar de naturvitenskapelige interesser i forbindelse med

utbygging og regulering av vassdrag. Som et ledd i dette

arbeidet inngår en geofaglig vurdering av det aktuelle vass-

draget. De øvrige naturvitenskapelige fag omtales i egne

fagrapporter.

Geofag brukes i denne forbindelse som en samlebetegnelse for

en rekke nært beslektede fag. Hovedvekten legges på berg-

grunnsgeologi, kvartærgeologi og geomorfologi.

Med geomorfologi menes studiet av jordoverflatens former og

deres utvikling. Det er dermed viktig å klarlegge de ulike

prosesser som har virket og/eller virker i dag. Et annet

element som i hoy grad er bestemmende for landformene er

berggrunnens sammensetning og struktur.

I dag er det rennende vannet den viktigste formskapende agens

utenfor breomr&der. Spesielt utsatt for forandringer er de

strekninger der elva går i materiale som den kan bevege.

Innen fluvialgeomorfologien søker en således å klarlegge det

rennende vannets formdannende virkning ved erosjons-, transport-

og akkumulasjonsprosesser. I vassdragssammenheng er nettopp

dette meget viktig ettersom det fluviale systemet alltid vil

bli forstyrret og endret ved en regulering.
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1. BELIGGENHET

størstedelen av Sokndalsvassdraget ligger i Sokndal kommune,

Rogaland fylke, men strekker seg også inn i Lund og Egersund

kommuner. I vest grenser det mot Grdemvassdraget og i nord

mot Hellelandvassdraget. Begge disse vassdragene er utbygde

for kraftproduksjon. I øst går grensa mot Hovsvatn og Lunde-

vatn (fig. 1).

Sokndalselva munner ut i Nordsjøen ved Sogndalsstrand etter

% ha lpt gjennom tettstedet Hauge.

Nedbrfeltet dekkes av kartbladene 12ll I Egersund, 13ll IV

Sokndal og 1312 III Ørsdalsvannet i NGO's M 7ll-kartserie.

Navn som benyttes i rapporten er hentet fra disse kartene.
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2. NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE

2Nedbørfeltets areal er 300 km. Vassdraget har et sterkt

forgreinet løpsmønster og det kan være problematisk å skille

ut ett hovedløp. I stedet kan man si at det består av fire

forgreininger (fig. 2) som samles ved Amot like før tett-

stedet Hauge. Disse kalles gjerne Barstadvassdraget, Steine-

vassdraget, Orrestadvassdraget og Mydlandsvassdraget. I feltet

er det dessuten en rekke forholdsvis store sjøer (fig. 2).
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Hydefordelingen er vist p% fig. 3 og 4. Ca. 80% av omr%det

ligger mellom 100 og 400 m o.h. (fig. 3). De høyeste delene

ligger i øst med Grønhaug (631 m o.h.), Solliknuten (629 m o.h.)

og Skandfjell (598 m o.h.) som de høyeste toppene.

Rundt tettstedet Hauge har elva bygd opp ei elveslette.

Noe løsmasser finnes dessuten i daldragene. Ellers er det

relativt lite løsmateriale i området. Landskapet er mer

sm&knudret og goldt helt i vest og sorst enn i resten av

feltet hvor landformene er noe mer avrundet og vegetasjonen

frodigere.

Ved Sandbekk i Orrestadvassdraget har det vært brutt ilmenitt-

malm siden 1918. Gruvene her ble nedlagt i 1965.

I følge naturgeografisk regioninndeling av Norden (Nordiske

Utredninger 1977) tilhører området Vestlandets løv- cg furu-

skogsregion, underregion Hg-Jren med Dalane (37a).
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Fig. 3. Hypsografisk kurve. 80% av arealet ligger mellom 100 og 400 m o.h.
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3. KLIMA OG HYDROLOGI

Det finnes ingen meteorologiske stasjoner innenfor nedbr-

feltets grenser. Imidlertid br de ytre omr&der kunne

sammenlignes med stasjonene Nordre Eigery og Egersund,

2 mil nordvest for Hauge, og de indre områder med Helleland

i nordvest og Ualand-Bjuland like utenfor feltet helt i nord.

Utfra disse stasjonene må området sies å ha et typisk kyst-

klima med milde vintre og relativt kjlige somre. Nedbren

ker innover i landet mot fjellomr&dene lenger nordost.

I de indre delene faller dessuten mye av nedbren om vinteren

som sn. Mest nedbr kommer i perioden september til januar,

men ingen maned har utpreget lave nedbrtall (tab. 1) .

Tab. 1. Nedbrnormaler fra Det Norske Meteorologiske Institutt (1982).

H.o.h. J F M A M J J A s 0 N D iret
Nordre Eigery 63 110 79 50 77 53 76 105 117 145 132 134 130 1208
Egersund 4 125 94 57 87 62 90 115 133 160 151 155 148 1377
Helleland 94 178 126 75 112 73 113 139 167 211 215 204 205 1818
Ualand-Bjuland 196 208 149 88 140 88 120 158 189 237 262 245 252 2136

NVE-Hydrologisk avdeling har en m&lestasjon i drift ved utlopet

av Barstadvatn i Barstadvassdraget (stasjon nr. 937-11).
2Feltarealet for stasjonen er 117 km, dvs. 39% av hele feltet.

Stasjonen ble opprettet i forbindelse med regulering av vannet

for Lindland kraftverk i 1936. Mao. er ikke vannfringsdataene

for denne stasjonen nødvendigvis samsvarende med de naturlige

avrenningsforholdene. Det finnes imidlertid ingen måleserier

av noen varighet for andre deler av vassdraget.

I fig. 5 er varighetskurvene vist for perioden 1936-198l delt

for sommer- og vinterhalvåret. Disse viser at det ikke er

utpregede sesongmessige forskjeller i vannføringen, noe som

trolig skyldes reguleringen av Barstadvannet. I vinterhalvåret
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Fig. 5. Varighetskurver for perioden 1936-1981. VMNR 937-11,
Litle Rosseland.

er det likevel flere dager med høyere vannføring enn tilfellet

er om sommeren. Dette stemmer overens både med nedbørforholdene

(tab. 1) og eventuell snøsmelting før 1. mai. De aller

høyeste vannføringene opptrer imidlertid i sonunerhalvåret.

Disse flommene er gjerne av kort varighet. Årsmiddelvann-

føringen for stasjonen er 5,5 m3/s. Høyeste observerte vann-

føring er 49,8 m3/s (2.1.1979), mens laveste er 0,2 
3/s

(3.10.1976).
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4. BERGGRUNNSGEOLOGI

Sokndalselvas nedbørfelt ligger i det såkalte Egersundfeltet.

Dette området som er en del av det store sørnorske grunnfjells-

området (fig. 6), kjennetegnes i første rekke av anorthositt

og beslektede bergarter (fig. 7). Foruten disse bergarter

består berggrunnen nordøst i det vurderte området av gneiser

(fig. 8).

EE;J su»own·e ] er.we

EW] A rower. ·e [',f@ G»er

Yngre bergarter  ----

Eksplosjonsrr

Tektoniske linjer

Basiske ganger

Fig. 6. Oversiktskart over grunnfjellet i sør-Norge (etter Smithson 1965).
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1: Omkringliggende gneiser
2: Farsund charnockitt
3: Lyngdal hornblende granodioritt
4: Anorthositt
5: Leuconorittisk gneis
6: Noritt
7: Leuconoritt
8: Lagdelt noritt
9: Kvartsmonzonoritt
10: Mangeritt og kvartsmangeritt
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Mandal - 1:250 000 fra NGU, Falkum 1982).
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Egersundfeltet består av et anorthosittintrusivkornpleks

gjennomskåret av to generasjoner av dalerittganger og omkranset

av charnokittiske gneiser (fig. 7). Anorthositten er en mørk,

grovkornet plagioklasbergart med korn på 2-10 cm, i enkelte

tilfeller opp mot 30 cm. Ana-Sira-massivet (A-S i fig. 7)

inneholder ilmenittmalm. Storgangen (fig. 9) som er en gang-

formet intrusjon av ilmenitt-noritt, ble drevet mange r.
Den strre Tellnesforekomsten som ligger utenfor nedbrfeltet,

ble funnet etter krigen. Storgangen- og Tellnesforekomstene

er bl.a. beskrevet av Krause & Pape (1977) og Knorn & Krause

(1977).

Bjerkreim-Sogndal lopolitten (Bk-Sg i fig. 7) utgjør en stor

del av berggrunnen i det vurderte området. Dette er en skål-

formet, lagdelt intrusjon bestående av to enheter; en foldet

leuconoritt og en overliggende yngre enhet hovedsakelig av

monzonoritt.
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5. KVARTERGEOLOGI, LØSMASSER

Beliggenheten helt sorvest i Norge forte til at omr&det ble

relativt tidlig isfritt etter siste istid. Listatrinnet,

datert til ca. 13 500 8r BP (Andersen 1979), ligger umiddelbart

utenfor (fig. 10) og Yngre Dryas-morenen (Raet, Lysefjord-

trinnet) ligger 15 km nordøst for området. Avsmeltingen av

isen over området foregikk dermed i tiden mellom avsetningen

av disse trinnene.

Mellom Listatrinnet og Raet er det i denne delen av landet

svaert sparsomt med lsmateriale. Innen Sokndalselvas nedbr-

felt består overflaten utenom i dalsenkningene overveiende av

bart, blankskurt berg. Noen steder finnes en del flyttblokker

(fig. 11). Merker etter isskuring er ofte forvitret, men de

som finnes, viser at hovedisbevegelsesretningen har vært mot

srvest.

I noen av vannene trer små endemoreneavsetninger tydelig fram

som odder eller nes. F.eks. kan nevnes nes i Refsvatnet og

Guddalsvatnet og Birkenes (fig. 12) i Steinsvatnet. I hvert

fall Birkenes må være en del av en nordvestlig fortsettelse av

Spangereidtrinnet. Dette er eldre enn 12 550 år BP, trolig

rundt 13 000 år BP (Andersen 1979).

På Jæren ligger det flere meget markerte støtsidemorener,

f.eks. foran Bråsteinsnuten øst for Sandnes. Dette er rygger

av morenemateriale som ble avsatt foran store hindringer for

isen i dens bevegelsesretning. Avsetningen ved Eikeland på

sørøstsiden av Eidsvatnet har formen som en støtsidemorene

(fig. 13) og ligger i isens bevegelsesretning. Det finnes

imidlertid ingen snitt som viser at dette er en avsetning av

løsmateriale helt gjennom.
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Fig. 13. Ved Eikeland på sørøstsiden av Eidsvatnet.
Formen minner om en støtsidemorene.
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6. FLUVIALGEOMORFOLOGI

I vassdraget finnes en rekke store og små tjern og innsjøer.

Bortsett fra nedstrøms Barstadvatnet, Steinsvatnet og Myssa-

vatnet er det bare korte elvestrekninger mellom sjøene (fig. 2).

I strandsonen rundt mange av vannene og i nedre deler av vass-

draget finnes en del løsmateriale.

Rundt tettstedet Hauge har elva bygd opp ei elveslette. Ved

store vannføringer kan elva ennå flomme over og inn i tjernet

under nedre Lauvås (fig. 14) som ellers er i ferd med å gro

igjen.

Materialtransporten ut ved Hauge og Songdalsstrand har tid-

ligere vært betydelig. Dette henger imidlertid ikke sammen

med en naturlig erosjon, men er et resultat av gruvedriften

ved Sandbekk. Ennå i dag kan det ved store nedbørmengder

skylles adskillig materiale fra tipper ut i elveløpet. Dette

Hauge

0••• •
9

Sogndals -
stranda.

Fig. 14. Skisse over løsmasseavsetningene rundt Hauge.
Målestokk 1:50 000.
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fraktes dermed videre ut av elva. Foruten en betydelig

transport av faste partikler som bunntransport eller i

suspensjon, har også vannets kjemi (omtalt i Spikkeland 1983)

blitt påvirket og er en særegenhet for elva.

Ved Sandbekk forekommer en rekke sma jettegryter i elvelpet

(fig. 15).

Mydlands&na som drenerer ut i Mydlandsvannet er i lpet av de

siste årene blitt sterkt kanalisert i forbindelse med

nydyrking i området (fig. 16).
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7. EKSISTERENDE OG PLANLAGTE REGULERINGER

I vassdraget er det i dag to kraftverk, nedre og øvre Lind-

land. Reguleringer som finnes for disse kraftverkene er:

Eiavatn: 0,3 m hevning, 1,2 m senkning

Heigravatn: 6 m senkning. Kverven fdlger med p% de

3 fdrste metrene.

I tillegg kommer reguleringer for Titania:

Linborgvatn: 4 m senkning

Orrestadvatn: l,5 m hevning, 8,5 m senkning.

Pga. problemer med utrasninger går man imidlertid ikke

lenger ned enn 6 m.

Gjuvatni og Kotletjern i nordøst ble tidligere utnyttet for

kraftproduksjon for Titania. I dag er disse drikkevanns-

reserver.

Det nye kraftverket skal erstatte dagens kraftverk i vass-

draget. Planen omfatter utbygging av fallet fra Barstadvatnet

ved kote 134 til kote 12 ved Lindland. Flere av vannene er

tenkt overført til Barstadvatnet. Disse er: Mydlandsvatn,

Orrestadvatn, Myssavatn og Eidsvatn-Steinsvatn (fig. 2 og 17).

I tillegg var det tenkt overfdre Spjotevatn og N&vatn som

i dag utnyttes i kraftverkene ved Hunnafoss og Grdeim. Det

er lite trolig at dette endres (Kopperud, pers.medd.).

Feltet Spjotevatn/N&vatn er sledes ikke tatt med i betraktningen

for denne rapporten.

Pga. bebyggelse og veier er mulighetene små for omfattende

reguleringer i tillegg til de som allerede finnes i omr&det.

For & oppn& nye magasiner er fdlgende reguleringer foresl%tt:

Grsfjellvatn senkes 5 m

Dypingvatn senkes 3 m

Eidsvatn-Steinsvatn senkes l,5 m, eventuelt senkes l m

og heves ,5 m
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For Mydlandsvatn er det framsatt to alternativer for

overfring (fig. 17):

Alt. 1: Fra v. Rånavatn til Botnavatnet,

planlagt 2,5 m senkning.

Alt. 2: Tunnel direkte fra Mydlandsvatn til Orrestad-

vatn, planlagt 7 m senkning.

Barstadvatn skal brukes som inntaksmagasin for det nye kraft-

verket. Det må derfor kunne regnes med kortvarige senkninger

på opptil 1 m her.

Guddalsvatn holdes utenfor planene da dette skal bli nytt

drikkevannsreservoar for kommunen.
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8. VURDERING

Generelt

Når de geovitenskapelige interesser skal vurderes i forbindelse

med en vassdragsutbygging, er det naturlig å gjøre dette ut

fra (Gjessing 1980, Faugli 1982a):

1. Enkeltstående lokaliteter som kan framstå som

historisk, dynamisk eller klassisk dokument.

2. Viktige delområder (sammensatt av flere lokaliteter,

forekomster m.m.).

3. Hele vassdragets nedbørfelt som en enhet med særlig

tanke på i hvilken grad det er egnet som type- eller

referansevassdrag.

I forbindelse med en konsesjonssak må en også vurdere i hvilken

grad den aktuelle lokalitet eller det aktuelle området er

truet eller ikke. I dette ligger en vurdering av den faglige

kvalitet mot i verste fall tap av forekomsten.

Sokndalsvassdraget s esielt

Sokndalsvassdraget inneholder ingen spesielt geofaglig interes-

sante lokaliteter som vil gå tapt ved den planlagte reguleringen.

Omfattende reguleringer i tillegg til de som allerede finnes,

er dessuten ikke mulig pga. bebyggelse og veier i området.

Det som er aktuelt er senkninger av vannstanden i sjøer og

overfringer av vann. Dette vil fore til en rekke skjemmende

strandsoner og tørrlegging av enkelte elvestrekninger. Der

det er l6smasser kan en senkning ke faren for utrasninger og

erosjon, ellers vil det i hovedsak ha landskapsestetiske

ulemper.
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Sokndalsvassdraget er ikke spesielt egnet som referansevass-

drag da det allerede er sterkt påvirket av både kraftut-

bygging og gruvedrift. Imidlertid har det verdi som type-

vassdrag for Egersundfeltet. Det kan f.eks. sammenlignes

med de nedre deler av Bjerkreimvassdraget som er 10-års

vernet (Faugli 1982b). Det typiske som i hovedsak er bestemt

av geologien i området, ligger i det rent landskapsmessige

med en oppsprukket og småknudret overflate, det sterkt for-

grenete lpsmonsteret og de mange sjene.
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9. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

I forbindelse med ny planlagt kraftutbygging i Sokndals-

vassdraget i Rogaland fylke, har Kontaktutvalget for vass-

dragsreguleringer ved Universitetet i Oslo vurdert de natur-

vitenskapelige interesser i området. Denne rapporten omhandler

de geofaglige forholdene.

Nedb@rfeltets totale areal er p& 300 km. Vassdraget har et

sterkt forgreinet løpsmønster og det er problematisk å skille

ut ett hovedløp. I stedet kan man si det består av fire

hovedgreiner som samles like før tettstedet Hauge. I feltet

finnes en rekke store og små tjern og innsjøer. Bortsett

fra nedstrøms Barstadvatnet, Steinsvatnet og Myssavatnet er

det bare korte elvestrekninger mellom sjøene.

Berggrunnen i området består i hovedsak av plagioklasbergarten

anorthositt og beslektede bergarter tilhørende det såkalte

Egersundkomplekset. I nordøst er det forskjellige typer

gneiser utenfor Egersundfeltet som dominerer. Tidligere var

det gruvedrift på ilmenittmalm ved Sandbekk.

Området ble relativt tidlig isfritt etter siste istid.

Israndavsetningen kalt Listatrinnet (datert til ca. 13 500 år

fr n%) ligger umiddelbart utenfor i sjen, mens Raet

(Lysefjordtrinnet ca. 10 000 år før nå) ligger nordøst for

feltet. Med andre ord foregikk avsmeltingen av siste innlandsis

i dette tidsrommet. Det såkalte Spangereidtrinnet (ca.

13 000 år før nå) kan man finne avsetninger fra som enkelte

odder og nes i noen av vannene.

Generelt for nedbørfeltet er det imidlertid sparsomt med

løsmasser. Noe løsmasser finnes i dalsenkningene,og rundt

tettstedet Hauge har elva bygd opp ei elveslette.



- 26 -

Gruvedriften ved Sandbekk har resultert i en kunstig til-

frsel av lost materiale ut i en gren av vassdraget. Dette

har blant annet ført til en særegen kjemi i vannet.

Det er ikke funnet noen utpreget geofaglig interessante

enkeltlokaliteter som vil gå tapt ved den planlagte reguler-

ingen. Vassdraget har imidlertid en viss verdi som typevass-

drag for Egersundfeltet. Det typiske, i hovedsak bestemt av

berggrunnen, ligger i det landskapsmessige med en sterkt opp-

sprukket og småknudret overflate, det forgrenete lopsmonsteret

og de mange sjene.
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