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FORORD 

IVAR IKS (Interkommunalt Vann Avløp og Renovasjonsverk) leverer drikkevann til 12 

medlemskommuner i sør Rogaland. Statistisk sentralbyrå har i sine fremtidsprognoser 

fastslått at det vil komme en betydelig befolkningsvekst og utvidelse av næringsvirksomhet i 

IVAR IKS sitt forsyningsområde frem til år 2050. Dagens råvannskilder vil ikke kunne levere 

nok vann for denne veksten. I tillegg er det i de senere år observert en redusert kvalitet i 

kildene. På denne bakgrunn er det under arbeidet med ”Hovedplan drikkevann 2050” vurdert 

6  aktuelle råvannskilder hvor Birkelandsvatnet er den mest aktuelle.  

Dette forslag til planprogram for konsekvensutredning er utarbeidet for å belyse 

konsekvenser ved et fremtidig råvannsuttak i Birkelandsvatnet og hvilke avbøtende tiltak som 

er nødvendig. Konsekvensutredning vil inngå i søknad om konsesjon til vannuttak for 

drikkevann hos NVE. 

Et annet navn på dette vannet er Storavatnet, vi velger i dette dokumentet å bruke 

Birkelandsvatnet. 

Dette forslag til planprogram for konsekvensutredning er utarbeidet av Unni Synnøve Lea, 

Karl Olav Gjerstad og Arild Anfindsen. 
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1 Innledning 
Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR) er eid av 12 medlemskommuner i 

sør Rogaland. Eierkommunene er Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Gjesdal, 

Hå, Strand, Klepp, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy. Det er ca. 200 ansatte i IVAR og 

hovedkontoret til IVAR ligger på Mariero i Stavanger.  

IVAR leverer vann til ca 330 000 personer. Det største vannbehandlingsanlegget som er  

Langevatn VBA, ligger i Gjesdal kommune like sør for Ålgård og ble etablert i 1959. 

Råvannskildene er innsjøene Stølsvatn/Romsvatn i Bjerkreim kommune og Storavatnet i 

Gjesdal kommune. Vannverket har i dag kapasitet til å levere 2500 liter i sekundet og  

årsproduksjonen er nå 45 mill m³. Krokaheia vannverk ligger i Strand kommune og er 

hovedforsyning til området Jørpeland - Tau. Oltedal vannverk forsyner 800 personer i Oltedal 

og Gilja vannverk i Gjesdal forsyner 400 personer i områdene Gilja og Dirdal. 

Sentralrenseanlegg Nord - Jæren (SNJ) er det største og mest avanserte renseanlegget i 

IVAR-regionen. Anlegget ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune  om lag ti kilometer nord 

for Stavanger. Anlegget tar imot avløpsvann fra kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, 

Sandnes og Gjesdal. Selve renseanlegget er plassert i fjellhaller, mens slambehandlingen, 

administrasjonsbygg og verksted er bygd utenfor fjellanlegget. SNJ er dimensjonert for 240 

000 personekvivalenter (pe). En personekvivalent tilsvarer avløpsvann fra en person i ett 

døgn. Slammet som blir skilt ut fra avløpsvannet, går gjennom en omfattende behandling før 

det til slutt blir et gjødselsprodukt som kan brukes i blant annet korn- og 

grønnsaksproduksjon. Det pelleterte slammet kalles biopellets. I tillegg til Sentralrenseanlegg 

Nord-Jæren har IVAR også flere regionale renseanlegg. Disse er lokalisert på Bore, Nærbø, 

Oltedal, Sirevåg, Vigrestad, Vik og Grødaland. Biogass er et annet produkt IVAR produserer 

av slammet fra renseanleggene på Mekjarvik, Oltedal, Vik og Grødaland. 

Renovasjonstilbudet til IVAR favner både kommunenes privathusholdninger og bedrifter. 

IVAR har ansvar for en forsvarlig og miljøvennlig behandling av avfallet som 

medlemskommunene samler inn og næringslivet leverer gjennom avtaler med 

gjenvinningsbedrifter. IVAR og IVARs eierkommuner driver flere gjenvinningsstasjoner i 

regionen.  

IVAR er tiltakshaver for prosjektet. 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 
Regionen er i sterk vekst og i prognoser for befolkningsutviklingen viser en 

befolkningsøkning til 500.000 personer innen 2050, dette betyr at vannforbruk forventes å  

øke fra 45 mill m³ til 75 mill m³ per år. De eksisterende hovedkildene som IVAR disponerer 

idag må suppleres med nye kilder innen 10-15 år for å sikre nok vann. I henhold til 

drikkevannsforskriftens §11 har vannverkseier ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige 

mengder med drikkevann av god kvalitet. I arbeidet med ”hovedplan drikkevann mot år 2050” 

er det lagt vekt på å finne egnede store og dype innsjøer, der det er vurdert 6 ulike 

råvannskilder.  Strategi for vurdering av nye kilder har dels vært å finne store dype innsjøer 

med begrenset menneskelig påvirkning og innen overkommelige avstander fra 

forsyningsområdene. Det har også vært et ønske å finne innsjøer med lavest mulig innhold 

av humusstoffer som gir farge på vannet. De vurderte innsjøene er listet i Tabell 1.1.1. 
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Nærmere beskrivelse og vurderinger er gitt i delrapport nr 3: «Vurdering av fremtidige 

kilder».Tabell 1.1.1 Vann som har vært vurdert som fremtidig råvannskilde. 

Vann Kommune 

Øvre Tysdalsvatn Hjelmeland 

Nedre Tysdalsvatn Strand/Hjelmeland 

Ørsdalsvatn Bjerkreim 

Austrumdalsvatn Bjerkreim 

Store Myrvatn Gjesdal 

Birkelandsvatn Bjerkreim 

 

Ut fra en totalvurdering er Birkelandsvatn foreslått som fremtidig råvannskilde med bakgrunn 

i kapasitet, kvalitet, tilgang i forbindelse med reparasjon og vedllikhold av 

inntaksarrangement, god utnyttelse av eksisterende kilder og økonomi. Valget er også sett i 

sammenheng med at det skal etableres en utvidet vannbehandling ved Langevannsverket. 

Nærmere begrunnelse er gitt i rapportsamlingen ”Hovedplan drikkevann 

2050”.

 

Figur 1.1. Kart over eksisterende og nytt reservoar. Birkelandsvatnet er merket stripetblått. 

Bjerkreimsvassdraget er et vernet vassdrag og nasjonalt laksevassdrag. Uttak av drikkevann 

fra Birkelandsvatn innebærer at det må anlegges tunnel mellom nåværende råvannstunnell 
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fra Stølsvatn og planlagt inntak i innsjøen på 75 m dyp. I en anleggsperiode vil dette berøre 

et område i nordvest enden av Birkelandsvatn ved Nedrebø der spesielt tungtrafikk, 

sprengningsarbeider og massedeponering vil være fokusert. Når råvannsuttaket er etablert, 

vil vannføringen ut av Birkelandsvatnet i perioder bli noe redusert. I en konsesjon forventer 

IVAR et minstevannsføringskrav der KU-utredningen gir grunnlag for et nærmere 

reguleringsregime. Et slikt krav vil sannsynligvis gi noe høyere vannføringer i ekstreme 

tørrværsperioder enn i dag.  

IVAR ønsker at vannuttaket i minst mulig grad skal påvirke vassdraget gjennom dette tiltaket. 

I dag hentes råvann direkte fra Stølsvatn/Romsvatn og Storavatn som ligger få  kilometer 

nord-vest for Birkelandsvatn. 

Når uttak i Birkelandsvatn er etablert, vil IVAR også utnytte den vanngivende evne til 

eksisterende råvannskilder dels ved overføring av Romsvatn/Stølsvatn ved selvfall direkte til 

Birkelandsvatn (tidligere naturlig vannvei) og dels ved å opprettholde råvannsuttaket direkte 

fra Storavatn (eksisterende råvannsreservoar i Gjesdal kommune) med unntak av i 

sommermånedene der temperaturen og fargetall kan bli for høyt. I tillegg vil 

magasinkapasiteten i Romsvatn og Storevatn bli benyttet til vannforsyning i 

tørrværsperioder. 

 

1.2 Lovgrunnlag og saksbehandling 
Plan- og bygningslovens (pbl.) kapittel 14 har bestemmelser om at større utbyggingstiltak 

som har vesentlige konsekvenser for miljø, natruressurser og samfunn skal meldes og 

konsekvenseutredes. Hensikten med utredningen er å sikre et best mulig beslutnings-

grunnlag når myndighetene skal ta stilling til gjennomføring av tiltaket. Forskrift om 

konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr 855, KU-forskriften) angir hvilken type tiltak som 

alltid skal konsekvensutredes (§2) og hvilken type tiltak som skal vurderes opp mot 

utredningsplikten (§3 og §4).   

Ettersom inngrepet vil skje i et varig vernet vassdrag som også er definert som et nasjonal 

laksevassdrag, skal tiltaket behandles etter kravene i KU-forskiften. Sammen med 

konsesjonssøknaden for tiltaket skal det dermed leveres en konsekvensutredning. 

Inngrep i vassdrag skal behandles etter kravene i Lov om vassdrag og grunnvann 

(Vannressursloven). Ansvarlig myndighet etter dette lovverket er Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE). Tiltaket utløser ikke direkte krav til konsekvensutredninger, men 

IVAR velge likevel å konskevensutrede tiltaket for å fremme god medvirkning i en tidlig fase.  

IVAR ønsker at planlegging fram mot innsending av konsekvensutredningen skal fange opp 

og ivareta aspekter og synspunkter fra forvaltning, interesseorganisasjoner og 

lokalbefolkning. Det er derfor lagt opp til en  dialog og nødvedige møter med regionale 

myndigheter (fylkesmannen og fylkeskommunen i Rogaland), Bjerkreim kommune, 

interesseorganisasjoner og lokalbefolkning.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler utbyggingssaken. Behandlingen 

skjer i tre faser: 
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Fase 1 – meldingsfasen 
Tiltakshaver gjør i meldingen rede for sine planer, og beskriver hvilke konsekvensutredninger 

de mener er nødvendige. Formålet med meldingen er  

 å informere om planene  

 å få tilbakemelding på forhold som tiltakshaver bør vurdere i den videre 
planleggingen 

 å få synliggjort mulige virkninger og konsekvenser som bør tas med når det endelige 
utredningsprogrammet skal utformes. 

 

Høring: Meldingen blir kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig ettersyn i Bjerkreim 

kommune. Samtidig blir den sendt på høring til sentrale og lokale forvaltningsorganer og 

ulike interesseorganisasjoner. Meldingen og brosjyren vil være tilgjengelig for nedlasting på 

www.nve.no/vannkraft i høringsperioden. En papirversjon kan fås ved å kontakte 

tiltakshaver. Alle kan komme med uttalelse. Uttalelsen kan sendes via nettsiden 

www.nve.no/vannkraft, på sakens side, til nve@nve.no eller i brev til NVE – 

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Høringsfristen er minimum 

seks uker etter kunngjøringsdatoen. 

Åpent møte: I høringsperioden vil NVE arrangere et åpent folkemøte der det vil bli orientert 

om saksgangen og utbyggingsplanene. Tidspunkt og sted for møtet vil bli kunngjort på 

www.nve.no/konsesjonsnyheter og i lokalaviser. 

Som avslutning på meldingsfasen fastsetter NVE det endelige konsekvensutrednings-

programmet. 

Fase 2 – utredningsfasen 
I denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte programmet, og de 

tekniske og økonomiske planene utvikles videre med utgangspunkt i meldingen, 

høringsuttalelser og informasjon som avdekkes i løpet av utredningene. Fasen blir avsluttet 

med innsending av konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredning til NVE. 

Fase 3 – søknadsfasen 
Når planleggingen er avsluttet, vil tiltakshaver sende søknaden med konsekvensutredning til 

NVE. NVE vil sende saken på høring til de samme forvaltningsorgan og 

interesseorganisasjoner som i meldingsfasen, og i tillegg til alle som kom med uttalelse til 

meldinga. En ny brosjyre vil orientere om videre saksgang og de endelige planene som 

konsesjonssøknaden bygger på. NVE vil også arrangere et nytt åpent folkemøte. Etter en ny 

høringsrunde vil NVE arrangere en sluttbefaring og deretter starte sluttbehandlingen av 

søknaden og fatte vedtak i saken. 

I en eventuell konsesjon kan NVE sette vilkår for drift og gi pålegg om tiltak for å unngå eller 

redusere skader og ulemper. 

Figur 1.2.1 viser hovedtrekkene i prosessen for søking om konsesjon for vannuttak.  

http://www.nve.no/vannkraft
http://www.nve.no/vannkraft
http://www.nve.no/konsesjonsnyheter
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Figur 1.2.1 Hovedtrekk i søknadsprosessen. 

2 Rammer og føringer 
Drikkevannuttak er et tiltak som blir berørt av flere lovverk og forskrifter. Blant de mest 

sentrale lovverkene og forskriftene som regulerer drikkevannsuttaket er plan og 

bygningsloven, vannressursloven, drikkevannsforskriften og vannforskriften.  

 

2.1 Plan- og bygningsloven  
Plan- og bygningsloven legger opp til et system for helhetlig planlegging for statlig, 

fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og andre naturressurser 

vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. Loven 

omfatter mange former for planlegging, fra teknisk orientert og detaljert regulerings-

planlegging i skjæringspunktet mot byggesak, til overordnet samfunnsplanlegging av 

prinsipiell og strategisk natur.  

 

Drikkevannsuttak fra Birkelandsvatnet vil av dette være omfattet av plan- og bygningsloven. 

 

2.1.1 Kommune-/reguleringsplan Bjerkreim kommune 

Birkelandsvatnet som IVAR ønsker å benytte til drikkevannsformål er lokalisert i Bjerkreim. 

Bjerkreim kommune har utarbeidet en kommuneplan for 2006-2018. Ut fra de kartdata som 

er tilgjengelige, ser en at området nord for Birkelandsvatnet per i dag er merket som en 
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hensynsone for drikkevann. Denne reguleringen ble gjort i forbindelse med etableringen av 

Romsvatn/Stølsvatn som drikkevannskilder (se kart i figur 2.1 A). 

 

 

 

 

 
Figur 2.1 Kart over Bjerkreim. A) Birkelandsvatnet som uttakskilde er markert i figuren med 

en sort oval. Romsvatn (merket med gul pil) og Stølsvatn (merket med grønn pil) ligger nord 

for Birkelandsvatnet. B) Område nord for Birkelandsvatn med restriksjonssone for drikkevann 

er markert med sort heltrukket linje.  

A 

B 
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2.2 Vannressursloven 
Lovens formål er ”å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann”. Tiltaket skal håndteres etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder 

tillatelse etter vannressursloven § 8. Hovedregelen om konseskjonplikt for tiltak som kan ha 

virkninger for vassdrag finnes i § 8: «Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til 

nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten 

at det skjer i medhold av reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra 

vassdragsmyndigheten.» NVE er delegert myndighet til å gi konsesjon etter §8 i 

vannressursloven til andre tiltak enn kraftutbygging. 

Inngrep i vassdrag skal behandles etter kravene i Lov om vassdrag og grunnvann 

(Vannressursloven). Ansvarlig myndighet etter dette lovverket er Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE). Tiltaket vil overføre noe vann fra et nedbørsfelt til et annet i kortere 

perioder under drift. I følge forskrift om konsekvensutredninger skal ”anlegg for transport av 

vann mellom nedbørfelt” (punkt 33 i vedlegg II) vurderes i forhold til KU-forskriftens § 4.  

Kriteriet lagt til grunn for utløsning av konsekvensutredningsplikten her er slik vi forstår 

historisk sett basert på større overføringer enn det tiltaket her vil overføre mellom 

nedbørsfeltene. IVAR IKS velger å konsekvensutrede tiltaket for at de inngrep som blir 

foretatt skal gi minst mulig påvirkning på plante- og dyreliv.   

 

2.3 Drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsyning og drikkevann) 
Langevannsverket er i dag godkjent av Mattilsynet. Ved inntak av nye kilder og etablering av 

ny vannbehandling skal det søkes om plangodkjenning. Søknad til Mattilsynet om 

plangodkjenning for bruk av Birkelandsvatn som ny drikkevannskilde ble sendt 14.august 

2012 og ble innvilget 17.01.2013. Dette vedtaket ble påklaget, klagebehandlingen ble 

avsluttet den 5.07.2013 med følgende slutning - vedtak av den 17.01.2013 opprettholdes. 

 

2.4 Vannforskriften (forskrift om rammer for vannforvaltningen) 
For tiden pågår det et omfattende kartleggingsarbeid på landsbasis for å klassifisere 

miljøtilstanden i alle vannforekomster med utgangspunkt i krav i Vannforskriften av 19. 

desember 2006. Hovedkravene i forskriften er todelt og formulert slik:  

 

1. Nåværende miljøtilstand skal ikke forverres   

2. Vannforekomstene skal kunne klassifiseres som minst god miljøtilstand   

     innen gitte frister.  

 

Basert på foreliggende vannkvalitetsundersøkelser kan tilstanden i Birkelandsvatn 

karakteriseres som svært god for de mest sentrale parameter i dype innsjøer som er 

næringssalter og mengde/sammensetning av planktoniske alger. Dette betyr at 

vannkvaliteten ikke må forringes i forhold til dagens tilstand ut fra krav i vannforskriften.  

Forskriften krever at det skal utføres undersøkelser / vurderinger hvorvidt et drikkevannsuttak 

kan skade vassdraget. 
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3 Mål for prosjektet 
Hovedmålet med prosjektet er å sikre nok vann av god kvalitet til en sterkt voksende region i 

fremtiden.  

Samtidig legges det stor vekt på at tiltaket gir minst mulig påvirkninger på berørte områder. 

4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Bjerkreimsvassdraget 
Bjerkreimsvassdraget er et av de største vassdragene i Rogaland. Størstedelen av 

vassdraget ligger i Bjerkreim kommune, men når også inn i Eigersund, Gjesdal og Time 

kommune. Vassdraget kalles ofte Bjerkreimselva og får tilført vann fra flere greiner. Lengst 

nord-øst  fra Vinjavatna og Maudalsåna (som drenerer Store Myrvatn) , deretter elva fra 

Austrumdalsvatnet og Ørsdalvatnet lengst sør. Fra vest tilføres elven vann fra 

Skjevelandsåni. Den nedre delen av vassdraget, fra sjøen og opp til Fotlandsvatnet kalles 

Tengselva. Det er flere dype innsjøer i nedbørsfeltet som virker magasinerende på vannet og 

jevner ut flomtoppene. De viktigste innsjøene er Ørsdals-, Hofreistæ-, Austrumsdals- og 

Birkelandsvatnet (se figur 4.1.1).  

Totalt areal i Bjerkreimsvassdraget 705,8 km2. Landbruket har tatt i bruk 93 000 dekar 

produktivt skogareal og 7 600 dekar dyrket mark. Jordbruksarealet ligger i hovedsak langs 

eller nært knyttet opp til vassdraget. Langs hele hovedelva nord fra Vinjavatnene og nedover 

drives det jordbruk. Det blir også drevet jordbruk i de lavereliggende delene av dalførene 

Ørsdal og Maudal. Det dyrkede arealet utgjør ca 1,2% (i 1984) av det totale nedbørsfeltet 

(NVE Supplering av vernet vassdrag). 

I Bjerkreimsvassdraget er det et regulert magasin, Store Myrvatn som benyttes til 

kraftproduksjon. Magasinet ligger oppstrøms Birkelandsvatn.  

Bjerkreimsvassdraget ble i 2005 vernet i henhold til ”Supplering av Verneplan for vassdrag”.  

Vassdraget er også utpekt til nasjonalt laksevassdrag. Dette betyr at laksens levekår skal 

beskyttes og det tillates ikke tiltak som forverrer dennes levekår i vassdraget. 

Bjerkreimsvassdraget var fram til 1996 sterkt påvirket av surt vann fra de nordøstlige delene 

av vassdraget. Ca. 75% av vannet kom fra den nordøstlige delen og tilførselen av dette 

vannet påvirket derfor vassdraget sterkt. I hovedvassdraget var det svært lav produksjon av 

laksunger frem til 1997. Siden høsten 1996 har Ørsdalsvatnet og Austrumdalsvatnet blitt 

innsjøkalket, og i september 1997 ble elvedoserer ved Malmei startet opp. Dette har bedret 

forholdene i vassdraget betydelig. Lakseyngelen har tatt seg opp og fangststatistikken viser 

en vesentlig økning i fanget laks og aure. I 2010, 2011 og 2012 var fangsten av laks/aure på 

henholdsvis 12,8 tonn, 20,6 tonn og 17,3 tonn.  

Viktige faktorer for laks er:  

 Frie vandringsveier. 

 Vann med lite surhet. Kalking har forbedret laksen levekår i vassdrag hvor sur 

nebdbør har tidligere gitt dårlig levekår for laks. 
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 Gyteområder, bunn med grus og stein opptil nevestørrelse i strømmende vann.  

 Gyteområder dekket med vann gjennom hele vekstperiode fra rogn til yngel. 

Nedgravd gytt rogn tåler ikke å bli tørrlagt i vekstperioden. 

 Yngel og smålaks vokser opp i høler i vassdraget og krever bunnforhold som gir 

beskyttelse mot annen fisk og tilstrekkelig tilgang til næring i form av insektlarver som 

lever på bunnen. Sakterennende elv med bunn med mosegrodd stein gir de beste 

forhold for laks. Det går ca 2- 4 år fra yngling til laksen er vandringsklar. Tørrlegging 

av bunn vil skade insektlarvebestand som igjen vil kunne føre til redusert 

næringsgrunnlag for laksen. 

 

Figur 4.1.1 Oversikt over nedbørsfelter i Bjerkreimsvassdraget. Gjedlakleiv og Austrumdal er to av 

NVEs målestasjoner og er markert i kartet. 

Den største ytre påvrikningen på vassdraget har vært sur nedbør som følge av 

langtransportert forurensing. Sur nedbør har ført til at vassdragene i Sør-Norge har vært 

sterkt forsuret og i Bjerkreimsvassdraget gikk fiskebestanden kraftig ned som følge av den 

sure nedbøren. I Bjerkreimsvassdraget er det spesielt de nordøstre delene, inkludert 

 

Birkelandsvatn 

Gjedlakleiv 

Austrumdal 
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Ørsdalen og områdene oppstrøms Hofreistevatn som er mest påvirket av forsuring. For å 

bedre vannkvaliteten og gjenopprette livet i vassdraget ble det i 1996 startet innsjøkalking av 

Ørsdalvatnet og Austrumsdalsvatnet og året etter ble en elvedoserer startet ved Malmei. 

Dette har ført til en forbedring av livet i vassdraget. pH ved utløpet til Tengs lå i 2010 mellom 

6,5 og 7. Med kalkingen har også konsentrasjonene av labilt aluminium sunket til verdier som 

gjør at lakseyngelen, som er spesielt sensitiv, kan overleve. De ukalkede vassdragene er 

fremdeles preget av sur nedbør, men situasjonen har bedret seg etter at det er inngått 

internasjonale avtaler for utslippsreduksjon. I figur 4.1.2 er et kart over forsuringsgraden av 

vassdrag i Rogaland vist og en ser en forbedring i pH i Bjerkreimsområdet og Rogaland for 

øvrig. 

 

 

Figur 4.1.2 Kart over Rogaland hvor forsuringsgrad av vassdrag er markert. Til venstre er et 

kart Rogaland i perioden 1980-1985 vist og til høyre er situasjonen i 2002 vist. Rød indikerer 

pH under eller lik 5, gul viser pH 5-6, grønn markerer pH mellom 6 og 7 og blå når pH er over 

7.  

Bergartene i regionen er næringsfattige og består av anortositt i sør og gneis i nord. 

Terrenget er kupert med bergkoller og daler med lite løsmasser. Nakne knauser,  kammer og 

koller gir området et skrint og nakent preg. Dagens vassdrag følger et nær stabilt løp, utviklet 

over lang tid. Elva veksler mellom rolige partier, stryk og små gjel.  

Vegetasjonen er preget av nøysomme gras- og lyngarter. I dag er mange av de tidligere 

kulturbeitiene ikke lenger i bruk og mange steder gror  heiene til med einer, bjørk og etter 

hvert lauvskog. Flere steder er det plantet sitkagran og gran som fører til et mer lukket 

landskapsbilde. På bedre løsmasser i dalsenkningene dominerer tette og frodige lauvkjerr. 

INON-områder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre, tekniske 

inngrep, som for eksempel større kraftlinjer, veger og vassdragsreguleringer. Kart over 

inngrepsfrie naturområder i Rogaland viser at det ikke er inngrepsfrie områder i standsonen 

til Birkelandsvatn eller nedstrøms i elva (se Figur 6.6.1). Det er områder i nedbørsfeltet 

tilhørende vassdraget som er definert som inngrepsfrie, men disse vil ikke bli berørt av 

tiltaket til IVAR.  
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Figur 4.1.3 Inngrepsfrie naturområder (INON) i området rundt Bjerkreimsvassdraget (kart fra 

dirnat).  

For uttaket av vann fra Birkelandsvatn vil de landskapsmessige virkningene framfor alt være 

knyttet til anleggsstedet. Anleggsvei og deponier vil påvirke landskapsbildet. 

Vannføringsendringene vil trolig bli mest merkbare  i åna mellom Birkelandsvatn og 

Hofreistæ (Hofreistvatn).  

 

4.1.1 Birkelandsvatnet 

Størstedelen av nedbørsfeltet rundt Birkelandsvatnet (58 %) er dekket av fjell og åpen 

fastmark. Skog, innsjø og myr utgjør henholdsvis 19 %, 16 %, og 1 %. Fulldyrket jord og 

innlandsbeite dekker henholdsvis 2,9 og 2,8 % av nedbørsfeltet.  Langs mesteparten av 

nordsiden, østsiden og sørsiden er vannet omgitt av bratte fjell med platåhøyde 400-600 

meter. Fjellområdene består av næringsfattige bergarter og vegetasjonen er vesentlig 

dominert av lyng og gressarter. Fjellskråningene ned mot vannet er delvis skogkledd. 

Det er totalt 41 gårdsbruk med tilhørende jordbruksareal i nedbørsfeltet fordelt på 4 

delnedbørsfelt. I tillegg går riksveg 503 langs innsjøen i østenden over en strekning på ca 3 

km og videre langs ytre og indre Vinjavatn som drenerer ned til Birkelandsvatn. Det er 

etablert ett hyttefelt øst for Sundvor. Figur 4.1.1.1,  4.1.1.2 og 4.1.1.3 viser bilder av områder 

rundt Birkelandsvatn. 
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Figur 4.1.1.1 Birkelandsvatnet fra Espeland mot Nedrebø 

 

Figur 4.1.1.2 Birkelandsvatn ved utløp til Malmei (15-5-12). 
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Figur 4.1.1.3 Birkelandsvatnet fra Nedrebø/Birkeland. 

 

4.1.2  Malmeiåni og Hofræiståni 

Malmeiåni starter i utløpet av Birkelandsvatnet og renner ut i Hofreistævatnet. Åna faller med 

slakt fall ned mot Hofreistævatnet, lengde ca 1km. Bunnen består for det meste av steinbunn 

med mindre partier med grus og sand. Ca 200 meter neststrøms utløpet Birkelandsvatn 

renner Austrumdalsåni inn i Malmeiåni. Hofreistævatnet går til utløp i Hofreistæåni i 

sørvestre ende av vannet. Hofreistæåni bukter seg nedover i varierende fall ned mot 

Svelavatnet, lengde ca 6,5 km (se Figur 4.1.2.1). Bunnen er for det meste bestående av 

steinbunn med stein i varierende størrelse, noen mindre partier består av grus og sandbunn. 

Malmeiåni er den delen av vassdraget som antas å kunne bli mest berørt av et fremtidig 

uttak av råvann i Birkelandsvatnet. Dernest Hofreisteåni. Nedstrøms Svelavatnet antas 

råvannsuttaket i Birkelandsvatnet å ha mindre påvirkning på vannstand, fiskeliv eller andre 

interesser da tilstrømming fra andre deler av nedslagsfeltet/vassdraget i større grad 

dominerer vannføringen sammenlignet med tilstrømming fra Birkelandsfeltet (se Figur 4.1.1). 
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Figur 4.1.2.1. Kart over vannvei fra Malmeimåni til Hofreistæ,  Hofreistæåni og  Svelavatnet. 

 

4.2 Grunnlagsdata og  vannføringsdata  
I Bjerkreimsvassdraget har NVE etablert en nivåmåler ved utløpet fra Austrumdalsvatn og en 

ved Gjedlakleiv (se Figur 4.1.1). Målestasjonen Gjedlakleiv ligger  ca 20 km nedstrøms for 

Birkelandsvatnet.  Det er planlagt å etablere en nivåmåler i Birkelandsvatnet. Med bakgrunn i  

størrelsen på nedbørsfeltene er det antatt at vannføringen ut av Birkelandsvatnet utgjør ca 

25 % av vannføringen målt ved Gjedlakleiv. Målestasjonen som etableres i Birkelandsvatnet 

vil etter oppstart validere denne delen av vassdragets vannføring.  

 

Nedbørsmengden varierer mye fra år til år. Studerer en tallene fra Gjedlakleiv de siste 11 år 

ser en at 2000 var et vått år med en gjennomsnittlig vannføring på 70 m3/s i snitt gjennom 

hele året og det tørreste året var 2010 hvor vannføringen var nede i 35 m3/s i snitt gjennom 

hele året. I de tørreste periodene som ble målt i 2010 hvor vannføring i Gjedlakleiv var nede 

på 3,3 m³/s, ble vannføring ut av Birkelandsvatnet beregnet til mindre enn 1 m³/s. 2010 er det 

tørreste året siden 1948 og er et eksempel på et ekstremt tørt år.  
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I tillegg til store variasjoner fra år til år har også Bjerkreimelva store årstidsvariasjoner. I Figur 

4.2.2 er vannføringen ved Gjedakleiv i et vått år (2000), tørt år (2010) og gjennomsnittsår 

(perioden 2000-2011) vist. Som en kan se av fig 6.8 B. har en grovt sett to topper og to 

bunnpunkt i vannføringsprofilen. Fra august ses en jevn stigning i vannføringen som når en 

topp i november. Vannføringen minker i vassdraget utover vinteren når nedbøren faller i form 

av snø. En ny topp følger i begynnelsen av året ved snøsmeltingen i april / mai. Den laveste 

vannføringen observeres om sommeren i månedene juni og juli før en ny syklus starter med 

økende nedbørsmengder på høsten. 

 

 
Figur 4.2.2 Vannføring ved Gjedlakleiv. A) Vannføring i et tørt år (2010) og et vått år (2000). 

B) Gjennomsnittlig vannføring for perioden 2000-2011. Vær oppmerksom på at Y-aksen har 

ulik skala. 

 

Vannmengden ut av Birkelandsvatn er beregnet med 25% av vannføringen ved Gjedlakleiv. 

Vannføring i et normalår, vått og tørt år er vist i Figur 4.2.3.. 

 

A 

B 
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Figur 4.2.3  Beregnet vannmengde ut fra Birkelandsvatn. Utgangspunktet er 25% av 

vannmengden ved Gjedlakleiv i et normalår (Snitt 2000-2011), vått år (2000) og tørt år 

(2010). Alminnelig lavvannføring (ALV) er satt til 2,16 m3/s. 

Som en kan se av Figur 4.2.3  vil en i enkelte måneder komme under alminnelig 

lavvannføring (ALV). Årsaken til at en ikke får noen måneder under ALV i et normal år er at 

dette er basert på et gjennomsnitt og en vil få utjevnet dagene med lav vannføring. 

Våren 2012 ble vannstanden ulike steder i vassdraget fotodokumentert. I figur 4.2.1 er 

vannføringen ved utløpet fra Birkelandsvatnet vist ved en vannføring på ca 30 m³/s (15-5-12) 

og 3,5 m3/s (15-6-12). Verdiene er basert på at vannføringen ut av Birkelandsvatn er 25% av 

vannføringen ved Gjedlakleiv som har eksate vannføringsdata. 

  
Figur 4.2.1 Vannføring ved utløpet av Birkelandsvatnet ved lav- og høy vannføring. A) 

vannføringen ut av Birkelandsvatnet er ca 3,5 m3/s. B) vannføringen ut av Birkelandsvatnet 

er ca 30 m3/s. (Vannføring ut av Birkelandsvatnet er antatt til å være ca 25% av målt 

vannføring i Gjedlakleiv som målte 14m³/s ved bilde A og 120m³/s ved bilde B.) 

 

Basert på globale klimamodeller er utviklingen i nedbørsmengden for Birkelandsvatn og 

Store Myrvatn postulert frem til 2100. Frem til 2050 er de ulike modellene enige om at en kan 

A B 



Ny drikkevannskilde til Sør-Rogaland - melding med forslag til utredningsprogram 

 

21 
 

forvente  økte nedbørsmengder  for alle årstidene.  Modellene spriker imidlertid noe mot 

slutten av århundre (Hovedplan drikkevann 2050 vedlegg 2). Ut fra kjente data ser en at de 

hyppigste flommene kommer om høsten og vinteren i månedene september til desember. 

Vårflommer er også vanlig, men disse er normalt mindre enn høstflommene. Flommene som 

observeres ved Svelavatnet/Vikeså oppstår ved tilføsel av vann fra Svelabekken,  

Hofreistæåni og Skjevelandsåni kuliminerer. Men, flommene er i stor grad dominert av 

flomforløpet fra Hofreistæåni. Middelvannføringen i Bjerkreimsvassdraget  var 54,4 m3/s før 

regulering og ved flommen i 1992 var vannføringen oppe i hele 588 m3/s ved Gjedlakleiv. 

Denne flommen ligger et sted mellom 50 og 100 årsflom og vannsstanden gikk da inn i 

Vikeså sentrum og oversvømte veger og trengte inn i flere bygninger.  

 

5 Tiltaket 

5.1 Birkelandsvatn 

5.1.1 Utbygging av råvannsuttak med tunnelsystem til eksisterende råvannstunnel ved 

Stølsvatn  

Tekniske anlegg – Ny råvannskilde Birkelandsvann: 

Kort oppsummering over tiltak for etablering av råvannsuttak i Birkelandsvatnet inkluderer 

opparbeidelse av: 

1. Veg fra dagens veinett til tunnelportal ved foten av Ragsfjellet. 

2. Service/adkomst tunnell til Inntaksstasjon/pumpestasjon/råvannstunnel.  

3. Inntaksstasjon med pumpestasjon ved råvannstunnel. 

4. Råvannstunnel fra inntakspunkt i Birkelandsvatnet til dagens råvannstunnel 

nedstrøms Stølsvatn (Figur 5.2).  

5. Inntaksarrangement, anlagt på 70m dyp (10m over bunn) i Birkelandsvannet. 

6. Utvidelsessjakt fra inntaksstasjon, for fremtidig utvidelse av råvannstunnellanlegg. 

7. Elforsyning for drift av pumpeanlegg, lysanlegg. Høyspent og lavspent anlegg. 

8. Massedeponier fra tunnelbygging. 

9. Ombygning utløp Stølsvann magasinet og tiltak i nedstrømselv. 

10. Nivåmåler i Birkelandsvannet. 

11. Terskel/tappeanordning ved utløpet av Birkelandsvannet, et tiltak som skal 

konsekvensutredes, ikke avklart om det skal tas med. 

 

Kart med nummeranvisning hvor tiltak listet over er planlagt anlagt finnes på neste side. 
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Figur  5.1 Kart over Birkelandsområdet med nummeranvisning for tiltak 

 

Tiltakene nevnt i kortliste over er ikke detalj prosjektert eller regulert til nå. Hvis 

konsekvensutredninger skulle avdekke at annen utforming, plassering skulle gi klare fordeler 

eller det skulle bli avdekket at foreslått plassering vil komme i strid med eventuelle 

verneinteresser eller andre interesser vil det søkes å tilpasse tiltakene slik at skadevirkninger 

blir minimalisert. 

 

1. Veg fra dagens veinett til tunnelportal: Veg er på kart vist i 2 alternativer, fig 5.3.  

Vegen er planlagt bygget 3,5m bred med møtelommer for passering av trafikk, lengde 

1,5-2 km alt etter valgt alternativ. Det anlegges snuplass for lastebil og parkering for 

3-5 biler ved tunnelportal ved foten av Ragsfjellet. Vegen ønskes anlagt tidlig slik at 

anleggstrafikk kan bruke denne i størst mulig utstrekning. Grunnet støy/sikkerhet 

ønskes den anlagt utenom bosetninger og knyttet til Birkelandsvegen med egen 

avkjørsel, se kartet Fig 5.3. Vegen vil bli stengt for offentlig trafikk under 

anleggsperioden. Når anlegg er ferdig og råvannsanlegg er ferdig bygget og idriftsatt 

vil vegen kun være tilgjengelig for jordeier og IVAR. 

 

2. Serviceadkomstunnell: Tunnelengde 0,8 km tunnel, med svakt fall innover, 

tunneltversnitt 16 – 22m² ca mål 4 x 5m. Tunnel anlegges fra vegavslutning i foten av 

Ragsfjellet til inntaksstasjonen i overgang til råvannstunnel. Ytterst i tunnell bygges 

det et portalbygg med port og dør for adkomst til tunnel. Portalbygget vil ha noen 
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mindre rom for registrering, spiserom, toallet, enkel garderobe for 

vedlikeholdsarbeider,  førstehjelpsutstyr og ventilasjon av tunnellanlegget. 

 

3. Inntaksstasjon: Fjellhall på 20m x 50m x 10m, i enden av serviceadkomstunnell. 

Hallen etableres med vannsikringsduk for lagring og plass for sammensetning av 

større pumpedeler og rør under byggetid. I driftsfase vil dette bli et service areal for 

pumper og annet material tilknyttet drift av råvannsuttaket. I tilknytning til mottakshall 

anlegges pumpestasjon for øke trykket i råvannstransporten. 

 

4. Råvannstunnel: Tunnel med tverrsnitt 16m²-22m²,  anlegges i to retninger fra 

pumpestasjon i tilknytning til overnevnte inntakstasjon/hall. Del 1 er tunnell på 1,6 km 

som går med fall ned til underside Birkelandsvannet. Denne ender på underside av 

inntakspunkt. Her bygges det en mindre vertikal sjakt for anlegging av 

vanninntaksarrangement (midt i Birkelandsvannet). Del 2 er tunnell som går fra 

pumpestasjon til dagens råvannstunnell under Stølsvann, lengde ca 3,2km. 

Vannnivået i Birkelandsvannet sikrer at det kan renne med selvfall for de lavere 

leveringsmengder. Når anlegget skal levere større mengder vann må det pumpes for 

å sikre at tilstrekkelig volum vann blir bragt frem til råvannstunnelen under Stølsvann. 

Overdekning av fjell for tunneller er stort sett 200m til 300m med unntak av passering 

Stølsvann hvor overdekning vil komme ned mot 100m. Overdekning tunnell - vann 

(under Birkelandsvannet) er antatt til 30-50m. Det vurderes som et alternativ til 

fremføring av råvannstunnel under vann, å anlegge en eller flere rørledninger fra 

overflaten til inntaksdyp.  Ledningen(e) anlegges med et egnet forankringssystem. 

Ledningen(e) vil ikke være synlig fra overflate.  

 

5. Inntakssil/tårn i Birkelandsvannet: 70m under vannoverflaten og 10 m over bunnen 

anlegges inntaksil/tårn. Inntaket anlegges 10 m over bunn for å hindre at bunnslam  

blir dratt inn i råvannstunnelen. Denne anlegges som vertikal sjakt over ende på 

tunnellen, beskrevet i pkt 4 over. Utforming er ikke avklart per dato. 

 

6. Utvidelsestunnel mot Store Myrvatn: Anlegges i sikker avstand fra inntakstasjon, 

pkt 3, slik at en eventuell fremtidig utvidelse kan utføres uten å forstyrre en pågående 

vannutakk i fremtiden. Antatt lengde på utvidelsesstunnel - 150m. 

 

7. El-forsyning: Råvannsforsyningsanlegget krever el-kraft for drift av pumpeanlegg, 

lysanlegg og overvåknings/alarmfunksjoner. I korte trekk må det fra dagens høyspent 

innfrastruktur i dalføret anlegges høyspentlinje til tunnell portal og videre inntil 

mottakshall hvor det må anlegges en trafo og hovedinntakskap for pumpedriften og 

lysanlegget i tunnell og portal. Høyspentlinjer vil bli anlagt som luftspenn. 

 

8. Massedeponier: Utsprengte sprengsteinsmasser fra råvannstunnel må deponeres i 

steintipp, fortrinnsvis nær påhuggområder. Totalt må i overkant av 150 000 faste m³ 

deponeres (dette tilsvarer i overkant 225 000m³ utlagt i fylling). Plassering av 

stentipper er ikke vurdert i detalj og er et av spørsmål som skal undersøkes nærmere 

i konsekvensutredningen. Dersom sprengsteinsmasser må transporteres lenger 

avstander, vil det både være fordyrende og medføre store belastninger for 

nærmiljøet. Veistandard i området vil også sette begrensinger på hvilket 

transportutstyr som kan benyttes.  Hvis massedeponi blir anlagt på eksisterende 
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jordrbuksareal er det naturlig å søke å etablere nye beite eller dyrkingsarealer, dette 

betinger at matjord finnes i rimelig nærhet, dette er ikke vurdert økonomiskt. 

 

9. Ombygning av tappeanordning: Tappeanordning i det eksisterende magasinet 

Stølsvann må tilpasses ny tappestrategi med mulighet for å slippe mellom 0,5m³/s til 

6m³/s vann til Birkelandsvannet. Tiltak i elva for nytt tapperegime må vurderes slik at 

jordbruksvirksomhet ikke blir skadelidende grunnet endret vannføring i elva. Det har 

gått større mengder vann i perioder i de senere år når vanntapping er minimal og 

store mengder nedbør har ført til stor overflate vannføring fra nedbørsfeltet i 

Stølvannsfeltet. 

 

10. Nivåmåler: Ved uttak av råvann vil det være viktig å utføre måling av vannføring 

nedstrøms Birkelandsvannet på et kontinuerlig basis for å styre dette slik at det ikke 

blir skader nedstrøms. Nivåmåler monteres på en mast, 2m høy, med et solcellepanel 

, skap for styring og måleinstrumter. I vannet monteres det opp en stolpe med 

målestav for manuell avlesing av nivå. I vannet legges en trykkfølende ledning som 

registrerer dypde. 

 

11. Tiltak som ønskes konsekvensutredet: Terskel/tappemekanisme ved utløp av 

Birkelandsvannet, et tiltak som ikke er opprinnelig med i planene men som vi ønsker 

å få utredet for å kunne danne oss et bilde av om dette kan være mer positivt enn 

negativt. En regulering av Birkelandsvatnet vil kunne være med å sikre en bedre 

vannføring i elva i tørre perioder og til en viss grad dempe flom i Hofreiståni og 

Svelavannet ved å kunne hold igjen vann fra Birkelandsvatnfeltet i en eller to dager. 

En ulempe med dette tiltaket er at livet i dagens strandsone vil få endrede 

livsbetingelser som kanskje ikke oppveier de gode konsekvensene. Hvis dette tiltaket 

finnes mer postivt enn negativt i konsekvensutredningen, vil det bli vurdert tatt med i 

en konsesjonssøknad.     
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Figur 5.2 Kart over Birkelandsvatnet med tenkt dypvannsinntak og overføringstunnel, markert med svart og hvit 

strek til eksisterende råvannstunnellanlegg, markert blått og hvit strek, ved Stølsvatn.  

 

Figur 5.3. Planlagte inngrep i dagen ved Birkelandsvatn er markert med blå skravering. 1 portal for tunnel med 

snuplass utenfor, 2 ,3 og 4 er aktuelle fyllingsplasser. Aktuelle adkomstveier er markert med grønn og rød. 
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5.2 Tappestrategi 
 

IVAR vil etablere en tappestrategi for uttak av råvann fra Birkelandsvatn slik at mulige 

uheldige påvirkninger på vassdraget og nedstrøms innsjøen minimaliseres. Endelig 

utforming av strategien vil bli bestemt når resultater fra konsekvensutredningen og krav fra 

NVE foreligger. Nedenfor anføres enkelte prinsipielle betraktninger som vil bli lagt til grunn 

for det planlagte råvannsuttaket. 

 

Ved råvannsuttak fra Birkelandsvatnet forutsettes i planene tilbakeføring av vann fra 

nedbørfeltet til magasinene Romsvatn/Stølvatn til Birkelandsvatn via tidligere naturlig 

vannvei.  

 

Forslag til tapperegime i prioritert rekkefølge etter synkende vanntilsig fra nedbørfeltet: 

  

 I utgangspunktet ønskes at alt uttak i en normal driftsituasjon tas fra Birkelandsvatn. 

En oppnår da en jevn vannkvalitet (som er viktig i forhold til etterfølgende 

vannbehandling) og vannet har en jevn og lav temperatur gjennom hele året. I 

nedbørsrike perioder og ved markert snøsmelting om våren antas uttaket å ha liten 

eller ingen betydning for vassdraget nedstrøms. I tillegg kan etablerte magasiner 

fylles opp og/eller holdes fulle. 

 

 Storavatnmagasinet i Gjesdal kommune supplerer vannuttak fra Birkelandsvatnet 

inntil temperatur eller fargetall på Storevatnmagasinet overstiger målsatte 

inntakskriterier. Storavatn brukes ned til planlagt beredskapsnivå. 

 

 Når nedbør/tilsig til Birkelandsvatnet og Storevatn kommer under summen av 

råvannsuttak + eventuelt minstevannføringskrav nedstrøms Birkelandsvatnet, vil 

Romsvatnmagasinet bli tappet til Birkelandsvatn via naturlig vannveg.  

Storavatnmagasinet blir tappet inntill nedre anbefalte reservoarnivå. Disse to 

magasinen vil i kombinasjon kunne levere vann i 2-3 måneder uten nedbør (lagt til -

grunn vannforbruk 2050).   

 

 I ekstreme tørrværsperioder kan det være aktuelt å supplere fra Store Myrvatn for å 

tilfredstille minstevannføringskrav nedstrøms Birkelandsvann.   

 

IVAR disponerer i alt 5 kilder per i dag, se Tabell 5.1. Storavatn, Romsvatn og Stølsvatn er 

dagens vannkilder. Hagavatn og Langevatn er reserveskilde. IVAR vil beholde Hagavatn og 

Langevatn som reserveskilder også i fremtiden.   
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Tabell 5.1 Oversikt over de planlagte vannkildene i den fremtidige drikkevannsforsyningen. 

Kilde Status 

Birkelandsvatn Hovedkilde 

Storavatn Suppleringskilde 

Romsvatn Suppleringskilde 

Stølsvatn Suppleringskilde 

Hagavatn Reservekilde 

Langevatn Reservekilde 

 

En forenklet skisse over tappestrategi er gitt i tabellen under, med bakgrunn i et beregnet 

behov på 2,5m³/s per 2050 ser vi for oss følgende fordeling av vannuttak.  

Kilde Vårflom perioden  Sommer Høstflom 

perioden  

Vinter 

Birkelandsvatn 

# Bruttouttak 

 2,5 m3/sek 2,0 m³/s 2,5 m³/s 1,5 m3/sek 

Storavatn 0 m3/sek 0,5m³/s 0 m³/s 1,0 m³/sek 

Stølsvatn/ 

Romsvatn 

Overløp føres til  

Birkelandsvatn 

 

Overløp føres til  

Birkelandsvatn 

Overløp føres til  

Birkelandsvatn 

 

Overløp føres til  

Birkelandsvatn 

 

Store Myrvann  Vannpåslipp fra 

Store Myrvatn i 

ekstremt tørre 

perioder 

 Vannpåslipp fra 

Store Myrvatn i 

ekstremt tørre 

perioder 

# Bruttouttak: I Bruttouttaket inngår overløpet fra Romsvatn og Stølsvatn som i dag under  normale forhold i sin 

helhet går til Langevannsverket. 

 

5.3 Alternativer – råvannskilder og regulering av Birkelandsvann 
 

En kort vurdering av de ulike råvannskildene er gitt nedenfor og geografisk plassering er 

markert i kart i figur 5.3. Mer detaljerte beskrivelse og vurderinger er gitt i delrapport nr 3: 

«Vurdering av fremtidige kilder». Videre kan det være aktuellt å vurdere en forsiktig 

regulering av Birkelandsvann. 
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Figur 5.3 Oversikt over vurderte kilder og 3 av de eksisterende råvannskildene. De 

eksisterende kildene (Hagavatn, Storevatn og Stølsvatn) er navngitt på rosa bakgrunn. De 

vurderete kildene (Øvre Tysdalsvatn, Nedre Tysdalsvatn, Store Myrvatn, Birkelandsvatn, 

Austrumdalsvatn og Ørsdalsvatn) er markert på gul bakgrunn.   
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Øvre- og Nedre Tysdalsvatn er dybdeforholdene vurdert til å være gode i 

drikkevannsammenheng og begge kildene kan gi kaldt vann hele året. Kapasitetsmessig vil 

Øvre Tysdalsvatn gi tilstrekkelig vann hele året, men Nedre Tysdalsvatn vil ha 

leveringsproblemer i tørre år. Det er liten menneskelig aktivitet rundt kildene hvilket gir godt 

utgangspunkt for den hygieniske kvaliteten. Fargetallet er høyt (i området 10-20 mg Pt/l) og 

det vil innebære utvidet vannbehandling i tillegg til korrosjonsbehandling og desinfeksjon.  

Kildene ligger i betydelig avstand fra leveringssted og vil kreve fjordkryssing med flere rør. 

Beliggenheten er 40-70 moh og det tilsier behov for pumping. Disse forholdene i tilllegg til 

nødvendigheten av å etablere nytt vannbehandlingsanlegg vil gi høye kostnader. Disse 

kildene er vurdert til lite aktuelle i en total sammenheng.  

Ørsdalsvatn er det største av de vurderte innsjøene (areal 12,1 km2) og har også det største 

nedbørsfeltet (245 km2). Fargetallsanalyser som er utført ligger på 10 mg Pt/l. Den 

menneskelige aktiviteten rundt vannet er liten i forhold til vannets størrelse. Utfordringen med 

Ørsdalsvannet er transporten av vannet  til befolkningssentra. Den enkleste måten er å lede 

vannet i tunnel til nærmeste påslippspunkt i Stølsvannstunnelsen. Høydeforskjellen mellom 

kilde og påslippspunkt er 112 meter og vil kreve pumping. Strømutgiftene til pumping vil 

være omtrent kr 35 mill per år (vannforbruk i 2050 på 2,5 m3/s og 1 kr/kwh). En ville 

sannsynligvis også måtte etablere magasinkapasitet i innsjøen ved oppdemming/nedtapping. 

Kvalitet- og kapasitetsmessig ville vannet være godt egnet som råvannskilde, men 

driftskostnadene og sårbarheten ved pumping i tunnel gjør at kilden ikke er vurdert videre.  

Austrumdalsvatn er 2,8 km2 og har et nedbørsfelt på 61 km2. I 2011 viste 

fargetallsanalysene 16-18 mg Pt/l. For å sikre vannforsyningen i tørrværsperioder ville det 

være nødvendig å regulere vannet betydelig. Vannet ville bli ført via tunnel til 

Stølsvannstunnelen og lengden på denne tunnellen ville være ca 14 km. Den begrensede 

kapasiteten i tørrværsperioder og derav behovet for oppdemming/nedregulering og det høye 

fargetallet gjør at Austrumdalsvatn ikke er vurdert til å være beste alternativ. 

Store Myrvatn og Birkelandsvatn:  De 2 mest aktuelle kilder er  Store Myrvatn i Gjesdal 

kommune og Birkelandsvatn (Storavatn) i Bjerkreim kommune. Begge disse to innsjøer 

ligger i nedbørfeltet til Bjerkreimsvassdraget som har status som vernet vassdrag og 

nasjonalt laksevassdrag og dette legger klare føringer for valg av en hovedkilde som setter 

minst mulig fotavtrykk i nedbørsfeltet. 
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Dette  tilsier at følgende momenter må hensyntas: 

1. Lavest mulig direkte uttak av vann fra Bjerkreimsvassdraget 

Strategi for vannuttak  tilsier at vi ønsker en best mulig utnyttelse av eksisterende 

råvannskilder som er Storavatn (Gjesdal) og Stølsvatn (Bjerkreim) med tilførsel fra Romsvatn 

(Bjerkreim). Her må det imidlertid hensyntas at minimum fyllingsgrad i eksisterende magasin 

opprettholdes, at direkte uttak fra disse kildene ikke skjer i sommermånedene når 

temperaturen er på det høyeste samt at vannkvalitenen hensyntas.   

Råvannsuttaket for Stølsvatn/Romsvatnfeltet ligger i Stølsvatn som er den mest sårbare 

kilden vi har på grunn av liten dypde og lite volum og dette gir seg utslag i både høye 

fargetall, høye sommertemperaturer og tidvis dårlig bakteriologisk kvalitet. 

Stølsvatn/Romsvatnfeltet som tidligere drenerte ned til Birkelandsvatn utgjør i dag ca 

halvparten av råvannsforsyningen til Langevannsverket. 

Ved å velge Birkelandsvatn som råvannskilde kan hele Stølsvatn/Romsvatnfeltet tilbakeføres 

til Birkelandsvatn (via naturlig elveleie) og en kan da i tillegg til direkte overløp i 

nedbørsperioder utnytte magasinvolumet i Romsvatn for å opprettholde minstevannføring ut 

av Birkelandsvatn. 

Ved dette reguleringsregime vil ikke den periodevis dårlige vannkvaliteten i Stølsvatn ha 

betydning for vannkvalitene i planlagt råvannsinntak i Birkelandsvatn på ca 75 m dyp. 
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Dersom Store Myrvatn var valgt som ny hovedkilde vil vi bare i mindre grad kunne benytte 

Stølsvatn/Romsvatn spesielt på grunn av høye sommertemperaturer, men og på grunn av 

dårlig kjemisk og bakteriologisk kvalitet i høstmånedene, noe som vil gi et relativt sett større 

vannuttak fra Bjerkreimsvassdraget. 

2. Bærekraftvurderinger 

Vi har fått konsulentfirmaet Asplan Viak  til å foreta en vurdering av miljømessig bærekraft for 

råvannstransport fra de 2 mest aktuelle kildene. Tunnellengde fra nåværende  uttak i 

Stølsvatn til Birkelandsvatn og Store Myrvatn er beregnet til henholdsvis 6 og 25 km. Ved 

valg av Store Myrvatn gir dette seg utslag i ca 5 ganger større energiforbruk og CO2 

ekvivalenter og tilsvarende større masseuttak som skal deponeres. 

Etablering av tuneller mot Birkelandsvatn og Store Myrvatn 

Utbyggingskostnader og nøkkelparametre for bærekraftvurderinger 

Innsjø Tunnel 

lengde 

(Km) 

Masse 

(m3) 

Kostnad 

(mill kr) 

Energi 

forbruk 

(MWh) 

CO2-ekviv. 

(tonn) 

Store Myrvatn 25 519000 748 61000 17000 

Birkelands 

vatn 

6 116000 217 12000 3200 

 

3. Sikkerhet og beredskap 

Økende lengde på tuneller gir generelt en økt risiko for evt. ras og/eller innlekking av 

grunnvann med muligheter for vannkvalitetsendring. Et annet forhold som må hensyn tas er 

tilgangen til inntaksområde ved behov for vedlikehold og reparasjoner. Ved et råvannsinntak 

i Birkelandsvatn vil tilgangen til inntaksarrangementene være meget god ved at det kan 

etableres kjørevei helt inn i området.  

Ved valg av Store Myrvatn må råvannsinntaket legges i den innerste og dypeste enden 

(østenden) av vannet. Dette vil gi oss betydelige ingeniørmessige utfordringer i 

etableringsfasen. I dag er det bare fremført vei til utløpet (vestenden) av vannet. Ved behov 

for  vedlikehold og reparasjoner vil tilgangen være betydelig vanskeligere der en må ta i bruk 

helikoptertransport evt. flåtearrangementer. Et mindre realistisk alternativ er etablering av vei 

som medfører store terrenginngrep i et uberørt område. 

4. Kostnader 

Fremføring av tunell til Store Myrvatn representerer en merinvestering  på over 500 mill kr 

sammenlignet med alternativet Birkelandsvatn.  

Lyse har i dag rettighetene til kraftproduksjon fra Store Myrvatn og de årlige inntekter er 

oppgitt til i størrelsesorden 40 mill kr pr år. I en tidligere fase av hovedplanarbeidet ble det 

diskutert mulighetene for å kombinere uttak av drikkevann med kraftproduksjon i en ny 
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kraftstasjon på Espeland øst for Birkelandsvatn. NVE har imidlertid i flere omganger gitt klare 

signaler om at det ikke vil bli gitt konsesjon til etablering av nye kraftstasjoner av den aktuelle 

størrelsen. Dette betyr at et direkte inntak av drikkevann fra dypvannet i Store Myrvatn vil ha 

en meget betydelig innvirkning på kraftproduksjonen med tilsvarende reduserte kraftinntekter 

til regionen. 

Figuren nedenfor viser årlig tilsig til Store Myrvatn til perioden 1986-2005 sammenlignet med 

et beregnet behov for vannuttak i 2050. 

 

  

Mattilsynet har plangodkjent Birkelandsvatn som ny råvannskilde uten at det er stilt krav til 

klausulering. Dette har tidligere vært et viktig fokuspunkt for både kommunen og grunneierne 

i nedbørfeltet. Plangodkjenningen uten krav til klausulering  gir trygghet for at status som 

drikkevannskilde ikke får følger for nåværende og fremtidige aktiviteter i nedbørfeltet. 

Gjeldende regelverk anses som tilstrekkelig for å hindre  forverring av vannkvaliteten i kilden.  

Kilden har i dag en meget god vannkvalitet og anses godt egnet som råvannskilde  for 

drikkevannsproduksjon. Det planlegges nå også utvidet vannbehandling som gir høye 

sikkerhetsmarginer.  

Birkelandsvatn med 2 meters regulering er et alternativ som vil kunne være positivt for 

elven nedstrøms. I nedbørsrike perioder vil vannet kunne holdes tilbake. Dette vil gi et 

jevnere vanntilsig i tørre perioder. I tillegg vil vi oppnå noe redusert flomløp. 

0-alternativet er utvikling av området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 

5.4 Avbøtande tiltak 
Konsekvensutredning vil avklare hvilket avbøtende tiltak som er nødvendige. 

Sannsynsligvis er det viktigste avbøtende tiltaket  etablering av minstevannsføring (årstidsavhengig ). 

I tillegg kan mulige  tiltak for å bedre forvaltningen av laksevassdraget være innstallasjon av 

laksetelleapparat, eventuellt etablering av terskler i elva og utbedring av laksetrapp. Andre tiltak kan 

være yngelproduksjon i tilknytning til eksisterende klekkeri. 

  

IVAR uttak i 2050 
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6 Forslag til utredningsprogram  

6.1 Kraftverk 
Etter tidliger signaler fra NVE anses det uaktuellt å kombinere uttak av drikkevann med 

kraftproduksjon. 

6.2 Elektriske anlegg og overføringsledninger 
Vannuttak til drikkevannsformål skal ikke benyttes i kraftproduksjon og tema vurderes til å 

ikke utredes.  

6.3 Hydrologi 

6.3.1 Overflate hydrologi,  

 

Grunnlagsdata, vannførings- og vannstandsendringer, restvannføringer, flomforhold mm. 

skal utredes og presenteres i samsvar med NVEs veileder om ”Konsesjonsbehandling av 

vannkraftsaker” så langt det er relevant i forhold til drikkevannsuttaket, jf. Veilederens del IV, 

pkt. 3.7. 

Vannføringen før og etter utbygging skal fremstilles på kurveform for ”reelle år” (”vått”, 

”middels” og ”tørt”) på relevante punkter for alle alternativene. 

Det skal redegjøres for alminnelig lavvannføring (ALV), samt 5-persentil verdien (Q5%) for 

sommer (1/5-30/9) og vinter (1/10-30/4) på de berørte strekningene som grunnlag for å 

kunne bestemme minstevannføring (kommentar: Her foreligger det allerede fra arbeidet med 

hovedplan 2050 et grunnlagsmateriale i forhold til ALV og Q5%.) 

 

6.3.2 Minstevannføring 

Vurderingene bak eventuelle forslag til minstevannføring skal fremgå av KU. Det skal også 

begrunnes dersom det foreslås å slippe minstevannføring i elva. 

Det skal tas bilder av de ulike, berørte elvestrekningene på ulike tallfestede vannføringer. 

 

6.3.3 Driftsvannsføring 

Etter uttak av råvann fra Birkelandsvatn på 75 m dyp passerer vannet en ca 20 km lang 

tunnell før det ankommer Langevatn vannbehandlingsanlegg. Etter 

vannbehandlingsanlegget der vannet først ozoneres og så alkaliseres,  biofiltreres, UV-

belyses og svakkloreres ledes det til fordelingsnettet i medlemskommunene. Etter bruk ledes 

så vannet til avløpsnettet som igjen føres til avløpsrenseanleggene og deretter til sjø.  
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Etter en tid vil det oppstå trykktap i filtersystemene i behandlingsanlegget  og det er derfor 

nødvendig  å foreta (hver 2 – 4 uke) en såkalt tilbakespyling av filterene. Det benyttes da 

vann som er desinfisert ved ozonering. Spylevannet ledes så til en sedimenteringslagune 

beliggende på utsiden av anlegget. Klarvannet etter sedimentering føres (som i dag) 

gjennom en ledning til Eidlandsvatn ved Ålgård. Det er planlagt å søke  om ny 

utslippstillatelse for det nye vannbehandlingsanlegget.  

I tillegg ønskes en vurdering av om det kan være ulemper ved at en mindre del av de totale 

vannmengder  som da er desinfisert  overføres fra Bjerkreimsvassdraget til 

Figgjovassdraget. 

Det skal gis en beskrivelse av forventede hydrologiske konsekvenser (vannføringsforhold 

med mer) ut fra det planlagte driftsopplegget (tappestrategi).   

 

6.3.4 Flommer 

Konsekvensutredningen skal vurdere flomforholdene basert på beregnede og eller 

observerte flommer og det skal gis en vurdering av om skadeflommer øker eller minker i 

forhold til dagens situasjon. Skadeflomvurderingene kan knyttes opp mot en flom med 

gjentaksintervall på 10 år (Q10) dersom det reelle nivået for skadeflom i vassdraget er 

ukjent. Flomvurderingene skal også inneholde en beregning av middelflommen. 

 

6.3.5 Magasinvolum,  magasinkart og fyllingsberegninger 

Vannuttaket fra Birkelandsvatn er planlagt uten oppdemming, men det er avdekket i tidligere 

undersøkelser at en regulering kan ha postive effekter. Dette ønskes utredet før det 

fastsettes om tiltaket vil være med eller uten oppdemming.  

 

6.3.6 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 

Det foreligger temperaturmålinger fra ulike dyp i Birkelandsvatnet for perioden 2008-2012. 

Temperaturen er undersøkt ved ulike stasjoner og dybder i vannet ned til 85 meters. Som en 

kan se av figur 6.3.1.1 er det temperaturen i det øverste sjiktet på ca 20 meter som varierer 

mest med årstiden, mens en finner en stabil lav temperatur gjennom hele året i dypere 

vannlag. Perioden fra januar til mai er den kaldeste perioden i det øverste vannlaget.  
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Figur 6.3.1.1 Temperaturen i Birkelandsvatnet ved ulike dyp og ulike tider på året. Antall måleserier 

varierer fra 0 til 5 målinger per år. Målestasjonen er omtrent midt på vannets lengderetning og omtrent 

hvor det planlagte råvannsinntaket er tenkt.  

 

Mulige endinger i is-, og islegginsforhold til de eventuelle negative konsekvense som kommer fram 

skal vurderes i og nedstrøms Birkelandsvann, herunder eventuelle justeringer av tiltaket. 

6.3.7 Grunnvatn 

Dagens forhold i de berørte områdene skal beskrives kort. Det skal redegjøres kort for 

tiltakets virkninger for grunnvannet i de berørte nedbørfeltene i anleggs- og driftsfasen. 

Dersom tiltaket kan medføre endret grunnvannstand skal det vurderes om dette kan endre 

betingelsene for vegetasjon, jord- og skogbruk samt eventuelle grunnvannsuttak i området 

som blir berørt. Fare for drenering som følge av tunneldrift skal vurderes. Mulige avbøtende 

tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram skal vurderes, 

herunder eventuelle justeringer av tiltaket. 

 

6.4 Erosjon og sedimentransport 
Dagens erosjons- og sedimentasjonsforhold i de berørte områdene skal beskrives.  

Konsekvenser av de ulike alternativene skal vurderes både for anleggs- og driftsfasen.  

Forekomst av eventuelle sidebekker med stor sedimentføring skal beskrives og vurderes.  
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Sannsynligheten for økt sedimenttransport og tilslamming av vassdraget under og etter 

anleggsperioden skal omtales.  

Beskrivelsen av geofaglige forhold, spesielt løsmasseforekomster, skal danne en del av 

grunnlaget for vurderingene rundt sedimenttransport og erosjon. Mulige avbøtende tiltak i 

forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram skal vurderes, herunder 

eventuelle justeringer av tiltaket. 

 

6.5 Skred 
Det skal gis en beskrivelse av dagens forhold. Både aktive prosesser og risiko for skred skal 

vurderes.  

Eventuelle konsekvenser som følge av en utbygging skal vurderes for anleggsperioden. Det 

skal legges spesiell vekt på risiko for skred i områder med fremtidig anleggsvirksomhet, 

arealinngrep, veier, boliger eller andre steder med ferdsel. Det skal gis en kort vurdering av 

sannsynligheten for at anleggsarbeidet kan utløse skred el.l. som kan lage flombølger i 

Birkelandsvatn med ødeleggende virkning på natur eller eiendom. Mulige avbøtende tiltak i 

forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram skal vurderes, herunder 

eventuelle justeringer av tiltaket. 

 

6.6 Landskap og inngrepsfrie naturområder (INON) 
Utredningen skal inkludere både natur- og kulturhistoriske dimensjoner ved landskapet, og 

for øvrig samordnes med og ses i lys av utredningen for kulturminner/kulturmiljø. 

De overordnede trekkene ved landskapet beskrives i henhold til ”Nasjonalt referansesystem 

for landskap” (NIJOS-Rapport 10-05) som kan finnes på www.skogoglandskap.no. 

Beskrivelsen skal ha en detaljeringsgrad tilsvarende underregionnivå eller mer detaljert.  

Utredningen skal få frem konsekvensene av tiltaket på landskapet og landskapsopplevelsen i 

anleggs- og driftsfasen. Det skal legges vekt på å beskrive konsekvensene for verdifulle og 

viktige områder og innslag i landskapet. Inngrepene med størst landskapsmessig virkning 

skal visualiseres. Det skal vises på kart hvilke landskapsrom som blir påvirket. 

Tiltakets konsekvenser for utbredelsen av inngrepsfrie naturområder skal arealmessig 

beregnes og resultatet av bortfall av slike arealer skal fremstilles i tabell, og illusteres på kart. 

Konsekvensene av bortfall av innrepsfrie områder skal vurderes. 

Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram 

skal vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket. 

 

6.7 Naturmiljø og naturens mangfold 

Generelt i utredningsarbeidet skal det for alle biologiske registreringer oppgis dato for 

feltregistreringer, befaringsrute og hvem som har utført feltarbeidet og artsregistreringene. 

For hvert deltema skal mulige avbøtende tiltak vurderes i forhold til de eventuelle negative 

konsekvenser som kommer fram, herunder eventuelle justeringer av tiltaket.  
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6.7.1 Geofaglige forhold 

Det skal gis en beskrivelse av de fysiske formene (geologi, kvartære former) i 

influensområdet. Løsmasser i nedbørfeltet skal beskrives, spesielt løsmasser i tilknytning til 

elveløpet. Områder med aktive prosesser som skred og andre skråningsprosesser, glasiale 

prosesser, frost og kjemisk forvitring skal omtales kort. Fremstillingen skal bygges opp med 

kart, foto eller annet egnet illustrasjonsmateriale.  

Tiltakets konsekvenser for geofaglige forhold skal vurderes for anleggs- og driftsperioden. 

Beskrivelsene under geofaglige forhold skal utgjøre en del av grunnlaget for vurderingene 

rundt skred og sedimenttransport og erosjon. 

 

6.7.2 Naturtyper og  ferskvannslokaliteter 

Verdifulle naturtyper, inkludert ferskvannslokaliteter, skal kartlegges og fotodokumenteres 

etter metodikken i DN-håndbok 13 (Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk 

mangfold) og DN-håndbok 15 (Kartlegging av ferskvannslokaliteter). Naturtypekartleggingen 

sammenholdes med ”Truete vegetasjonstyper i Norge” (jf. Karplanter, moser, lav og sopp). 

Konsekvenser av tiltaket for naturtyper eller ferskvannslokaliteter skal utredes for anleggs- 

og driftsfasen. 

 

6.7.3 Karplanter, moser, lav og sopp 

Det skal gis en enkel beskrivelse av de vanligste forekommende terrestriske 

vegetasjonstypene i influensområdet samt en kort beskrivelse av artssammensetning og 

dominansforhold. Beskrivelsen skal basere seg på Fremstad (1997), Vegetasjonstyper i 

Norge. NINA Temahefte 12: 1-279.  

Eventuelle truede vegetasjonstyper skal identifiseres i henhold til ”Truete vegetasjonstyper i 

Norge” (Fremstad & Moen 2001, NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. bot. Ser. 2001-4: 1-231) og 

gis en mer utfyllende beskrivelse. 

Ved beskrivelse av enkeltarter skal det fokuseres på områder som er identifisert som 

verdifulle naturtyper/truede vegetasjonstyper og det skal legges vekt på rødlistearter og arter 

som omfattes av DNs handlingsplaner (Se DNs nettsider for oppdatert liste, 

http://www.dirnat.no/truaarter).  

Konsekvenser av tiltaket for karplanter, moser, lav og sopp skal utredes for anleggs- og 

driftsfasen.  

 

6.7.4 Pattedyr 

Det skal gis en beskrivelse av hvilke pattedyr som forekommer i prosjektets influensområde. 

Beskrivelsen kan baseres på eksisterende kunnskap, samt intervjuer av grunneiere og andre 

lokalkjente.  
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Viktige vilttrekk skal kartfestes. Eventuelle rødlistearter, jaktbare arter og forekomst av viktige 

økologiske funksjonsområder (yngleplasser, beite- og skjulsteder osv.) skal beskrives. Arter 

som omfattes av DNs handlingsplaner skal omtales spesielt.  

Kartfesting av opplysninger skal skje i henhold til Direktoratet for naturforvaltnings 

retningslinjer, jf. også direktoratets retningslinjer for behandling av sensitive 

stedsopplysninger.  

Tiltakets konsekvenser for berørte pattedyr skal utredes for anleggs- og driftsfasen. Mulige 

endringer i områdets produksjonspotensiale vurderes. 

 

6.7.5 Fugl 

Det skal gis en beskrivelse av fuglefaunaen i prosjektets influensområde, med vekt på 

områder som blir direkte berørt, basert på eksisterende kunnskap og feltundersøkelser.  

Fuglebestandene skal kartlegges i hekketida. Artsmangfold, bestandstetthet og viktige 

økologiske funksjonsområder skal beskrives. Det skal legges spesiell vekt på eventuelle 

rødlistearter (gjelder hele tiltaksområdet), jaktbare arter, vanntilknyttede arter og arter som 

omfattes av DNs handlingsplaner. Kartfesting av opplysninger skal skje i henhold til 

Direktoratet for naturforvaltnings retningslinjer, jf. også direktoratets retningslinjer for 

behandling av sensitive stedsopplysninger. Eventuelle reirlokaliteter av rødlistede rovfugler 

skal ikke kartfestes.  

Tiltakets konsekvenser for fugl skal utredes for anleggs- og driftsfasen.   

 

6.7.6 Fisk 

Undersøkelsene skal gi en oversikt over hvilke arter som finnes på berørte elvestrekninger 

og innsjøer. Rødlistede arter, arter som omfattes av DNs handlingsplaner (for eksempel ål), 

anadrome fiskearter, storørretstammer og arter av betydning for yrkes- og rekreasjonsfiske 

skal gis en nærmere beskrivelse. 

Det skal gis en vurdering av gyte-, oppvekst og vandringsforhold på alle relevante elve- og 

innsjøarealer. Viktige gyte- og oppvekstområder skal avmerkes på kart. IVAR betrakter 

elvestrekningen fra Birkelandsvatns utløp til vannet fra Austrumdal kommer inn på elva som 

den mest kritiske strekningen. 

Fiskebestandene skal beskrives med hensyn på artssammensetning, alderssammensetning, 

rekruttering, ernæring, vekstforhold og kvalitet.  

Eksisterende data kan benyttes dersom de er gjennomført med relevant metodikk, og er av 

nyere dato. Lokalkunnskap og resultater fra tidligere undersøkelser skal inngå i 

kunnskapsgrunnlaget.  

Konsekvensene av utbyggingen for fisk på de berørte elve- og innsjøarealene skal utredes 

for anleggs- og driftsfasen med vekt på eventuelle rødlistede arter, arter som omfattes av 

DN’n handlingsplaner (for eksempel ål), arter av betydning for yrkes- og rekreasjonsfiske og 

storørretstammer.  
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Overføringer: Risikoen for uønsket spredning av arter skal utredes. 

Aktuelle avbøtende tiltak som skal vurderes er minstevannføring og eventuelle 

biotopforbedrende tiltak.  

Aktuell metodikk for elektrofiske og garnfiske skal hovedsakelig følge gjeldende norske 

standarder, men kan til en viss grad tilpasses prosjektets størrelse og omfang. Eventuelle 

avvik i metodikk i forhold til gjeldende standarder beskrives og begrunnes. 

Utredningene for fisk skal ses i sammenheng med fagtemaet ferskvannsbiologi. 

 

6.7.7 Ferskvannsbiologi 

Konsekvensutredningen vil gi en beskrivelse av naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet. 

Viktige områder vil bli vist på kart. Det vil være aktuelt å gjennomføre kartlegginger av 

biologisk mangfold i områder hvor datagrunnlaget er mangelfullt.  

Konsekvenser for viktige naturtyper, rødlistede arter, flora og fauna vil bli vurdert i alle 

områder hvor det planlegges tekniske inngrep og i områder som blir berørt av endret 

vannføring. Tiltaket konsekvenser for verneverdiene i vassdraget vil bli spesielt fokusert, 

herunder også mulige endringer i forholdene for gyte- og oppvekstområder for fisk. 

Det skal gis en enkel beskrivelse av bunndyrsamfunnet i berørte elver og vann med fokus på 

mengde, artsfordeling og dominansforhold. Forekomst av eventuelle rødlistede arter, 

dyregrupper/arter som er viktige næringsdyr for fisk og arter som omfattes av DNs 

handlingsplaner skal vektlegges.  

Det skal undersøkes om elvemusling forekommer i noen av de vassdragsavsnittene som 

inngår i prosjektområdet. (Hvis det er kjent at elvemusling er tilstede: Forekomsten av 

elvemusling skal gis spesiell fokus.) 

 Risikoen for uønsket spredning av arter skal utredes. 

Tiltakets konsekvenser for bunndyr (og ev. dyreplankton) skal utredes for anleggs- og 

driftsfasen. Det skal gis et anslag på størrelsen av produksjonsarealene som ventes å gå 

tapt og hvor mye som eventuelt forblir intakt eller mindre påvirket.  

Aktuell metodikk for innsamling av bunndyr (og ev. dyreplankton) skal hovedsakelig følge 

gjeldende norske standarder, men kan til en viss grad tilpasses prosjektets størrelse og 

omfang. 

Utredningene for ferskvannsbiologi skal ses i sammenheng med fagtemaet fisk. 

 

6.8 Marine forhold 
Det planlagte drikkevannsuttaket fra Birkelandselva forventes ikke å endre 

ferskvannstilførselen til fjorden vesentlig og en videre utredning vurderes å ikke være 

nødvendig. 
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6.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Utredningen skal beskrive kulturminner og kulturmiljø i tiltaks- og influensområdet. Det skal 

gjøres rede for status for kulturminnene og -miljøene når det gjelder kulturminneloven, plan- 

og bygningsloven og eventuelt pågående planarbeid. 

Alle områder som kan bli berørt av fysiske tiltak som graving, bygging, sprenging eller 

redusert vannføring skal befares og vurderes i forhold til automatisk fredete kulturminner og 

nyere tids kulturminner. Eventulle nye funn skal beskrives og merkes av på kart. Potensialet 

for funn av ukjente automatisk fredede kulturminner skal vurderes. Undersøkelsesplikten 

etter Kulturminnelovens § 9 skal avklares med kulturminnemyndigheten.  

Verdien av og konsekvensene for kulturminnene og kulturmiljøene i området skal vurderes 

for anleggs- og driftsfasen. Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative 

konsekvensene som kommer fram skal vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket.  

Utredningen skal samordnes med utredningene på ”Landskap” og ”Friluftsliv”. 

 

6.10 Forurensing 
Problemstillinger knyttet til forurensning, støy og trafikk gjelder anleggsfasen. I driftfasen vil 

det kun være trafikk i forbindelse med tilsyn til anleggene. Sprenging og massetransport kan 

gi utslipp av støv og føre til støy. Avrenning fra deponier kan forårsake blakking av vann.  

 

I anleggsfasen må det derfor tilrettelegges slik at det blir minst mulig ulemper for 

befolkningen i området og at tilstekkelige miljøhensyn tas. 

 

6.10.1 Vannkvalitet/utslipp til vann og grunn 

Det skal gis en beskrivelse av dagens miljøtilstand for vannforekomstene som blir berørt. 

Eksisterende kilder til forurensning skal omtales. Dersom det eksisterer vedtatte miljømål for 

vannforekomstene, f.eks i forvaltningsplaner etter EUs vanndirektiv, skal dette gjøres rede 

for. Eventuelle overvåkningsundersøkelser i nærområdene skal beskrives. 

Utslipp til vann og grunn som tiltaket kan medføre skal beskrives. Det skal gjøres rede for 

konsekvenser av tiltaket for miljøtilstanden i alle berørte vannforekomster i anleggs- og 

driftsfasen. Konsekvensene av endrete vannføringsforhold i berørte vassdrag skal vurderes 

med vekt på resipientkapasitet, vannkvalitet og mulige endringer i belastning.  

Eventuelle konsekvenser for vassdragenes betydning som drikkevannskilde/vannforsyning 

og for jordvanning skal vurderes.  

Potensiell avrenning fra planlagte massedeponier i eller nær vann/vassdrag skal spesielt 

vurderes i forhold til mulige effekter på fisk og ferskvannsorganismer.  

Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram 

skal vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket. Dette omfatter eventuelle 

renseanlegg, utslippsreduserende tiltak eller planlagte program for utslippskontroll og 

overvåkning. 

Utredningen skal baseres på prøvetaking, analyse og databearbeiding etter anerkjente 

metoder og eksisterende informasjon.  
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6.10.2 Annen forurensing 

Eksisterende støyforhold og omgivelsenes evne til å absorbere støy beskrives. Dagens 

luftkvalitet omtales kort. 

Tiltakets konsekvenser med tanke på støy, støvplager, rystelser og eventuelt andre aktuelle 

forhold skal utredes for anleggsperioden, spesielt der dette vil forekomme nær bebyggelse.  

Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram 

skal vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket.  

Det vil ikke avgis støy, støv eller rystelser i driftsfasen og dette vurderes til ikke å utredes 

videre. 

 

6.11 Samiske natur- og kulturgrunnlag 

6.11.1 Samiske kulturminner og kulturmiljø 

Tiltaket berører ikke samiske interesser og utredninger om samiske kulturminner og 

kulturmiljø anses ikke nødvendig. 

 

6.11.2 Reindrift 

Det drives ikke reindrift i området og det anses ikke nødvendig med noen utredning. 

 

6.12 Naturressurser 

Tiltakets konsekvenser i anleggs- og driftsfasen skal vurderes for alle deltemaene. 

For hvert deltema skal også mulige avbøtende tiltak vurderes i forhold til de eventuelle 

negative konsekvenser som kommer fram, herunder eventuelle justeringer av tiltaket.  

 

6.12.1 Jord- og skogsressurser 

Jord- og skogressursene i området, samt dagens bruk og utnyttelse av arealene skal 

beskrives. Informasjon skal bl.a. innhentes fra berørte grunneiere og rettighetshavere. Det 

kan også være aktuelt å basere arbeidet på Landbruksdepartementets veileder 

”Konsekvensutredninger og landbruk”.  

Tiltakets konsekvenser for jordbruk, skogbruk og utmarksbeite skal vurderes. Størrelsen av 

arealer som går tapt eller forutsettes omdisponert skal oppgis, med vekt på eventuelt tap av 

dyrka mark.  

Det skal gis en vurdering av om redusert vannføring i elvene kan oppheve eller redusere 

vassdragenes betydning som naturlig gjerde i forhold til beitende sau og storfe. 

Betydningen av eventuelle endringer i grunnvannstanden skal vurderes i forhold til jord- og 

skogbruksressursene i området, jf fagtema om grunnvann. 
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6.12.2 Ferskvannsresssurser 

Birkelandsvatnet er undersøkt for drikkevannskvalitet og funnet egnet av IVAR og 

Mattilsynet. Vannet er så stort at det ikke vurderes nødvendig med en utredning omkring 

drikkevannsforsyning for omkringliggende brukere. 

 

6.12.3 Mineraler og masseforekomster 

Eventuelle mineraler og masseforekomster, herunder sand, grus og pukk, i området skal kort 

beskrives. Forekomstenes lokalisering og størrelse skal fremgå av beskrivelsen. 

 

6.13 Samfunn 

6.13.1 Næringsliv og sysselsetting 

Dagens situasjon når det gjelder næringsliv og sysselsetting i området skal beskrives kort. 

Effekten av tiltaket på næringsliv og sysselsetting i området skal vurderes. Det skal gis en 

mest mulig konkret angivelse av behovet for vare-/tjenesteleveranser og arbeidskraft (antall 

årsverk) i anleggs- og driftsfasen. 

 

6.13.2 Befolkningsutvikling og boligbygging 

Dagens befolkningssituasjon skal beskrives kort. 

Mulige effekter på befolkningsutvikling og boligbygging som følge av tiltaket skal vurderes.  

 

6.13.3 Tjenestetilbud og kommunaløkonomi 

Dagens tjenestetilbud og kommuneøkonomi skal beskrives kort. 

Det skal gis en kort og mest mulig konkret omtale av tiltakets konsekvenser for den 

kommunale økonomien.  

Det skal også vurderes om tiltaket vil medføre krav til privat og kommunal tjenesteyting og 

eventuelt til ny kommunal infrastruktur. 

 

6.13.4 Sosiale forhold 

Det skal gis en kort omtale av mulige konsekvenser for sosiale forhold. 

 

6.13.5 Helsemessige forhold 

Støy, støvplager, trafikkmessige ulemper og mulig økt risiko for ulykker knyttet til 

anleggsfasen skal vurderes. Temaet må sees i sammenheng med fagtemaene forurensing 

og sosiale forhold.  

Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram 

skal vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket. 
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6.13.6 Friluftsliv, jakt og fiske 

Det skal kort redegjøres for naturkvaliteter, kulturkvaliteter, landskapskvaliteter, visuelle 

kvaliteter og annet som kan tenkes å ha betydning for naturopplevelsen i området, jf 

kapitlene om landskap, naturmiljø og kulturmiljø.  

Områdets egnethet for friluftsliv skal vurderes ut fra bl.a. tilgjengelighet, hvilke aktiviteter som 

kan utøves, lokalisering m.m. 

Det skal gjøres rede for dagens bruk av området. Dette inkluderer en beskrivelse av hvem 

som bruker det, hvilke aktiviteter som foregår, om området gir atkomst til andre områder av 

betydning for friluftsliv og om området er en del av et større friluftsområde. 

Det skal beskrives i hvilken grad viltforekomstene i området utnyttes og rekreasjonsverdien 

forbundet med dette.  

Det skal gis opplysninger om viktige fiskeplasser, samt eventuelle biotopjusterende og 

kultiverende tiltak av noe omfang. Det skal beskrives i hvilken grad fiskeressursene utnyttes 

og hvordan fisket er organisert og mulige effekter av vannføringsendringer for fiske vil bli 

belyst. 

Det skal redegjøre for om tiltaks- og influensområdet er vernet eller sikret som friluftsområde 

i etter særlover eller regulert etter plan- og bygningsloven (dvs. friluftsområder med 

planstatus).  

Utredningen skal så langt det er relevant følge DNs håndbok 18 ”Friluftsliv i 

konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven” og DN-håndbok 25 om kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder. Utredningen skal baseres på eksisterende opplysninger og 

samtaler med offentlige myndigheter, organisasjoner, grunneiere og lokalt berørte. 

Mulige konsekvenser av tiltaket for friluftslivet skal vurderes for anleggs- og driftsfasen. Dette 

må ses i sammenheng med konsekvenser for landskap, natur- og kulturmiljø. Det skal bl.a. 

vurderes i hvilken grad tiltaket vil medføre endret bruk av området og hvilke brukergrupper 

som blir berørt av tiltaket. Det skal gis en kort vurdering av om planlagte anleggsveier kan 

påvirke tilgjengeligheten og bruken av området. 

Utredningen skal inneholde en kort beskrivelse av eventuelle alternative friluftsområder. 

Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram 

skal vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket. 

 

6.13.7 Reiseliv 

Natur- og kulturattraksjoner i utbyggingsområdet skal omtales og kartfestes. Turistanlegg, 

turisthytter og løypenett, hytteområder, sportsanlegg, tilrettelagte rasteplasser langs veg m.v. 

kartfestes.  

Det skal gis en beskrivelse av innhold og omfang av reiseliv og turisme i området. Relevante 

opplysninger kan innhentes fra NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, fylkeskommunen, og fra 

lokale og regionale reiselivsaktører. 

Utbyggingsområdets verdi for reiseliv skal vurderes i forhold til følgende punkter: 

-  dagens bruk 

-  eksisterende planer for videre satsing  

-  områdets egnethet/potensial for videreutvikling av reiselivsaktiviteter  
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Tiltakets konsekvenser for reiselivet skal utredes for anleggs- og driftsfasen ut ifra hvordan 

utbyggingen vil kunne påvirke verdien av reiselivsattraksjonene.  

Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram 

skal vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket. 

 

6.14 Samlet belastning 
Det skal gis en oversikt over eksisterende og planlagte inngrep innenfor et geografisk 

avgrenset område som går ut over influensområdet. Det skal gjøres en vurdering av samlet 

belastning (tidligere kalt sumvirkninger) for tema der dette anses som konfliktfylt. Sentrale 

tema kan for eksempel være landskap, friluftsliv og eller naturmangfold. 

 

6.14.1 Presisering om naturmangfoldet 

Vurdering av samlet belastning for naturmangfold kan konsentreres om de tiltak og inngrep 

som antas å kunne medføre negative virkninger for en eller flere truede eller prioriterte arter 

og/eller verdifulle, truede eller utvalgte naturtyper som er identifisert gjennom utredningene 

om ”Naturmiljø og naturens mangfold”. For disse artene/naturtypene skal det primært 

vurderes om de aktuelle tiltakene og inngrepene kan påvirke de fastsatte forvaltningsmålene. 

Det skal også vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse artene/naturtypene kan 

bli vesentlig berørt.   

Vurderingene skal bygge på kjent og tilgjengelig informasjon om andre planer og utredede 

virkninger for naturmangfold. Artene og naturtypene som det siktes til fremgår av DN-

håndbok 13, Norsk rødliste for naturtyper 2011, utvalgte naturtyper utpekt jf. nmfl § 52, 

økosystemer som er viktige økologiske funksjonsområder for truede arter i Norsk rødliste 

2010 og prioriterte arter utpekt jf. nmfl § 23. 

 

6.15 Andre forhold 
Det skal gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før 

gjennomføring av planen eller tiltaket og undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre 

de faktiske virkninger av tiltaket. Det er tilstrekkelig å peke på eventuelle områder der 

oppfølgende undersøkelser kan være aktuelle. 

Klausulering 

Ved etablering av nye råvannskilder er det viktig å vurdere behovet for klausulering av 

nedbørfeltet. Det er foretatt omfattende undersøkelser for å utrede denne problemstillingen 

og der hovedkonklusjonen er at særskilte klausuleringer utover de begrensninger som er gitt 

ut fra gjeldende regelverk ikke anses som nødvendig. Mattilsynets vedtak 17. januar 2013. 

Dette er begrunnet i kildens volum og store dyp, den beskyttende effekt av sprangskiktet når 

jordbruksaktiviteten er høyest, etablering av dynamiske overvåkingssystemer og utvidelse av 

vannbehandlingen. Det anses pr i dag ikke å være behov for ytterligere utredninger her. 
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6.15.1 Massedeponier 

Planlagte områder for deponering av masse skal visualiseres og merkes av på kart. Aktuelle 

alternative plasseringer av tunnelmassene og alternativ bruk skal omtales.  

Det skal gjøres rede for hvordan eventuell mellomlagring av masser skal foregå. 

 

6.16 Forslag til oppfølgende undersøkelser 
Det skal gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før 

gjennomføring av planen eller tiltaket og undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre 

de faktiske virkninger av tiltaket. Det er tilstrekkelig å peke på eventuelle områder der 

oppfølgende undersøkelser kan være aktuelle. 
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