
Birkelandsvatn
Framtidig råvannskilde

Meldingen som er utarbeidet vil bli lagt ut på 
IVAR sin hjemmeside. Opplysninger om planene 
utover det som er orientert om i brosjyren kan 
en få ved å henvende seg til Norges vassdrag 
og eneridirektorat (NVE) eller IVAR.
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Regionen er i sterk vekst og i prognoser for befolkningsutviklingen antas  
en befolkningsøkning til 500.000 personer innen 2050. De eksisterende 
hovedkildene som IVAR disponerer må suppleres med nye kilder innen  
8-12 år for å sikre nok vann. Det er søkt etter kilder med god vannkvalitet.  
Det finner en i store og dype innsjøer. Flere kilder er undersøkt og ut fra en  
totalvurdering er Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune vurdert til best egnet  
(se Tabell 1). Mattilsynet godkjente Birkelandsvatn som råvannskilde  
uten klausulering i 2013.

IVAR forsyner i dag ca 300.000  
personer med drikkevann fordelt  
på 13 medlemskommuner.

Birkelandsvatn
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7 600 dekar dyrket mark. 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. 
Magasinet ligger oppstrøms Birkelandsvatn  
(se Figur 2).

KONSEKVENSUTREDNING 
IVAR har vurdert 6 potensielle råvannskilder.  
I tabell 1 er kriteriene og vurderingene for 
de potensielle kildene oppsummert.  
Sammenstillingen viser at Birkelandsvatn 
skiller seg positivt fra de andre med lavere 
kostnader, bedre samfunnssikkerhet og 
bærekraft. Det har kortere tunneler, bedre 
adkomst til anlegget, lav sårbarhet og 
mindre behov for pumping enn de fleste 
andre alternativene.
 

KORT OM TILTAKSHAVER
Interkommunalt vann-, avløps- og reno- 
vasjonsverk (IVAR) er eid av 13 medlems- 
kommuner i sør Rogaland. Eierkommunene 
er Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, 
Time, Gjesdal, Hå, Strand, Klepp, Finnøy, 
Rennesøy, Kvitsøy og Hjelmeland. Det er 
ca. 200 ansatte i IVAR og hovedkontoret 
til IVAR ligger på Mariero i Stavanger.

DAGENS SITUASJON
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. Totalt areal i Bjerkreimsvassdraget 
er 705,8 km2. Landbruket har tatt i bruk  
93 000 dekar produktivt skogareal og  

Figur 1 Birkelandsvatn ligger  
i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Figur 2 Nedbørsfelt som renner ut i Bjerkreimselva. Store Myrvatn og Birkelandsvatn er markert.

STORE MYRVATN

BIRKELANDSVATN

	 Øvre  Nedre Birkelands- Store- Austrumdals- Ørsdals-
 Tysdalsvatn Tysdals vatn vatn Myrvatn vatn vatn

Kostnader	

Vannkvalitet	

Kapasitet	

Samfunnssikkerhet	

Bærekraft	

Landskap	

Kultur	

Landbruk	

Friluftsliv	

INON	

Verneområder	

Rangering 	 5 6 1 2 3 4

4 5

Tabell 1 Sammenstilling og vurdering av potensielle råvannskilder.  
Grønn markerer liten-, gul middels- og rød stor påvirkning.



råvannstunnellen ved Stølsvatn. Herfra vil 
den eksisterende tunnelen lede vannet  
ned til vannbehandlingsanlegget på Lange- 
vann. Det vil etableres en tunnelportal 
med servicetunnel inn til råvannstunnellen. 
Sprengsteinen er planlagt deponert lokalt. 
Adkomstveien til tunnellportalen er lagt 
bak driftsbygningene på Birkeland.  
På figur 3 er tunnell, veg- og deponialter-
nativ merket av. Det planlagte uttaket kan 
variere i løpet av en uke, men med et gjen-
nomsnitt på 2,5 m3/s. Det forventes uttak 
på 1,4 m3/s frem til 2030, med økende 
mengder opp til et maks på 2,5 m3/s fra 
2050. I tabell 3 vises forventet uttak av 
råvann fra Birkelandsvatn og eksisterende 
kilder samt foventet årlig forbruk i samme 
periode.

Kildene Birkelandsvatn og Store Myrvatn 
er konsekvensutredet på lik linje. Utred-
ningene viser at de to utbyggingsalterna-
tivene i grove trekk er ganske like. Ved en 
totalvurdering skiller Birkelandsvatnet seg 
klart positivt ut når det gjelder kapasitet, 
bærekraftvurderinger, sikkerhet og bered-
skap og kostander. Tabell 2 under viser de 
viktigste forskjellene når det gjelder anlegg 
og kostnader.

TILTAKET
I henhold til drikkevannsforskriftens §11 
har vannverkseier ansvar for å sikre levering 
av tilstrekkelige mengder med drikkevann 
av god kvalitet. IVAR har valgt å søke om 
råvannsuttak fra Birkelandsvatn.

Råvannsuttak fra Birkelandsvatn er satt til 
75 meters dyp og vil ledes i tunnell frem til 

Figur 3 Skisse som viser det omsøkte tiltaket. Ny veg (blå strek), deponier (1,2 og 3), rigg og anleggsplass  
(mørk grå), samt tunnel (stiplet strek) for adkomst og råvannstransport frem til eksisterende anlegg.

  2015 2020 2030 2040 2050

Uttak	(m3/s)	 1,4	 1,6	 1,9	 2,2	 2,5

Samlet	forbruk	 45	 50	 60	 70	 80		
(mill	m3/år)

Alternativ Anleggskostnader Erstatning tapt Byggetid 2) Tunell-lengder
  r. eks.mva 1) kraftproduksjon

Alt	1:	 242	mill.kr	 15	mill.kr	3)	 2,5	år	 5,4	km		
Birklands-
vatnet

Alt	2:	 835	mill.kr	 95	mill.	kr	 4,0	år	 26,0	km	
Store	
Myrvatn
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Tabell 2 Forskjeller på Birkelandsvatn og Store Myrvatn ang anlegg og kostnader.

Tabell 3 Forventet fremtidig uttak fra Birkelandsvatnet og øvrige eksisterende kilder og årlig forbruk.

1) Basert på kostnadskalkylen fra mars 2011 oppjustert til november 2014 nivå. Både kalkylen  
for alternativ Birkelandsvatnet og kalkylen for alternativ Store Myrvatn er gått gjennom.  
Det er lagt inn noen andre forutsetninger enn det som ble lagt til grunn i 2011.

2) Multiconsult 2011. Delprosjekt 1b) Ingeniørgeologiske trasévurderinger. Anleggstekniske forhold

3) Gjelder også for alternativ 2 Store Myrvatn



Tilsig

Nedbørfelt	 177	km2	

Årlig	tilsig	til	inntaket	 408	mill	m3	

Spesifikk	avrenning	 73	l/s/km2

Middelføring	normalår	 12,9	m3/s	

Middelvannføring	tørrår	 8,3m3/s	

Alminnelig	lvvannføring	 2,9	m3/s	

5-persentil	sommer(1/5-30/9)	 2,6	m3/s	

5-persentil	vinter	(1/10-30/4)	 6,3	m3/s	

Omsøkt tiltak	

Inntak	i	Birkelandsvatnet	 Kote	109	

Avløp	(fra	sentralrenseanlegget	 Kote	0	

Råvannstunnel	lengde/tverrsnitt	 4,8	km/16–22	m2

Planlagt	uttak	av	vann
2020	 1,6	m3/s
2030	 1,9	m3/s
2040	 2,2	m3/s
2050	 2,5	m3/s

Tunnelmasser	sprengstein	 170	000–225	000	m3

Magasin	

Magasinvolum	 Ikke	relevant

HRV	(høyeste	regulerte	vannstand)	 Ikke	relevant

LRV	(laveste	regulerte	vannstand)	 Ikke	relevant

Tabell 4 Hoveddata for omsøkt tiltak.

Hydrologiske simuleringer viser at det 
ikke er nødvendig med en regulering av 
Birkelandsvatnet for å kunne sikre  
konstant restvannføing på 2,5 m3/s ut fra 
Birkelandsvatnet (Malmeisåna), og dette er 
derfor ikke omsøkt. Uttaket vil skje innenfor 
naturlige vannstandsendringer. Hoveddata 
for tiltaket er vist i tabell 4.

Tiltaket vil i ubetydelig grad påvikre 
vannføringen nedstrøms Hofreistæ siden 
vannuttaket er så beskjedent i forhold til 
vassdragets totale vannføring.

FORHOLDET TIL VERNEPLANER  
OG KOMMUNALE PLANER
Verneplan for vassdrag er en verneplan 
hvor det er lagt vekt på å ta vare på et 
representativt utsnitt av norsk vassdrags-
natur. Bakgrunnen for opprettingen av 
verneplanene var å verne vassdrag mot 
kraftverksutbygging. Det er vedtatt fire 
verneplaner (1973, 1980, 1986 og 1993 
med suppleringer i 2005 og 2009). Etter 
suppleringen i 2005 var ca. 375 vassdrag 
vernet mot vasskraftutbygging. Bjerkreims- 
vassdraget er et av dem (se Figur 4). 
Vassdraget er også utpekt til nasjonalt  
laksevassdrag. Formålet med nasjonale  
laksevassdrag er å gi et utvalg av de  
viktigste laksebestandene i Norge en 
særlig beskyttelse mot skadelige inngrep  
og aktiviteter i vassdragene og mot  
oppdrettsvirksomhet, forurensing og 
munningsinngrep i de nærliggende fjord-  
og kystområdene.

Figur 4 Verneplan for vassdrag i Rogaland.

Tegnforklaring
 Verneplan for vassdrag
 Fylkesgrenser
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grammet er fastsatt av NVE etter forslag  
fra søker og innspill fremmet ved høring av 
medlingen for prosjektet. Undersøkelsene 
er gjennomført av uavhengig tredjepart.

Fordelen med tiltaket er at det vil sikre 
Stavangerregionen med drikkevann i 
overskuelig tid både i forhold til kapasitet 
og når det gjelder kvalitet. Vannkilden 
er dyp (lav temperatur og jevn kvalitet), 
med begrenset menneskelig påvirkning og 
i rimelig avstand fra forsyningsområdene. 
Vannkilden ligger i en naturlig forlengelse 
av de eksisterende hovedkilder og  
installasjoner. 

Bjerkreim kommune har utarbeidet en 
kommuneplan for 2014-2026. Ut fra de 
kartdata som er tilgjengelige, ser en at 
området nord for Birkelandsvatnet per 
i dag er merket som en hensynsone for 
drikkevann. Denne reguleringen ble gjort i 
forbindelse med etableringen av Romsvatn/
Stølsvatn som drikkevannskilder. Det er 
ingen reguleringer utover hensynssonen 
rundt Birkelandsvatn (se Figur 5). 

KONKLUSJONER FRA KONSEKVENS- 
UTREDNINGEN
Det er gjennomført faglige konsekven-
sutredninger av alle forhold som kan bli 
berørt av utbyggingen. Utredningspro-

Figur 5 Kommuneplan for perioden 2014-2026. Arealene rundt vannet er i all hovedsak avsatt  
til landbruks-, natur- og friluftsformål (grønt). Store deler er vist som hensynssone skred (rød skravur)  
og drikkevann (grå skravur).

10 11

og jordtildekkede deponi gjør at om-
rådene kan tas i bruk som landbruksareal 
og vil redusere den fysiske påvirkningen 
i driftsfasen. Det er observert kultur-
minner som kan være automatisk freda 
i flere av tiltaksområdene. Omfanget og 
konsekvensene vil bli avklart ved en §9 
registereing etter kulturminneloven. 

Inngrepsfrie naturområder INON
Tiltaket er lokalisert til områder som er 
berørt av tekniske inngrep og tiltaket vil 
ha ubetydelig konsekvens for inngrepsfrie 
områder.

Naturmangfold
Arealene som beslaglegges av veg og  
deponi er relativt små og konsekvensene 
for naturtyper, karplanter, moser, lav og 
sopp vil i anleggsfasen ikke påvirkes.  
Fugl og vilt vil bli påvirket av støy og 
forstyrrelser i anleggsfasen. Nær tiltaks- 
området på Birkeland hekker trolig flere 
sårbare arter av rovfugl, deriblandt 
vandrefalk og kongeørn. Disse artene 
vil kunne bli sterkt berørt av sprenging, 
anleggstrafikk, masssedeponi i anleggs-
fasen dersom det skjer i hekketiden. 
Utenfor hekketiden er de mindre sårbare. 
Anleggsaktiviteten vil også kunne påvirke 
vilt som hjort, elg og rådyr. Disse vil trolig 
trekke vekk mens anleggsarbeidet pågår. 
De langsiktige virkningene for fugl og 
annet vilt på Birkeland er derfor små eller 
ubetydelige.

Jord og skogressurser, mineraler og 
masseforekomster
I anleggsfasen vil anleggsarbeidet beslag-
legge en del dyrket jord/innlandsbeite. 
Massedeponiene vil tildekkes med jord 
og revegeteres. Nødvendige tiltak for å 
gjenskape produktive jordbruksareal vil 
bli iverksatt. De langsiktige virkningene 
for jord- og skogressursene i området 
vurderes som små. Det er ingen drivver-
dige mineraler eller masseforekomster 
som berøres.

Det kan også være en fordel for land- 
bruket at det blir mer dyrkbar mark ved at 
det lages nytt terreng av deponiene og at 
det opparbeides til landbruksareal. Det er 
ingen ulemper med tiltaket utover det som 
presenteres i fagtema under.

Hydrologi
Uttak av vann fra Birkelandsvatnet vil skje 
uten større inngrep i vassdraget. Det er 
lagt en restvannføring ut av Birkeland- 
vatnet på minimum 2,5 m3/s gjennom-
snittlig per døgn. Denne vannføringen vil 
være tilstrekkelig for gyte-, oppvekst og 
vandringsforhold for laks. Mesteparten 
av året vil vannføringen være langt over 
dette. I tørre perioder vil tiltaket sikre 
større vannføring enn dagens situasjon.

Skredfare – steinsprang/skred
For den omsøkte vegen er det en strekning 
på ca 100 meter ned mot Birkelandsvatn, 
hvor det er fare for steinsprang fra en 
tilnærmet vertikal bergvegg. Sikringstiltak 
som rensk og bolter vil vurderes i området. 
Det er også fare for steinsprang på vegen 
nær tunnelpåhugget. Dette er en ca 20 
meter høy bergvegg og omfanget av 
sikring forvetes å bli begrenset.

Snøskred
Sannsynligheten for snøskred avhenger av 
terrengforhold, vegetasjon og klimatiske 
forhold. Ut fra helningsgrad i området ved 
Birkeland er snøskred mulig, men det er 
ikke observert snøskredskadet vegetasjon 
i terrenget. Det er anbefalt å holde skogen 
i området intakt for at trær og annen 
vegetasjon minsker sannsynligeten for et 
potensielt snøskred.  

Landskap, kulturminner og kulturmiljø
Konsekvensene for landskap, kulturminner 
og kulturmiljø er knyttet til varige tiltak 
som tunnelportalen, massedeponi og nye 
veganlegg. Omfanget av tiltakene vil være 
størst i anleggsfasen. Landskapstilpassing 



råder for laks i et nasjonalt laksevassdrag. 
I denne delen av vassdragsdelen er kon-
sekvensen vurdert til liten negativ.

AVBØTENDE TILTAK 
En rekke avbøtende tiltak vil bli gjennom-
ført for å redusere negative vikringer av 
utbyggingen, herunder:

•Minstevannføring 2,5 m3/s ut av   
 Birkelandsvatn
•God terrengforming og revegetering  
 av deponi 2 og 3 slik at det ser naturlig  
 ut. Utforming av deponi vil være tema  
 i en oppfølgende detaljplan. På hoved 
 deponiet, deponi 3, skal det tilkjøres   
 ny jord, mens stedlig masse nyttes for  
 å gjenskape førtilstanden på de to små  
 deponiene 1 og 2.
•Skulder på anleggsveg ønskes naturlig  
 revegetert.
•Rogaland Fylkeskommune er engasjert  
 til å gjøre §9 undersøkelser for å sikre  
 kulturminner og kulturmiljø.
•Anleggsveg og tunellpåhugg vil tilstre- 
 bes anlagt i perioden medio juli til mars  
 for å beskytte rovfugler i hekketiden.
•Begrense støy til omgivelsene for å   
 overholde gjeldende retningslinjer.

VIDERE SAKSGANG
Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) behandler utbyggingssaken.  
Behandlingen skjer i tre faser:

Fase 1 – meldingsfasen
Tidligere har søker gjort rede for sine 
planer i en melding, og beskrevet hvilke 
konsekvensutredninger man mente var 
nødvendige. Meldingen ble sendt på 
høring og etter å ha mottatt høringsut-
talesler fastsatte NVE konsekvensutred-
ningprogrammet 19.8.2014.

Fase 2 – utredningsfasen
Konsekvensene ble utredet i samsvar med 
fastsatt konsekvensutredningsprogram. 

Støy og støv
Det vil ved tunnellpåhugget bli noe støy. 
Dette kan løses ved god utnyttelse av 
terrengskjerming eller ved bruk at et eget 
lydfellesystem. Støvflukt fra grusveger og 
massedepnoi under opparbeidelse er en 
aktuell problemstilling og kan løses med 
vanning eller salting.

Samfunnsmessige virkninger
Utbyggingen kan påvirke hotell- og  
servicenæringen i området positivt.  
I anleggsfasen vurderes tiltaket å ha en 
middels positiv konsekvens, mens det 
i driftsfasen ikke er vurdert å ha noen 
betydning. For kommunaløkonomien vil 
tiltaket være positivt ved at det gir økte 
eiendomskattinntekter.

Frilufts- og reiseliv
Anleggsområdene på Birkeland brukes  
i begrenset grad til friluftsliv, jakt og fiske. 
Området inngår ikke i regionalt viktige fri-
luftsområder. Samlet sett vurderes tiltaket 
å ha liten negativ konsekvens i anleggs-
fasen og ubetydelig/ingen konsekvens  
i driftsfasen.

Det er ubetydelig eller ingen konsekvens 
for reiselivet verken i drifts- eller anleggs- 
fasen. En av de viktigste kildene til reise- 
livsbasert verdiskapning er knyttet til 
laksefisket og dette er lengre nede i vass-
draget.

Fisk og ferskvannsbiologi
Den definert berørte delen av Bjerkreims-
vassdraget har stor verdi som følge av 
oppgang av laks til Birkelandsvatnet og 
oppvandring av ål. Virkningen for fisk, 
ferskvannsorgansimer og akvatiske 
rødlistearter vil være stort sett ubetyde-
lige. I driftsfasen vil det være ubetydelig til 
liten negativ konsekvens for rødlistearter. 
For vassdraget nedstrøms Malmeisåna er 
det store areal med gyte og oppvekstom-
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•Informere om planene
•Få begrunnede tilbakemeldinger på om  
 alle vesentlige forhold er tilstrekkelig  
 utredet, jf kravene i utredningsprogrammet
•Få begrunnede tilbakemldinger på om  
 tiltaket bør gjennomføres eller ikke
•Få eventuelle nye forslag til avbøtende tiltak

I løpet av høringsperioden vil NVE  
arrangere et åpent folkemøte der del- 
takerne blir orientert om saksgangen og 
utbyggingsplanene. Tidspunktet for sted 
for møtet vil bli kunngjort i lokalaviser  
og på www.nve.no/konsesjonsnyheter.  

Sluttbehandling
Etter at høringsrunden er avsluttet vil 
NVE arrangere en sluttbefaring og starte 
sluttbehandlingen av søknaden og fatte 
vedtak i saken. I en eventuell konsesjon 
kan NVE sette vilkår for drift av anlegget 
og gi pålegg om tiltak for å unngå eller 
redusere skader og ulemper. 

Tekniske og økonomiske planer ble videre-
utviklet. Fasen ble avsluttet med innsen- 
ding av konsesjonssøknad med tilhørende 
konsekvensutredninger til NVE.  

Fase 3 – søknadsfasen
Saken er nå i denne fasen. Søknaden med 
konsekvensutredning er sendt til NVE. 
Søknaden blir kunngjort i lokalpressen og 
lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig blir 
den sendt på høring til de samme forvalt-
ningsorgan og interesseorganisasjoner som 
i meldingsfasen, og i tillegg til alle som 
kom med uttalelse til meldingen. Søknaden 
med konsekvsnutredning vil være tilgjen- 
gelig for nedlasting på www.nve.no/  
i høringsperioden. Alle kan komme med 
uttalelse. Denne kan sendes via nettsiden 
www.nve.no/ eller til NVE – Konsesjon-
savdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 
0301 Oslo. Høringsfristen er 6 uker etter 
kunngjøringsdatoen. Formålet med  
høringen av søknaden med konsekvens- 
utredninger er å:
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Behandling og høring  
av søknad (NVE) 

Klagebehandling  
NVE/OED

Reguleringsplan  
(Bjerkreim kommune/ 
dep) 5

Miljø, transport og  
anleggsplan 6 (NVE)

Prosjektering og  
anbud (IVAR)

Anleggsoppstart  
og gjennomføring  
(IVAR)

Idriftsettelse (IVAR)


