
Opovassdraget

I oktober 2014 ble Odda by og Oddadalen rammet av en stor flom. 5 hus ble tatt av 

elva nedstrøms gjennom sentrum, og flommen voldte betydelige skader oppstrøms 

Sandvinsvannet sør for byen, i grendene Sandvin og Hildal. Elva oversvømte Rv13 

gjennom det flateste partiet i Oddadalen, og tok endog med seg deler av riksveien 

lenger oppe i dalen. Odda har i ettertid fått betydelig hjelp fra staten og videre NVE, 

hvis foretrukne entreprenør Brødrene Kråkevik AS, har utført et fantastisk stykke 

flomsikringsarbeid nedstrøms fra Sandvinsvannet til Sørfjorden. Dette arbeidet 

ferdigstilles i løpet av våren 2018. Arbeidet utført vil i følge NVE stette kravene til 

klimapåslag nedstrøms.

Kraftselskapet Sunnhordaland Kraftlag - SKL - har søkt om konsesjon for bygging av 

flomvannstunnel fra Sandvinsvannet via fjellet på vestsiden av nedre dalføre, som 

leder ned til Odda sentrum og Sørfjorden. Et kort stykke fra enden av 

flomvannstunnelen vil SKL sette inn en kraftturbin som skal tjene inn utleggene 

selskapet vil måtte ha ved en utbygging, og nødvendigvis mer til. SKL har inngått et 

samarbeid med Odda kommune for ytterligere flomsikring, særlig med henblikk på 

munningen av Sandvinsvannet ved Vasstun hvor elva starter løpet sitt nedstrøms, og 

grendene Sandvin og Hildal. SKL sine eksperter mener sågar at NVE sine prognoser for

klimapåslag ikke er gode nok. 

Opovassdraget oppstrøms Sandvinsvannet var aldri med i oppdraget/mandatet som 

NVE fikk til flomsikringstiltak etter storflommen. Gjennom 30-40 år har tilsiget av løse 

masser fra omleggingen av E134 samt andre løse avsettinger oppover Oddadalen 

vært påtagelig. Elvebunnen har steget med omlag 40 cm på flatene hvor grendene 

befinner seg med 1 kilometers avstand, og elva trenger stadig mindre flommer for å 

gå over sine bredder og gjøre skade på hjem, livsverk, beiteland og Rv 13. SKL uttalte 

på et info-møte i Odda SV seinhøstes 2017, at de heller ikke var sikre på effekten av 

en flomvannstunnel for grendene Sandvin og Hildal, og det er de seinere også blitt 

sitert på i en reportasje i lokalavisa Hardanger Folkeblad. Hordaland SV ser sånn på 

det at et eget flomsikringsarbeid må til for å sikre grendene og veien oppstrøms, og at

det må skje med statlige midler uavhengig av løsning nedstrøms.

SKL sin plan for Opo vil tappe elva nedstrøms mot Sørfjorden det meste av året, kun ei

mindre vannåre vil synes. Hordaland SV er av den oppfatning at elva skal renne fritt 

slik at den igjen kan bli attraktiv for villaks, være ei pulsåre for lokale innbyggere, gi 

nye muligheter innenfor turistnæringen mv. 



Det er mange tall i omløp i denne saken, flere av tallene er det divergens rundt. Det er

videre spørsmål rundt både innvortes og utvortes fjellarbeid og transport som må 

utføres i tettbebygd strøk. Vil flomvernstunnelen komme i konflikt med eksisterende 

strøm- og fibernett ut av Odda sørover? Vil det ved utløpet av tunnelen tidvis bli et så 

høyt trykk at gamle forurensningssynder virvles opp igjen? Vil flomlukealternativet 

ved nevnte Vasstun, som selskapet Multiconsult utarbeider for NVE i disse dager, med

høringsfrist 30. mars, være et fullverdig alternativ til tunnelen? Skal det være tillatelig 

å lede vann bort fra et vernet vassdrag?

Spørsmålene er altså mange, så mange at det eneste fornuftige rent kunnskapsmessig

og forstandsmessig, er at den endelige avgjørelsen om hvilken løsning som gagner 

Opovassdraget og dets nedslagsfelt nedstrøms best, først tas når alle viktige punkter 

er gjennomgått, det tidligst 30. mars.

Hordaland SV ser på saken om Opovassdraget som større enn "bare" en lokal sak. 

Avgjørelsen kan fort skape presedens for fremtidige avgjørelser nasjonalt hvor private 

interesser står mot lokale og nasjonale interesser.

Hordaland SV mener at alle konsekvenser må være grundig og helhetlig utredet i 
forkant av en avgjørelse om Opovassdraget, og at hensynet til flomsikkerhet og 
naturverdier må veie tyngst.


