
NYTT BÅTOPPTREKK
SIRDALSVATN



 

1. INNLEDNING 

Sira-Kvina kraftselskap er gjennom konsesjonen forpliktet til å holde båtslipp flere steder i 

Sirdalsvatn. Det er båtslipp to steder på Tonstad. Et nedenfor Tonstad kraftverk, stedet hvor 

det er etablert et bryggeanlegg, jfr. bilde på forsiden. I tillegg er det et båtopptrekk inne i 

enden av Sirdalsvatn – Stronda.  

Båtopptrekket ved båthavnen er bratt og var designet for å ha båten på tralle, hvor trallen 

styres med en vinsj. I de senere årene har det utelukkende blitt brukt bil med tilhenger for 

utsetning av båter. Dette har resultert i enkelte uønskede hendelser på grunn av 

stigningsforholdet på båtopptrekket. 

Det foreligger nå planer for utbedring av dette båtopptrekket.  

Etter en lengre prosess med båtforeningen og Sirdal kommune har kommunen ekspropriert 

nødvendige rettigheter av grunneier for utbedring av båtopptrekket.  

 

2. OMRÅDEBESKRIVELSE 

 

Figur 1: Gjeldende reguleringsplan i området. 

Nytt båtslipp etableres fra startpunkt som eksisterende. Men nytt båtslipp går ikke normalt 

ned på Sirdalsvatn, det går skrått ned mot nordlig retning.  

 

Eksisterende båtslipp. 



 

 

Figur 2: Bilder av området med forskjellig vannstand i Sirdalsvatnet.  

Båtopptrekket vil gå skrått mot Tonstad rett i overkant av treet som vises sentralt i bilde.  



 

Sirdalsvatnet ble ved regulering senket ca. 2,0 meter. Av den grunn vil nytt båtopptrekk 

etablert i en allerede etablert standsone.  

Båtslipp hindrer ikke ferdsel i strandsone. Det blir heller ikke satt opp noen form for 

stengsler som hindrer allmenhetens frie ferdsel i standsonen.  

 

3. TILTAKSBESKRIVELSE 

Ny båtrampe starter på samme sted som dagens båtrampe. Det er på asfaltert vei/område. 

De første ca. 5 meterne vil ny båtrampe bli i asfaltert deretter vil det ble i støpt betong i 

lengde på ca. 35 meter og en bredde på 4,0 meter. I overgangen fra båtrampe og ut i 

Sirdalsvatn vel det ble lagt betongmadrass. Betongmadrass skal sikre en god overgang 

mellom båtrampen og terrenget. Arbeidene med båtrampe vil bli utført hovedsakelig under 

vann.  

 

Figur 3: Tegning av nytt båtopptrekk – (kan bli mindre endringer).  

 



 

4. YTRE MILJØ OG BIOMANGFOLD 

Tiltaket anses ikke å ha noen negative virkninger på ytre miljø eller biomangfold.  

Gjennomføring av tiltaket skal skje på en mest mulig skånsom måte. Det skal søkes å 

minimere avrenning/blakking til vann. Det er ikke registreringer av rødlistede arter 

(reproduksjon) innenfor tiltaksområdet (artskart.no).      

 

FREMDRIFTSPLAN 

- Tiltak er å anse som en konsesjonsforpliktelse i henhold til konsesjonen.  

- Sira-Kvina ønsker å gjennomføre tiltaket på lav vannstand i 2021.  


