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FORORD

Denne utredningen er foretatt etter anmodning fra Glommens og Laagens

Bruks eierforening.

F3 vassdrag her i landet er s& godt undersokt som Glomma, serlig fra

tiden etter at Aursundreguleringen ble satt i verk.

arkiv ligger en mengde observasjoner og m&linger.

I Vassdragsvesenets

Et utdrag av dette

materialet, bearbeidet av Iskontoret ved NVE, Hydrologisk avdeling, fore-

ligger i særskilt hefte: "Øvre Glomma, Data til bedømmelse av isforholdene

Aursund-Telneset'' Rapport nr.4/69 Oslo, mars 1969.

Undersøkelsene viser hvordan vær- og avløpsforholdene har vært bestem-

mende for temperatur- og isforholdene i vassdraget hittil. Det fins eksem-

pler p& b&de gunstige og ugunstige forhold.

Det er også foretatt omfattende vurderinger av observasjonsmaterialet, spe-

sielt av dr. Olaf Devik. Disse vurderingene har dannet grunnlag for våre

n&verende isundersokelser.

Utredningen er supplert med en generell orientering om endringer i tempera-

tur- og isforhold i forbindelse med vassdragsreguleringer undersøkt av Is-

kontoret.

Ved bearbeidelse av observasjonsrekkene er det istedenfor det vanligvis

brukte aritmetiske middel anvendt sentralverdien (median) og kvartiler.

Medianverdien defineres som den midterste av de observerte verdiene, når

disse er ordnet etter størrelse. Like mange av de observerte eller målte

verdier ligger da over som under denne. Kvartilverdiene defineres som de

midterste verdier i henholdsvis øvre og nedre halvdel av den ordnede rekken.

Medianverdien og kvartilverdiene sammen med de observerte ekstremene er

kalt karakteristiske data for rekkene.
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A. OVERSIKT OVER VASSDRAGET, OG KORT ORIENTERING OM DEN NÅ-

VÆRENDE OG DEN PLANLAGTE YTTERLIGE REGULERING

Øvre Glomma-vassdraget grenser i nord til Gaula's og Neas øvre felter, i

øst til Sverige og Trysilvassdraget og i nord-vest til Orkla's ovre felter.

1. Beskrivelse av vassdra et

Oversiktskart over området, se fig. A-1, samt lengdeprofiler av Øvre

Glomma, Håelva og Glomma på strekningen Aursunden - Tynset, er gitt

henholdsvis p8 fig. A1-
Glomma, eldre navn Glåma, har sitt utspring i Mus tj erne t, ca. 986 m

o.h. Under forskjellige navn renner den gjennom en rekke småsjøer, bl. a.

Ria sten, 815 m o.h., areal 5, 1 km
2.

Avløpet fra Rias ten og fra

Langen, 776 m o.h., areal 3,7 km
2,

samler seg i Rien, 762 m o.h.,

areal 15,4 1n volum 265 mill. n, midlere dybde l6 m, st5rste m3lte

dyp44 m, se dybdekart fig. A-1?

2
Nedbørfeltet ved utløpet av Rien er 174 km .

På en4 km lang strekning mellom Rien og Elvevoll, har Glomma, eller

såkalte Øvre Glomma, et samlet fall på 70 m, dvs. gjennomsnittlig

17, 5 m/km. Ca. 1 km ndf. Torsvoll opptar den Hydda, nedbørfeltet
2

ca. 200 km . Rydda har sine kilder på den nordøstre side av Vigelfjellene

i Tydalen. Den danner Vigelniptjern, Hydsjøen, 910 mo. h., og Hyllingen,

768 m o. h.

Hyllingen er en 7,5 km lang, smal innsj6, areal 2,6 1n. Den opptar

Vigla fra Vigelsjoen, 895 m o.h., areal 5, 2 km
2 

og Røbekken fra Røsjøen,
2

863 m o. h., areal 0,8 km.

Fra Torsvoll er Øvre Glomma stilleflytende, og har skåret seg gjennom en

mektig grusterrasse.

Ved innløpet til Aursunden har Øvre Glomma et nedbørfelt på 397 km
2

Aursundens volum er 610 mill. m
3,

areal 44, 4 km2, midlere dyp

ca. 12 m og største målte dyp 60 m. Sjøens østre del er delt i to grener:

Brekkefjorden, 10 km lang og Botnem.

Sjøen har meget ujevn bunntopografi. Brekkefjorden er i sin øverste del

svert grunn, se dybdekart fig. B-1°
7

Aursunden er regulert, nedbørfelt ved utløpet er 830 kn".
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Fra Aursunden renner Glomma med ca. 60 m fall over en strekning på

4,3 km nedover i hoveddalen og danner Kur ås fossen, utbygd av Røros

kommune.

Glomma renner videre med svakt fall gjennom hoveddalen og opptar fra

vest Orv a fra Orvsjen, 810 m o.h. , areal 2,0 km2 og lengere nedover

R Ø a fra Røsjøen, 853 m o.h., areal O, 9 km 
2.

Ved Røros opptar Glomma fra øst Håelva, lengde ca. 55 km, nedbørfelt

408 1n.
Hå elv as øverste kilde er Røra gen som med en kort elves trekning er for-

enet med Feragen, 655mo.h., areal 15,6 kn, Noe till6p kommer fra

Ljosn&a og Svartisbekken. Feragen står også i forbindelse med Femunden

gjennom en smal flotningskanal.

Fra Feragen renner Fer a gs e 1 va til Hås j Øen, 653 m o.h. , lengde
2

8km, areal2,3km. Elva renner s& uti Rambergsjoen, 642m o.h.
2

lengde 6 km, areal ca. 3,0 km •

Avløpet fra Feragen, Håsjøen og Rambergsjøen er regulert med lave dammer

ved utløpene for å skaffe flotningsvann.

På en ca. 6 km lang strekning nedenfor Rambergsjøen har H&elva et samlet

fall på 23 m. Fallet er konsentrert på de siste 4 km av denne strekningen,

se lengdeprofil fig. A-1°.

På den nederste 8, 5 km lange strekningen renner Håelva med lite fall i et

sterkt utvidet el ve leie og opptar ved Røros Hi tteråa.

Hitteråa, lengde 27 km, nedbørfelt 153 km
2,

kommer fra Harjenstjern,

8 7 7 m o. h. og danner: Ha r s j ø e n 7 52 m o. h., are al 1 , 3 n, s t o r e

Hittersjø, 724 m o.h., areal 1, 1 km
2,

Djupsjøen, 705 m o.h.,

areal 4,6 kn, Stikkelsj6en, 696mo.h., areal 1,2 km ogHitter-

sjen 673 mo.h.

2
Ved samløpet med H&elva er Glommas nedbørfelt ca. 1700 km .

Nedenfor samløpet med Håelva danner Glomma den såkalte Håst r Ømme n,

en ca. 3 km lang strekning med samlet fa11 7,8 m, dvs. 2,6 m/km. I 1954

ble det foretatt en opprensking av elveleiet på denne strekningen. Vann-

standen under v&rflommen p& 200 n?/s ble da senket med 0,8-0,9 m, og

med alminnelig sommervas sføring på 40 m 
3 

/ s, ca. 1,1-1,2 m.

Mellom 22-28 km fra Aursunden flyter Glomma igjen stille gjennom et myr-

lendt område, og danner Havsjden, 615 m o.h.
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Lengere nedover har Glomma sterkere fall og i 29 km fra Aursunden dannes

R %stfossen, et fall p& ca. 9 m. herav ca. 3 m oppdemning.

Røstfossen er permanent utbygd av Røros kommune.

Like ndf. Fostfossen opptar Glomma avløpet fra Nør a, lengde 42 km,
2

nedbørfelt 260 km . Den kommer fra fjellskråningen mellom Øversjødalen
2og Tufsingdalen og danner Na rs j en, 747 mo. h., areal 2, 2 km . Elve-

leiet nedover fra Narsjøen består for det meste av løse avleringer.

Fra Rstfossenog ca. 6 km nedover, til samlipet med Vangrofta, har

Glomma et samlet fall på 14 m, dvs. vel 2, 3 m/km. På denne strekningen er

elvas bredde på enkelte steder over 100 m. Elveleiet er delvis forgrenet og

består av grus og rullesteiner. I vårflom og ved isoppstuvinger forekommer

det på noen steder gravinger og andre steder avleringer av løse masser og

oversvømmelser av enkelte område er heller ikke uvanlig.

2
Vang røfta, nedbørfelt 338 km , dannes ved samløpet av sterenbekken

og Tverelva. Den danner flere fosser. Ved samløpet med Glomma er den

stilleflytende.

Ved samlopet med Vangrofta er Glommas nedborfelt' oket til 2441 kn

Mellom Vangrøfta og Hummelvoll, p& en ca 4 km lang strekning, har

Glomma svakt fall, bare ca. 0, 2 m/km, helt til det store fallet gjennom

Tolga begynner.

I· To 1 gast ryke ne har Glomma et samlet fall på ca. 110 m over en strek-

ning på ca. 26 km. Største fallet er på strekningen mellom Erli bru og

Tolga bru, vel 6, 5 m/km. Her har det alltid vært gode betingelser til stede

for dannelse av større isdammer og vinterisganger.

Fra Eidsfossen og nedover etterfølges en ca. 10 km lang elvestrekning med

mindre fall, som går over i en enda slakere strekning forbi Tynset til Auma.

Mer om vassdragets fallforhold og nedbørfeltets fordeling, se lengdeprofil
. 3-4

fig. A-1 .
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2. Ko rt o rien te rin om den nå værende o den lanla te, n e re ule rin en

Bygging av dam ved utløpet av Aursunden ble satt igang i mai 1921 og

reguleringen ble tatt i bruk fra 28. des. 1923. Sjøen er regulert mellm

kotene 690, 00 og 684,10 med et bruttomagasin på ca. 215 mill. m3.

Manøvreringen foregikk den første tiden etter det reglement som var

fastsatt ved kgl. res. av 13/5 1921, men dette ble endret 17/9 1925.

Etter de store isganger i des. 1926 og 1927 ble det igjen endret 4/12 1931.

Fra 1953 er reglementet, med departementets samtykke, praktisert

med en minste tapping på IO m3 /s om sommeren i steden for tidligere

s n?/e.

Reglementet foreskriver videre at det fra isleggingen i Østerdalen

begynner skal slippes uregulert avløp inntil isleggingen i det vesent-

ligste har stabilisert seg, hvoretter vintertappingen begynner.

Bestemmelsen har vært praktisert slik at det også etter isleggingens

begynelse er sluppet inntil 10 n/s. kingen foregikk med 0,5-1,0

n?/s pr. dogn, opptil 35 m?/s, som var den maksimale tapping fra

Aursunden midtvinters.

Etter at Rendalsoverføringen i 1971 ble gjennoruiørt, kan Aursund-

reguleringen ikke lenger forårsake vinterisganger eller andre isulemper

på den tidligere kritiske strekning av Glomma fra Bellingmo og forbi

Koppang. Tappereglementet har dermed mistet noe av sin berettigelse.

I nært samarbeid mellom NVE og Brukseierforeningen, har det de 4

siste vintrene vært foretatt en såkalt prøvetapping fra Aursunden, idet

man har tappet ca. 20 m3 /s også i isleggingstiden. Maksimaltappingen

midtvinters oversteg ikke 25 n/s. Provetappingen medforte en del

isulemper i Glomma på strekningen Røros - Os, men skadene var ikke

store og ble dekket ved forhandlinger med de berørte grunneiere.

Det er & bemerke at de siste tre vintre var eksepsjonelle hva temperatur

og nedbør angår, slik at erfaringer som man fikk, gir fullt grunnlag

for en avgjørelse om denne tappingen.

Følgende opplysninger foreligger om den nye regulering:

I. Rien - Hyllingen regulering

Rien reguleres mellom kotene 748,60 og 736,90, dvs. Il, 7 m, hvorav

ca. 11,5 m senkning. Dette gir et vannmagasin p& ca. 140 mil!. n?

Hyllingens avlop overfores gjennomn en ca. 2,3 km lang tunnel med
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ca. 15 n tverrsnitt fram til driftstunnelen fra Rien. Inntaket med vare-

grind og luke bygges på nordvestre bredd, ca. 800 m ovenfor Hyllingens

utlop. I utlopsoset bygges en lav terskel med fast overlop. Hydda vil

for det me ste bli tørrlagt.

Driftstunnelen nedover til kraftstasjonen blir ca. 400 m lang.

Utslaget i Rien sprenges ca. 300 m ut fra stranden på ca. 14 m dybde.

Sjakt med varegrinder, luke og sandfang er projektert & bygge i tunnelen,

ca. 600 m nedenfor utslaget.

I utløpet av Rien, like ndf. Riosen, er det forutsatt bygget en fast over-

løpster skel med krone på kote 748, 60.

For å unngå flomtap i Rien, er det forutsatt at vannstanden vanligvis

holdes noe under HRV kote 748,60. Rien kraftverk forutsettes & vere

delvis i bruk også under oppfylling av magasinet. Tappingen vil foregå

etter Røros El. verks behov.

Maksimalt vannforbruk i Rien kraftverk er beregnet til ca. 16 n?/s.

Driftsvannet vil bli ledet ut gjennom avløpet i Brekkefjorden.

2. Aursunden

Rien - Hyllingens nedbørfelter er den øverste del av Aursundens felt.

Den virkning som vannmagasinering i Rien gir i Aursunden er begrenset

til en noe senere fylling.

Av hensyn til utnyttelsen av Rienmagasinet i kraftverkene nedenfor, søkes

det om opphevelse av alle restriksjoner på tappingen fra Aursunden, (sub-

sidiert en tapping inntil 25 n/s fra Aursunlen ogs& i isleggingsperioden

for Glomma i Os). Magasinet tilsiktes tømt hver vinter.

3. Feragen-regulering

Planen forutsetter Fer agen regulert mellom kotene 654, 80 og 649, 90,
3

dvs. 4,9 m senkning, hvilket gir et vannmagasin på ca. 70 mill. m .

Som kjent er sjen fra for regulert for fl6tningen. Fltningsdammen

forutsettes erstattet med et fast overløp med krone på kote HR V, dvs.

0,45 m under den oppgitte høyeste vannstand.

Magasinet blir tappet gjennom en ca. 0,7 km lang tunnel med tverrsnitt

ca. 11 n ra Feragsh&en. Det er planlagt & bygge lukehus med vare-

grind nær tunnelinntaket. Videre nedover mot Håsjøen kanaliseres

Feragselva. En del av sprengnings- og gravemassene fra kanalen



15

er  planlagt lagt langs elvebreddene.

Tappingen vil foregå etter behovet ved Tolga og Rendal kraftverk.

Minste tapping 0, 5 m3 /s slippes til enhver tid. Maks. tapping om

vinteren er beregnet til5 n/s.

Magasinet forutsettes å bli tømt senest 30. april og fylt senest 30. sept-

ember. Under oppfyllingen tappes ikke, utenom minstetappingen på
3

0,5 m /s.

Feragselva torrlegges fra dammen og ned til tunnelmunningen n&r

magasinet ikke er fullt.

Fløtningen i Hådalsvassdraget forutsettes nedlagt. De gamle fløtnings-

dammene i Håsjøen og Rambergsjøen blir da erstattet med faste terskler

med overløp for å beholde en bestemt vannstand.

4. G 1 om ma n d f. Aursunden

Ved de nye reguleringer er det regnet med en øket tapping fra Aur-

sunden.

Lengere nedover i vassdraget kommer tappingen fra Feragen-magasinet,

ca. 5 m3 /s i tillegg. Til dette kommer tilsiget fra det uregulert felt.

Øket vassføring i Glomma i isleggingstiden vil skaffe visse problemer.

Mest utsatt er den ca. 5 km lange strekningen fra Røstfossen forbi Os

til samløpet med Vangrøfta. Erfaringer fra de siste vintrene viser at

de isproblemer som .kan tenkes & forekomme, til en en viss grad kan

bli redusert ved relativt enkle tiltak (reduksjon av kjøleflaten på de

pne elvepartier, korrigering av elveløpet og annet arbeid).

Pa0 
£1·g. A- 2 I O g 2 k · d 1 1 t · 1 k . k d 1er s 1ssert e pan agte 1 ta mot1ss a er angs

Glomma på det mest utsatte område ved Os. Flomverket er tenkt

bygget som grusfylling med steinkledning på vannsiden.

Tolg a fa 11 ene forutsettes utbygget med inntak i Glomma nedenfor

Hummel voll og avløp tilbake til Glomma nedenfor Eidsfossen. Utbyggingen

er avhengig av at de nye reguleringer blir gjennomført. Maksimalt

6 
3 /

vannforbruk i Tolga kraftstasjon er beregnet til ca. 0 m / s.

Ved utbygging av Tolga kraftverk vil vassføringen i Erli-Tolga strykene

bli meget sterkt redusert.
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B. OVERSIKT OVER METEOROLOGISKE OG HYDROLOGISKE FORHOLD

Temperaturforholdene og isproduksjonen i et vassdrag er på den ene side

avhengig av rent k 1 i mat is k e forhold, hovedsakelig av lufttemperatur,

vindforhold, nedbør og andre meteorologiske faktorer, på den annen side

av rent hydro 1 og is k e forhold som vassføring, vassdragets topografi,

dybdeforhold, elvas fallforhold o.a. Oversikten er derfor supplert med en

del meteorologiske og hydrologiske data.

1. Vær- o nedbørforhold

Det foreligger mangeårige, meteorologiske observasjoner ved Røros met. st.

På fig. B-1' er gitt en grafisk framstilling av pentademidler av lufttemperatur

og pentadesummer av nedbør ved Røros for tidsrommet 1942-72.

Av diagrammene kan man få mange viktige opplysninger, t. eks: vinterens

begynnelse og slutt (definert som henholdsvis første og siste pentacle under

c), vinterens intensitet(kuldemengdez(-t)), mildversperioders intensitet

og varigheto.a. Av tegningene kan en ogs& se forholdene de enkelte &r sett

i relasjon til 30-&rsmidler og konstatere at den såkalte "normal vinter"

aldri realiseres.

Middeltemperaturen ved Røros synker under frysepunktet ca. 20-25/10

(tidligst 28/9, senest 12/11). Frostnetter kan inntreffe allerede i august.

De 3 kaldeste vintre har vert: 1965-66 med frostmengde22 (_°)=422.

1969-70 og 1968-69 med frostmengde henholdsvis 390 0g 366. De 3 mildeste

vin tre har vaert: 1948-49 med frostmengde 178, 1963-64 og 1944-45 med

frostmengde henholdsvis 188 og 196. Gjennomsnittsfrostmengde (median-

verdi) er 252.

Januar og februar måned er de kaldeste. Laveste målte ten1peratur er

-4s°c.

Døgnmidlet av lufttemperatur kommer vanligvis over 0°C i slutten av april

(tidligst 5/4, senest 15/5).

I tabell fig. B- 12 er gitt en oversikt over vindforhold, angitt ved retning,

styrke og antall dager med kuling, etter observasjoner ved Røros met. st.

i tidsrommet 1941-50.
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Fig. B-1? Vindforhold, antall dager med kuling og storm etter observasjoner

ved Røros met. st. 1941-50.

Vindretning, hyppighet i " V Ant. dager 1956-65
C N N ø sø s SV V NV m/s F>6 F>8

Okt. 32,4 5, 1 1, 8 5,6 13,3 8,0 9,2 9,0 15,5 2,4 3,2 0,2
Nov. 40,5 4,9 2,4 7,3 13,3 8,8 5, 9 5,8 11,1 2, 1 3,5 0,4
Des. 41,0 4,6 1,7 7,2 12,3 7,2 5, 7 8,4 11,8 2,0 4,4 0,7
Jan. 46,4 4,4 3,5 8,2 12,3 4,8 4,4 5,4 10,7 1, 7 4,5 0,9
Febr. 40,5 5,8 2,5 5,2 11, 1 5,3 7,5 9,3 12,8 1,9 3,6 0,4
Mars 36,2 6,5 2,8 4,6 9,3 5,8 9,0 7,6 18,2 2,3 2,5 0, 1
April 27,6 8,7 2,6 4,0 10, 7 8,2 9, 7 7,4 21,0 2,7 3,1 0,4

C - vindstille, V - midlere vindstyrke, F>6og Fa8 - kuling

De fremherskende vinder om vinteren er fra NV og SØ. Midlere vindstyrker

på 1, 7 - 2, 7 m/s tyder på at det er forholdsvis ofte sterk vind i området.

Vind av kulingstyrke forekommer 2-5 dager hver måned. Det er observert

vindstille gjennomsnittlig 28-46 % av tilfellene.

Snforholdene er en annen meget viktig faktor for bedimmelse av avlops-

og isforhold. P& fig. B-1? er vist en oversikt ved en grafisk framstilling,

over snødybden hver femte dag ved Aursunden og Tufsingdal nedb. st. for

&rene 1936-66.

I alminnelighet kan man si at på Rørosvidda og i Øst-Norges fjellstrøk er

vinteren lang og kald, men med forholdsvis lite snø. Særlig på vårparten

er det lite nedbør, men mye sol. Solstrålingen er en meget viktig faktor

fo_r snø smeltingen.

Mer om snøforholdene på Aur sundfeltet kan en finne i Halvdan Klæboe' s

publikasjon: "Grunntrekke av Hydrologien" side 194-199.
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2. H droloaiske data, vannstandsvarias·oner, avlø s- o strømforhold

I vre Glomma fines følgende vannmerker: Aursunden Vm, nr. 383, opp-

rettet 1902, Glåmos bru Vm, nr. 1148, opprettet 1951 og utstyrt med lim-

nigraf hosten 1955, rli bru Vm, nr. 947, opprettet 1934 og necilagt 1963,

og Hummelvoll Vm, nr. 1383 opprettet 1962 til bruk isteden for Erli bru

Vm.

I forbindelse med isproblemer ved Os, ble det i desember 196l opprettet et

provisorisk vannmerke ved Osflaten gård.

I forbindelse med den planlagte nye regulering har Glommens- og Laagens

Brukseierforening opprettet følgende vannmerker: Rien Vm, nr. 2034, fra

8/5 1971, Feragen Vm, nr. 1905, fra 1/7 1971 og Tørresdals bru Vm i

H&elva, nr. 1893, fra 8/4 1970. Dessuten foreg&r det vannstandsobserva-

sjoner i Hyllingen, Feragen og Rambergsj øen.

På fig. B-2' er gitt  en oversikt over variasjoner i månedsavløp fra Aur-

sunden f6r reguleringen, i tidsrommet 1901-21.

På fig. B-2
2 

er vist en oversikt over midlere månedsavløp etter observa-

sjoner v cd G l&mos bru V m i tid s ro mm ct 1 9 5 2-7 l, og etter observasjoner

ved Erli bru Vm i tidsrommet 1935-63. Det skraverte felt på tegningen
?

representerer avlopsforholdene fra det uregulerte felt (2511-839=1672 km')

til Erli bru Vm.

En oversikt over variasjoner i vannstand (øverst) og avløp (nederst) etter

observasjoner ved Rien Vm er vist på fig. B-23.

På samme måte er det laget en oversikt over avløpsforholdene fra Feragen,

se fig. B-2 og fra Rambergsjsen, se fig. B-2?

Et helhetsbilde av variasjonene i årsavløpet fra Aursunden i tidsrommet

1902-70 er vist grafisk p& fig. B-2°.

La x1, x 2 .... xn va,:e de årlige avløp i 1/s, km;i tidsperioden på når.

Det miglere avlsp for denne perioden er da<=2 x,/n, ogdet relative avlp

er k.-,for det ;° ret. . Avviket fra let midlere, relative avlsp
l X

blir k. -1. Disse avvikene summeres opp år for år slik at summen av av-
1

vikene til og med n te år er:
n

S = 2 (k-1 ). Dc>tte er da framstilt grafisk.
n i= 1

Av tegningen ser vi ut det stadig veksler mellom år med årsavløp større

og mindre enn det gjennomsnittlige. Betrakter man diagrammet i sin helhet

vil imidlertid perioden 1907-1921 skille seg ut med et gjennomsnittlig avløp
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på ca. 90 % av det midlere, og perioden 1921-1950 med et avløp på ca.

106 % av det midlere. I tidsrommet 1950-67 har det bare vært korte peri-

oder med varierende avløp omkring det gjennomsnittlige.

Det er & bemerke at også i Øvre Glomma måles mer avløp enn nedbør uten

å ta fordampningen og vannforbruket av vegetasjon i betraktning. I tabell

fig. B-2 
7 

er gitt en oversikt over dette.

Fig. B-2 
7.

Karakteristiske data for årlig avløp og nedbør

irlig avlop Nedbor i mm m&lt avlsp
Aursunden Brekkebygd Røros - /målt nedb. B

Mill.n? mm----
Stør ste
Øvre kv.
Median
Nedre kv.
Minste

869
728
636
541
424

1045
878
767
650
511

778
574
535
471
378

621
531
468
428
326

1,34
1, 53
1,43
1, 38
1,3 5

Vassdragsvesenets Hydrologiske avdeling foretar direkte målinger av vass-

føringer for & finne sammenheng mellom. vannstand og avløp. I Glomma fore-

tas slike målinger ved Glåm.os bru og ved Hummelvoll vannmerker. I tabell

fig. B-28 er gitt en oversikt av slik sammenheng i isfri elv.

Sammenheng mellom vannstand og vassføring i isfri elv etter

observasjoner ved Glåmos og Hummelvoll Vm.

Vassfging G1&mos >
Q m /s H cm cm/m /s

- .-

10 124

15

20

25

30

35

40

45

133

140

147

153

159

164

1, 8

1, 4

1, 4

1, 2

1,2

1,0

Hummelvoll,
H cm cm/m /s

148
2,6

161
2,4

173
1,8

182
1, 8

191
1,6

199
1, 4

206

Merknad

1, 0 1, 4
169 213

På strekningen Glåmos-

Røstfossen kan man

regne med at Glåmos

vannmerke gir en bruk-

bar sammenheng. På

strekningen Vangrofta-

Hummelvoll er Hummel

vannmerke det beste.

Strømforholdene i en åpen elv er bestemt av tverrprofil, fallforhold og av

friksjonsforholdene mot elvebunnen.

Et eksempel på strømforholdene ved Hummelvoll Vrn er vist på fig. B-2?

Som man ser av temningen er midlere strSmhastighetQ/=V tilnermet
o m

proporsjonal med kvadratroten av vassforingen •
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Hvis vassføringen øker til det tredobbelte, t.eks. som følge av en regulering,

så vil ikke strømhastigheten tilta på langt nær i samme forhold. Av dia-

grammet kan 1nan eksempelvis finne følgende tabell.

king i yassf9ring
m /s
12,2
38,6

Stigning i Vs t
cm

125
162

Øking i V
m/s m

,42
0,78

Øking i strømhastighet er en faktor som har stor betydning for isforholdene.

Nærmere undersøkelser viser at vannhastigheten i en elv ikke bare er av-

hengig av fallforhold og elvebunnens beskaffenhet, men varierer også i høy

d · f"l d 1 f som fi"g. B-2 10 ·gra innen tverrpro 1 et me tverrpro 1 ets orm, viser.

Iakttakelser viser at dybden ved el ve svingens ytterste, sidekonkave bredden

er vesentlig større enn ved den innerste, konvekse bredden. Dette skyl-

des sentrifugalkraft og de opptredende hvirvler og tverrstrømninger. Disse

skaper erosjon og n1aterialtransport. På strekninger mellom to svinger

med motsatt krumning opptrer avleiringer av løse masser.

Is dannes forst på grunne partier. Akkumuleringen av is tvinger vannet over

i en ny retning som ofte skaper øket erosjon.

øket vintervassføring er dette tilfelle.

Særlig i reg ule rte el ve r med

1 I
Fig.B-2

/

0-
1

I
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I en isfri e 1 v vil vannet stort sett bare møte friksjon mot bunnen. For

en delvis eller helt islagt elv m& det ikke bare tas hensyn til friksjonen

mot elvebunnen, men også mot isdekket. I en sarrførende elv som Øvre

Glomma er forholdet enda mer komplisert, da sarrbanker under isen skaper

av l op s for s tyr re 1 ser .

Isleggingen foregår alltid på høyere vannstandsnivå enn nivået i isfri elv ved

samme vassføring. Dette gjelder alle elvestrekninger uansett fallforhold.

Fig. B2'' riser eksempelvis en vassfsringsm&ling i Glomma ved Hummel-

voll om vinteren. Forskjellen mellomvannstanden i islagt elv og vannstanden

ved samme vassføring i isfri elv kalles isoppstuving. Isoppstuvingen i

Glomma varierer meget i løpet av vinteren og fra vinter til vinter.

Mer om vannstandsvariasjoner og avldpsforhold i Glomma om vinteren etter

direkte målinger ved Erli bru og Hummelvoll vannmerker fins i Vassdrags-

vesenets rapport nr. 4/69 side 19-76.

C. GENERELT OM ENDRINGER I TEMPERATUR- OG ISFORHOLD I FORBIND-

ELSE MED REGULERINGER

Værforhold og nedbør er avhengig av storstilte sirkulasjoner i atmos-

feren. Disse kan ikke påvirkes merkbart av det forholdsvis begrensede

inngrep i naturen som en vassdragsregulering vanligvis utgjør. Derimot

kan lokalklimaet i um.iddelbar nærhet av en innsjø eller en større elv bli

påvirket i en begrenset utstrekning p.g. a. endret varmeutveksling mellom

vann og luft om vinteren. Oket vassforing med noe overtemperatur kan

føre til at større elvepartier og delvis også deler av gjennomstrømte sjøer,

som før regulering var islagt hvert år, etter reguleringer holder seg

mer eller mindre åpne hele vinteren igjennom. Fra de isfrie strekninger

er det noe større tilførsel av fuktighet og dette kan muligens enkelte steder

føre til øket tåke- og rimdannelse.

En regulering kan også medføre at vannet fra en elv blir helt eller delvis

fjernet. Et slikt inngrep kan også påvirke klimaet i nærheten i en viss grad.

De største forandringene sorn en regulering medfører er forandringer i de

hydrologiske forhold, hovedsakelig p.g. a. øket vintervassføring, eller p. g.

a. en sterkt redusert vassforing.

I det følgende er det gitt noen eksempler på dette.
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l. Forholdene i ma asiner  oo  inns'&er med &kt gennomstromnin

På magasiner uten vesentlig gjennomstrømning, vil isforholdene i isleggings-

tiden ikke være forskjellige fra sammenlignbare, uregulerte sjøer. Islegg-

ingen og utviklingen av isdekket er betinget av værforholdene.

Når isen har lagt seg på hele magasinet, vil temperaturfordelingen i vannet

holde seg praktisk talt uforandret hele vinteren gjennom. Av dette går det

fram at den magasinerte varme i sjøen er størst etter en hurtig islegging i

stille og kaldt vær, mens den blir vesentlig mindre hvis isleggingen har

foregått under vekslende værforhold med mye vind.

De største forandringer i isforholdene i slike magasiner vil vanligvis skyldes

nedtappingen. Vekslingen i vannstanden virker mest p& isforholdene langs

strendene hvor forandringene i vannstand gir isbrekk. Erfaringer viser at

disse forhold kan skape vis se ulemper for vintertrafikken, særlig langs

bratte skråninger. Med hensyn til oppvatning må det nevnes at risikoen

er størst ved en regulering som gir raskt vekslende vannstand, og særlig

når vannstanden stiger mens isen er snødekket.

Isforholdene pa gjennomstr6mte sj6er og magasiner er spesielt avhengig

av tilløpsvannets mengde og temperatur sett i forhold til varme- og dybde-

forhold i sjøen.

Vannmassene i en innsjø er stadig i bevegelse, selv om dette ikke alltid er

så lett & iaktta direkte slik som bevegelsen i luftmassene i atmosfæren er.

De fleste sj6er har b&de tillop og avlp. Erfaringer viser at det gjennom-

strimmende vann finner sin plass der det hrer hjemme etter sin tempera-

tur og tetthet, og at det beveger seg som et mer eller mindre avgrenset

strømdrag videre nedover, som eksempel fra Norefjord fig. c-1' iser.

Konklusjonen av dette er at i dype sjøer med jevne bunnforhold kan det føres

gjennom store vannmasser med forholdsvis høy temperatur (men lavere enn

4 °c) uten at isforholdene blir vesentlig påvirket. Temperaturen på vannet

son strmmer inn og ut av sjen, er omtrent den samme.

På de partiene av sjøen hvor tverrsnittet er vesentlig innsnevret, vil en

merkbar omrøring av vannlagene under isen finne sted, noe som bringer

varme opp til overflaten og som kan redusere isveksten eller tine allerede

dannet is. Innlspsoset, med sterk hvirvelbevegelse, holder seg derfor

åpent. I utlopet renner vannet mer stromlinjeformet og derfor er råken

der mindre enn i innlpsoset.
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Når grunne sjøer gjennomstrømmes av driftsvannet fra en kraftstasjon er
turbulensen dominerende for varmeoverføringen. Selv i den svakeste strøm-

ning finnes småhvirvler sorn øker varrneledningsevnen. Den turbulente

varmeledningskoeffisienten er da flere tusen ganger større enn den moleky-

lære ell er larni nære var mcledning skoeffisi ent.

Varm.ctapet fra vannet er under alle forhold lik varmetransporten mot over-

flaten som man finner ved å n1ultipliser e temperaturfall et mot overflaten

rned varmeledningsevnen. Hvis dette varmetap er stor re enn varmetran-
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sporten nedenfra, så dannes det is. Er derimot varmetransporten nedenfra

større enn varmetapet, så oppvarmes overflatevannet. Derved minsker

temperaturfallet, og det fortsetter & minske til varmetransporten nedenfra

er lik varmetapet p.g. a. de meteorologiske forhold..

0
Når sjøen gjennomstrømmes av vann med temperatur nær O C, kan det

bli tidligere islegging og mektigere isdekke enn før reguleringen. Under-

skelser viser at det da kan dannes et forholdsvis tykt lag avkjølt vann i

overflaten som framskynner isleggingen. Eksempel på dette er forholdene

i Lomnessjøen og Storsjøen i Rendal etter Glommas overføring.

Virkningen av en slik gjennomstrømning avhenger også av sjens bunntopo-

grafi. I Hallingdal førte ¢kt vintervassføring til forholdsvis store råker i

Krøderen, både i innløpsoset og i Nore- og Skinnessund. En senere opp-

demning av Krøderen slik at Gulsvikstrømmen ble delvis neddemmet og

dybden på sjøen økte med ca. 1, 5 m, førte til at isforholdene ble bedre på

de mest utsatte stedene.

Gjennomstrømningen av kaldt vann medfører at sprangskiktet i sjøen synker

utover vinteren, se fig. c-1, Temperaturforhold i Losna.

LOSNA

VANNTEMPERATUR SOM FUNKSJON AV DYPET

Firste del av vinteren Siste del av vinteren

2 3 4 2 4 ec

\
\

10

3

i
I

I

20

,
· e.,-o 1 .

13.161 .4128'
1$.12.6  '·
I I :

20.1.65 '

30
14.12.'1

11 3.6

50

Dyp
m

0

-i-sol_J __, r 1
Dyp ·

m

Vanntemperaturen om vinteren som funksjon av dypet i Losna.
Til venstre vises resultatene av målinger fra første del av
vinteren og til hoyre fra siste del av vinteren.

1.3.63

\

Isen på Losna er vanligvis meget god, muligens bedre enn under uregulerte
forhold.
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2. Elvestreknin er med økt vassførin

Det samme som er sagt om sjøer, gjelder også for utvidete partier av en

elv der dett. eks. er dype kulper. I disse vil vannet stort sett bli liggende

i ro som undersøkelser av temperaturforhold i Bromma, Hallingdal, viser,

se fig. c-2.
&romma

Depth chart
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Hvor langt ned i vannet turbulensen vil rnerkes, avhenger av bunntopogra-

fien og av gjennomstrønrningens intensitet. Undersøkelser i Bromma viste

at hvis vannhastigheten økte til ca. 0 03 rn/s, ble det gjennomstrømte

vannet blandet med det i innsjøen.
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Temperaturfallet mot overflaten kan imidlertid bare tilta ved at overflaten

vkjøles og den kan ikke avkjøles lenger enn til.O 0 c. Når frysepunktet er

nådd, vil den minste øking av varmetapet føre til at det dannes is.

I en elv som renner i stryk, er blandingen så effektiv at vannet praktisk talt

har samme temperatur i hele tverrsnitt. Vannets effektive varmelednings-

evne er da så stor at det bare kreves en meget liten temperaturforskjell

mellom overflaten og bunnen for å opprettholde varmestrømm.en oppover,

når luften er kaldere enn vannet.

Undersøkelser viser at det er en viss sammenheng mellom vanntemperatur

og strømhastighet i en elv for at et isdekke kan dannes, se fig. c-2.
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Selv om n1åleresultatene viser nokså stor spredning, særlig under forskjellige

verforhold, kan en tydelig se at for at en elv skal islegges må vannhastig-

heten være under en viss grense som igjen er avhengig av vanntemperaturen.
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Hvis t.eks. strømhastigheten øker p. g. a. en regulering til0,6 m/s, vil

strømdraget holde seg åpent selv om vannet har en temper·atur på bare ca.

0,02 °c. Såpass overtemperatur vil vannet få ved & passere et fall på ca.

8  m. Ved enda større strømhastighet, t.eks. l m/s, er den kritiske over-

temperatur ikke mer enn noen tusendels grader. En vintertapping som lokalt

øker strømhastigheten over denne kritiske grense, vil forårsake at elva

blir gående åpen og føre til stor isproduksjon i form av sarr- og bunnis så

lenge kulden varer.

Generelt kan en si at isleggingen i en elv er avhengig av værforholdene,

vannets tempera-tur og av elveleiets topografi. Isdannelse kan først finne

sted når vannet er avkjølt til frysepunktet, og når dette er oppnådd, vil

arten avisproduksjon avhenge av vannhastigheten og elveleiets beskaffenhet.

Grensehastigheten 0, 6-1, 0 m/s har meget & si for utviklingen av et sammen-

hengende isdekke.

For & vurdere isforholdene i en elv, er det av interesse & vite hvor stor

kjøleflate som under gitte meteorologiske og hydrologiske forhold er nød-

vendig for & senke vanntemperaturen til frysepunktet. Dette kan tilnærmet

beregnes etter ligning en:

F· S= 10000· t

Her er kjleflaten F uttrykt i daa, varmetapet Si kcal/daa.s, vassf6ringen

Q. 3/ . oc1 m s og vanntemperaturen t 1 •

Ved en kornbinasjon av teoretiske og empiriske metoder har dr. Devik funnet

frem til verdier for norske forhold ved forskjellige meteorologiske situa-

sjoner. I f6lgende tabell fig. c-2? er oppgitt samlet varmetap Si kcal/daa.s

fra en nullgraders vannflate.

Fig. Cc-2. Samlet varmetap Si kcal/daa.s fra en nullgraders vannflate,

etter Deviks formler.

Skydekke Vindhastighet I Lufttemperatur C

(0- 10) m/s_ 0 -5 -10 -15 -20 - 30..
Klart (0) 1 33 50 67 90 96 126

5 35 62 93 117 143 187

Delvis skyet (5) 1 19 31 53 76 82 112
5 21 49 80 104 129 173

Overskyet (10) 1 6 27 39 60 69 99
5 8 35 66 90 116 160

Merknad: Atmosfæren antas met tet av vanndamp over is ved luftens temp-

era tur.
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Som man ser av tabellen, kan en for praktiske formål regne med at ved

middels kulde er varmetapet fra åpen nullgraders vannflate ca. 50 kcal/daa,

sek, og ved sterk kulde er varmetapet ca. 100 kcal/daa, sek.

Vi betrakter en elvestrekning på L m og midlere bredde B m som et gjennom-

strømningskalorimeter. Hvert sekund kommer det inn Q n? vann med temp-
o O 0

eratur t C, og det renner ut med temperaturen t - st C. Nettotapet

Q(t-At)  svarer da stort sett til den varmemengde den eksponerte vannflate

F-L. B avgir til atmosfæren.

Under forutsetning av at varmestrømmen er kjent og konstant innenfor et

tidsrom og at det er en fullstendig blanding av elvevannet på strekningen L,

kan avkjølingen uttrykkes slik:

-At·O= S·L·Bog-At -S· LB/

Merknad: Proporsjonalitetsfaktoren er for enkelhets skyld tatt med i 8·

Det går fram av det ovenforst&ende uttrykk at på strekninger med samme

lengde og samme varmeutveksling vil avkjølingen bare være avhengig av for-

holdet B/Q.

Når en elv blir regulert og vintervassføringen øker, kan isforholdene bli

meget forandret. Forandringene vil i høy grad avhenge av elvas fallforhold

og bredden som bestemmer avkjlingsflaten. Varmeavgivels en øker pro-

porsjonalt med overflatearealet. På et bredt og grunnt elveparti vil en ved

økt vassføring få stor økning av avkjølingsflaten. Med smalt og dypt tverr-

profil vil elvas overflate derimot endres lite ved økt vassføring og varme-

overgangen blir forholdsvis mindre. Isproduksjonen kan sogar bli nedsatt

hvis falloppvarmingen er stor.

Generelt kan en si at under uregulerte forhold vil vassføringen som regel

avta hurtig utover vintern og derved bedres betingelsene for islegging.

En regulering vil ke vintervassfringen og derved strømhastigheten. Den

naturlige opptrapping vil delvis forsvinne, noe som fører til større gjennom-

førende sarrdrift og senere islegging. En sterk regulering kan jamvel føre

til at elva blir gående åpen hele vinteren igjennom.

Det er & bemerke at på visse strekninger i våre elver kan også grunnvanns-

tilførselen og oppvarmingen som skyldes fallenergien ha en viss betydning.

Dette må alltid undersøkes spesielt.

Islegging foregår alltid på et høyere vannstandsnivå enn nivået ville ha

vært i isfri elv ved samme vassføring. Dette gjelder alle elvestrekninger

uansett fallforhold. Sor tidligere nevnt er denne forskjellen mellom vanr-
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I
standen i islagt elv og vannstanden ved samme vassføring i isfri elv kalt

isoppstuving.

For avløpsberegninger om vinteren må en søke å få vannstanden redusert

til "isfritt nivå" ved hjelp av spesielle isreduksjoner.

I strie elver starter isproduksjonen med sarr- og bunnisdannelse, såkalt

kjøving. Elveleiet fylles etter hvert med avleirede og sammenpakkede

ismasser inntil en stabilisering på en vannstand nær flomvannstand.

P& fig. C.2 er vist en skjematisk framstilling av utviklingen av isdekket i

en sarrf6rende elv.

soppsfvinq

Sone a: Avkjøling av vannmasser. Det øverste lag noe underkjølt

b: Produksjon av sarr- og bunnis

c: Flytende sarr og løs bunnis i klumper. Sarrlaget dekker hele elva.

d: Akkum.ulering av is

h - forskjellen mellom vannstand i islagt elv og vannstanden ved samme

vassføring i isfri elv.

Et varmetap på t.eks. 80 kcal/daa. s svarer til at det produseres 1 kg is

pr. daa pr. s sålenge elva går åpen, dvs. 86400 kg is pr. daa pr. døgn,

altså en meget stor ismengde.

Erfaringer fra Namsen, Nea, Begna, Hallingdalselva og andre regulerte

vassdrag viser at en økt vassføring kan produsere store isrnengder som

avleires i elveleiet. Disse kan for@rsake oppvatninger, utgravning av

el ve breddene og ofte isganger av skadevirkende omfang.

Observasjonene viser at vinterens første store isproduksjon i det vesentlige

er betinget av meteorologiske forhold og bare i mindre grad av vassfdr-
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ingens stirrelse. Tapping fra magasiner som oker vintervassf6ringenvil

imidlertid føre til en senere stabilisering av isforholdene nedenfor og der-

for totalt til en både større og mer langvarig isproduksjon.

Etter at isforholdene har stabilisert seg, vil vannstanden synke inntil isopp-

stuvingen nærmer seg en nær konstant verdi. En forsiktig øking i tappingen

på dette tidspunkt, vil føre til bare en mindre forandring i oppstuvingen.

lsdammer er bygget opp av løst materiale (sarr- og bunnis) og er ofte dår-

lig festet til underlaget. Inntrer noen forandringer, t.eks. øket vassføring

eller væromslag, kan en slik isdam briste eller løsne. Det oppmagasinerte

vann får da avløp, bryter ned de nedenforliggende isdammer, og starter en

isbolge. En isbølge som kommer i gang på denne måten, i en kuldeperiode

og med stor isproduksjon, kalles for vinterisgang (kaldflo); i motsetning til

v&risgang, som forekommer i forbindelse med regn og snøsmelting.

Etter isgangen ligger elva åpen igjen, og det samme spillet kan gjenta seg.

I ugunstige tilfeller kan da en stri elv bli gående åpen hele vinteren, til

tross for sterk kulde. Stor isproduksjon er da uunngåelig.

Erfaringer viser at en hurtig øking av vintertappingen fra magasiner, eller

variasjoner i belastninger fra en kraftstasjon, kan være årsak til kaldflo.

3. Elvestrekninoer med redusert vassf6ring

En reduksjon av vassføringen i en elv fører vanligvis til tidligere islegging

enn før, fordi det er en mindre vannmengde som skal avkjøles og fordi vann-

hastigheten blir redusert. Den totale isproduksjonen i l6pet av vinteren

vil derfor bli mindre og stabilisering av isforholdene vil foregå raskere.

Dersom elveleiet er slik at vannet renner bare som et tynt skikt over elve-

bunnen, kan det forekomme bunnfrysing i større grad enn før. Dannelse

av svellis (stevling) fra grunnvann og bekker kan skaffe enkelte problemer:

nedising av lavtliggende områder, forstyrrelser av vannforsyning og andre

ulemper, serlig i snofattige vintre.

Andre inngrep som kan føre til økt kjøving og svellisdannelse, er opprensk-

ing eller utvidelse av elvebunnen, utslipp av kjølevann fra industri o.a.

Som eksempler av slike ulemper kan nevnes: Stevling i Rukkedøla ved Nes-

byen de to første vintrene etter utbyggingen av Nes kraftverk og i Sevilla

gjennom Sevildalen, etter utbygging av Sevilla kraftverk p.g.a. redusert

vassføring. lsvansker i Hitterelva ved Røros etter opprensking og utvidelse

av elveløpet. Isproblemer i Hemsila ved Hemsedal, og i en bekk ved Vågå-

mo for&rsaket ved utslipp av kjslevann fra et meieri.
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Som tiltak for & redusere avkjølingen i en elv og dermed minske isproduk-

sjonen, kan en innsnevring av det vassførende løp på de kritiske elvestrek-

ninger anbefales. En reduksjon av bredden til t.eks. det halve, vil da

også redusere isproduksjonen til ca. det halve ved samme meteorologiske

forhold og vassføring. Dette kan foretas på flere måter.

Består bunnen av et forholdsvis tykt dekklag av grovt materiale, kan noen av

steinene legges opp som sidevoller og således innsnevre det vassførende

løp. Slik innsnevring er foretatt i Festa ved utløpet av Gjevilvatn.med godt

resultat.

Det må nevnes at dekklaget aldri må fjernes helt fra noe sted i elveleiet

da dette kan føre til erosjon av det finere materialet under. En graving i

el ve løpet er derfor risikabelt.

Framskynning av isleggingen ved bygging av lave grunndammer (terksler)

kan ogs& anbefales. Vannet demmes da opp pa passende steder og beskyttes

derved mot bunnfrysing.

Dammene kan være av ulik konstruksjon, fra rene betongdammer til enkle

stein- eller grusrygger. Hvilken type som bor velges, avhenger av for-

holdene, t.eks. av tilgangen på byggmateriale og hensikten med dammen.

Hvis elveløpet varierer mellom vide, slake områder, naturlige innsnev-

ringer og mindre stryk, er bruk av grunndammer passende. I en elv med

stort fall vil virkningen være begrenset til bare en meget kort strekning

ovenfor.

Ofte vil en hensiktsmessig kombinasjon av ovennevnte tiltak være fordel-

aktig.

På elvestrekninger med is ganger er det viktig å få stabilisert isforholdene

hurtigst mulig. Etter nermere studium av vinterforholdene i Pasvikelva

og en rekke elver på Østlandet, kan følgende tiltak nevnes:

Bygging av en rekke issperrer av steingjerder, krakker, ferdigstøpte

betongblokker eller annet materiale som vist pa prinsippskissen fig. C-3,

Mer om dette se
NVE, Hydr. avd.
rapport nr. 3/69.
Isproblemer i Pas
vikelv ved Heste-
foss vintrene l966
6 7 til 19 68 - 69.
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D. OVERSIKT OVER ISKONTORETS UNDERSØKELSER I VASSDRAGET

Undersøkelsene omfatter: Temperaturforholdene i Glomma om vinteren,

forholdene under isleggingen, utvikling av isdekke, akkumulering av is i

elveleiet, oppvatninger, isganger o.a.

1. Vanntem eraturm&lin er

Siden 1953 har det foregått regulære målinger av temperatur i utløpet av

Aursunden om vinteren. I det siste er slike målinger også foretatt ved

Røstfossen kraftstasjon. Dessuten er det under befaringene utført noen

spredte målinger av vanntemperatur lengere nedover i Glomma. Resul-

tatene av samtlige målinger er samlet i rapport nr. 4/69, side 99-103.

Et utdrag av vanntemperaturmålinger i utløpet av Aursunden er gitt i tabell

fig. D-1'.

Undersøkelsene viser at vannets temperatur i Glomma ikke bare er direkte

betinget av værforhold, men også i be tydelig grad av avløpsvannets temp-

eratur fra Aursunden. Denne temperaturen er igjen avhengig av om sjøen

er åpen eller islagt og av værforholdene før isen la seg.

S& lenge vassforingen er liten, vil Glomma holde seg &pen omtrent til Orv-

os, ca. 10 km fra utløpet. Etterhvert som tappingen øker, vil strømdraget

holde seg åpent lengere nedover. Målingene av vanntemperatur ved Røst-

fossen viser at vannet om vinteren alltid er avkjolt til meget ner 0 c
I august d.å. ble det satt i gang undersøkelser av temperaturforholdene også

i Rien, Øvre Glomma og i H&elva.

2. Undersøkelser av isforhold

Karakterisitske data om islegging og isløsning på Aursunden før og etter

reguleringen er vist i tabell fig. D-2'

Undersøkelsene viser at isen på Aursunden legger seg ca. 3-4 uker etter
0at lufttern.peratur ved Røros er sunket under C, se siste rubrikk i tabellen

fig. D1, oruten lufttemperatur er vindforhold den dominerende faktor

for isleggingen. Hvis det i vinterens første kuldeperiode er meget vind,

blir isleggingen forsinket.

Det foreligger bare sparsomme opplysninger om isforholdene i andre sjøer

på Rorosvidda. Etter observasjoner fra sanden og Stuesjø og opplysninger

fra Glommens og Laagens Brukseierforening, kan en fastslå at isen på Rien

legger seg vanligvis i annen halvdel av november (tidligst i slutten av oktober

g senest i slutten av desember). Sjden er sterkt utsatt for vind.
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Isleggingen på Fe ragen foregår vanligvis samtidig med Aursunden og

nordenden av Femund, dvs. i midten av november.

Håsjøen og Rambergsjøen er grunnere og mindre utsatt for vind. Is-

leggingen på disse foregår noe tidligere, vanligvis i slutten av oktober

eller i første halvdel av november.

Utviklingen av isdekke er avhengig av vindforholdene i isleggingstiden,

deretter av lufttemperatur- og snøforhold etter at isen har lagt seg.

Det er & bemerke at sjøens bunntopografi har en viss betydning for

utviklingen av et fast isdekke, særlig i gjennomstrømte sjøer som

Håsjøen og Rambergsjøen. I de partier av sjøen hvor tverrsnittet er

innsnevret og en merkbar omrøring av vannlagene under isen finner sted,

kan kvaliteten av isdekket bli redusert. Dette gjelder først og fremst

for innlips- og utløpsos, og ellers for de smale og grunne partier av

sj5en.

På vårparten trenger solstrålingen gjennom isdekket og varmer opp vann-

lagene like under, så stabiliteten av vannlagene forstyrres. Da kan det

dannes svakere isomr&der & serlig hvis isen er snøbar. Undersøkelser

viser at selv meget små strømninger kan tære på isen hvis stabiliteten

i vannlagene er liten, noe som ofte finner sted i gjennomstrømte sjøer

og utvidete elvepartier.

Isløsningen på sjøene i Øvre Glomma-vassdraget foregår nesten samtidig,

vanligvis i midten av mai (tidligst i de forste dagene av maiog senest

i midten av juni). Innstr&ling, varmetilfsrsel fra luften og kondensasjon

av vanndamp har vesentlig betydning  fr  isens avsmelting. Varme -

tilførselen fra innsjøenes dypere lag foregår n1eget langsom.i, hvis

omrøring t.eks. fra gjennomstrømningen er utelukket. Erfaringer

viser at regn har forholdsvis liten virkning på avsmeltingen.

Om isforholdene i øvre del av Glomma fr Aursundreguleringen, fore-

ligger det lite opplysninger. Etter reguleringen er forholdene godt

undersøkt. En statistisk oversikt om dette er gitt i rapport nr. 4/69,

side 77-98.

Etter observasjoner ved Erli bru og Hummelvoll Vm, foregår isleggingen

i Glomma vanligvis i midten av november (tidligst i slutten av oktober

og senest i begynnelsen av desember).

P& stille partier, hvor vannhastigheten ikke overstiger den kritiske

for isdannelsen, utvikles fast isdekke meget raskt og dette beskytter

vannmassen for videre avkjoling. Elvestrekninger med denne type

islegging svarer til et fall under 0,5 m/km.
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Annerledes er det på elvestrekninger hvor vannhastigheten overstiger den

kritiske for utviklingen av fast isdekke. Som nevnt i kap. C, kan man sette

denne grensehastighet til omkring 0,8 m/s. Da er betingelsen for dannelse

av aktivt sarr og bunnis til stede.

Sarr- og bunnisproduksjon foregår i Rienstrykene, i Håelva på en.ca. 4 km

lang strekning ndf. Rambergsjden og i Glomma på disse strekninger:

Håstrømmen-Høsøya, mellom Røstfossen og Vangrøfta og særlig i Erli-

Tolga strykene. Her islegges elva bare delvis ved sammenpakning av sarr,

dannelsen av isdammer, oversvømmelse av strandisen og påfølgende frys-

ing osv. Strømdraget holder seg mer eller mindre åpent og stabilisering

av isforholdene foregår sent. Jo mer vann som føres desto lengere tid tar

prosessen og desto større er isavleiringene og vannstandsstigningene.

Pao f" D 22  oa  3 . k 0lg. - e er vist e sempler pa slike forhold i Glomma ved Hummel-

voll og Os.

P& tegningen D2 er vist temperaturforholdene etter m&linger ved Aursunden,

tappingen fra magasinet, vannstandsvariasjoner og vassføring ved Hummel-

voll Vm og målt nedbør ved Aursunden vinteren 1971-72.

Under isleggingen steg vannstanden på visse strekninger opptil 2 m og det

oppsto oppvatninger, mest ved Telneset. Strykpartiet ved Os holdt seg åpent

og under sterk kulde i januar hadde man noe isproblemer også ved Os.

Forholdene i Erl i-Tolga- strykene var forholdsvis gode.

P3 fig. D-2 og fig. D-2 er vist forholdene ved Os vinteren 1972-73.

Vinteren var forholdsvis mild og stabilisering av isforholdene foregikk sent.

Forholdene ved Os i midten av desember er vist på fig. D-2.

Tappingen fra Aursunden ble holdt jevn, omkring 2o ?/ s. Vannstands-

variasjoner ved Osflaten Vm er vist på fig. D-23. En del dyrket mark ved

Sund og Bakosgjelten ble oversvømmet og nediset.

Også denne vinteren ble stabilisering av isforholdene i Erli-Tolga-strykene

ikke forstyrret av isgang.

Et omfattende materiale om vannstandsvariasjoner og isoppstuving etter

observasjoner ved Erli bru Vm, sett i relasjon til værforholdene og tapp-

ingen fra Aursunden, foreligger i grafiske framstillinger i rapport nr. 4/69

d 43 76 E d ' d' • D 2?s1 c- . n vur ering av 1sseer vistpa lg. - .

Observasjonene viser at vinterens første store isoppstuving hovedsakelig er

betinget av værforholdene og i mindre grad av vassføringen. I løpet av

vinteren foregår det en minsking av oppstuvingen inntil denne nermer
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en forholdsvis konstant størrelse. Deretter følger vassføringen igjen vann-

standen, dvs. stiger og synker med denne.

Etter observasjoner ved Erli bru i tidsrommet 1934-63, har det vært 9

vintre med vinterisganger i Tolga-strykene. Alle disse hadde startet opp-

under Erli-strykene og de fleste passerte Eidsfossen, dvs. en strekning på

ca. 8 km. Ismassene stanset opp i Eidsmoen, hvor elveleiet er bredere og

dypere.

En oversikt over isgangene, samt opplysninger om vannstand, vassføring og

tapping fra Aursunden i den kritiske tiden, er gitti tabell fig. D-2°

Av tabellen kan en konstatere at isgangene opptrer meget uregelmessig.

Videre viser observasjoner at isgangshyppigheten er størst i begynnelsen

av vinteren, altså før økningen av vassføringen kan gjøre seg gjeldende.

Det er konstatert større isakkumuleringer i Glomma, på strekninger ved

Os, i området mellom Osflaten og Vangrøfta, og ved Telneseti omr&det

Eidsmoen-Åkerøyen. På den første strekningen blir sarrmassene produsert

i de åpne partier ved Os, og på den sistnevnt strekningen - i Tolga-strykene.

I mars 1954 ble det konstatert sarrmengder opptil l,6 mill. m p% den 7,5 km

lange strekning mellom Lille Telneset og Tynset, dvs. 100000 m3 /km, se

fie. D-2°.

Iskontorcts undersøkelser viser at hvis det i Glomma, på strekningen Os -

Tolga- Telnes et, inntreffer vanskelige isforhold med sarransamlinger, av-

Iøpsfor styrrelser, oppvatninger osv., på en tid da tapping fra Aursunden

foregår med betydelig tilskudd, så er det sannsynlig at ulempene med rime-

lig grunn kan tilskrives reguleringen.

Erfaringer viser at isproduksjonen p& et stritt elveparti kan foreg& i for-

skjellig tempo på ulike fallstrekninger under ellers like meteorologiske

forhold. Med 6ket vassf6ring vil den for nevnte grensehastighet for islegg-

ingen bli overskredet over større arealer, hvilket fører til strre sarr- og

bunnisproduksjon og strre sarrtransport videre nedover.

På strekninger hvor fallet er mindre, men likevel stort nok til at sarr- og

bunnis kan dannes, er isproduksjonen mindre intens og isdemningene lavere,

selv under samn1e værforhold. Muligens er dette en av grunnene til at is-

ganger i forskjellige deler av Glomma meget sjelden foregår samtidig.



9YEST over VIN!l:,_SGANGBR i GL0:11il...Aved TOLGA, tidcromæ.et 1934-63

(etter obse!'vsjone:i::- ved E!'li bru Yonnmcrlce) I'

--- ----------------, -----··· - -- --- -· - .. -- --

Yinter

1°3.t.-c; I.J  • _,..,, I

35-36
36-37
37-38
38-39
39-40

1940-41
41-42
42-43
43-4,t
44-- 5
45-4G
4G-n
47-(8
f,.8-49
4-50

Islcg;;in3bcc:ynt---- ----

950-1
51-5 2·
52-5::
5 3-5.t
54-55
5r.,_t-, i..,, _,, l

5L-5', j
5 7-·S? !

5C-C:.C1 i
_,. • I

59-S0 !
'l9GO-G !

61-62 !
62-5 . .,; !

- I

2/11
">/W

13/11
-: c:i,/i 1

tr/1?.
2/11

7/11
2;/rn

1/12
15/11
16/11

/1i
,c,./1 'i

-;/11

:/
?1

:/11
» • · A

i .'.,, / ! I

r··riw
• /11e'·: /1 ::
-•;·_,i1 •i

:
::-,/-:;

5,'

152
158
152
137
150
:29

150
i50
1C8
164

1G4
1 0
'i 4G
172
149

11.:,.,.
us
1)8

1SO

1
1 •.•

160
161)
•  !;.

t')f"J 7
c,.-.;!'  ./

33-:G
28,3
17, 3
26-:7
12.5

26-:1
2G,  ri
3.2
39,2
53,5
3S', 2
1,3
1S?r 3
47,5
19.3

22., 1
17.9
17,9
,....,- ....,. ·,

2. 5
20.7
28:3

I 
. .3) 4

55,4
I 22:- ·;

i 2.7
("i

0,0

Opplysnir1er om

vinter-isganger

Ir;,£:cn
14/12
rn/12 1. OG 5/1
21.-25. og 28/12
Ing en
Inc;,2n

Ir..;'";C!l

In:.:en
25/1 'i OG 13 /1
lngen
557Yi

I:; 04

Inzen
In7en

opply81.1.

"
"

Ingen
ln::f:n
1/·1?.

15,', 2. ez 25!:, 11/2
I J-,....,,.r:,riI .J.;.__,·-·--

gen
jrgn
:1:r.::-t::n
Inge

___ I _

1'e.ppinc

bcgyn-t

15/i
30/12
27/12
9/12
9/1

1 t./12

14/12
31/12
12/i
4/1
5/1
22/12
11/,
5/1

19/i
9/1

G/1
13/1
29/12

i/1
8/1
9/12
21/'12
29/12
30/12
S/1

7/•i
\ 3/•i

9/, 21/

,,,ippin:; og naturJic av1c"1 fra Aursunden ;,•
Ved isgung. Lavete vintertapp.me0

sc1.rrri;:1.dig nat. uvlcp · I
Tappin.i Nat. avløp Tappi }lat. avløp

7,35
8.1,10.412.3
13 .. 85,16.0,17.45

l

13.0,11.9

10

9,15
;., 23, 28

11.1,,0.9,,0.9
I .

7,40
9 •8 , 8 .. ·1 , 7 • 9

6.85,6.75,6.40

14.3,7.50

9.5 9.0

I s,35
; s • ::; ,6 • r ,7 •o ,s .

7,70

8.5,7.8,7.6

9,10 9,95
6,60 5,85
8, 10 7,90
8, 10 8,30
8,10 6,25
7,0 5,75

8,10 8, 05
8 10

, , r·
b t I.)

11, ::o 11,75
9,-W 7,30
5, 10 :-J-:55

10,09 7:-C5
c, 10 13,8S
8,10 7,00
6, 65 12,so
e, 10 9,0

8, 10 5,30
, 10 5,'.)5
9, 15 5,35
9,80 11,so
9,SO ,50

10,00 9.15
10:00 7,80
9,90 12,75

10,05 17,10to,, .55

'iO,CO Q r;  ()- .· \.,.

i0.50 )  0()
-ie,g 7,20

l\a
"u,

0



51

A'JIE  h':,ar.ovd .17 o-z 7

0

/SH£N5D£NAL/Na I ulON/rfA
1/-13/.J I.PS?

I It' J'!J ,.. ..,, .s., ;-r, ,o

« ·A ;3.t#geeI.cl I -.   // ... .,  /  ·..,,. .,,./$  ;,:. /'/ .,,-'-'-{::.c.L.  .. /  "'').__ ' .t:  ,;. •_;_ .. ·" .' -  /  ,.,. :,..·>->--· - .... :...-· -.c.._- •
' I . • • < • . ... :a._  .. I • .,•  'e !- I L- - - V\ > d  . - • . . : J' '

IJi -- . \ __ -- __ .-- .. --- _f J·-:::i-'(:/_,,,_r:f-g!.:..-:..c-_;"--:,:_
ct i : \ · 5eorr;  , , : ),;,

l f "...,._ 'I i_.,,""'

"; -
t,. 71":7  ------ -

,.; rrc t.1 ru 151'-
I- j -= .'IJ1,-:-··

Lmqd-prop/ t71' t::-1-v nec' mdkrc...cv/,'clrnt'

62r '9.J

... Ic:, !

'+

'i''-' / /

/ /

8ra::fcc.'7,x dn7
... "'I '<:. .....
& t &' 1::1.

I •, 1-'.-

't
_____ _Jr,,

1.r:: L



52

E. ANTATTE ENDRINGER A V ISFORHOLDENE OM VINTEREN

En analyse og vurdering av Vassdragsvesenets observasjonsmateriale og

erfaringer fra reguleringers innvirkning under lignende forhold i andre vass-

drag, danner grunnlaget for følgende uttalelse om følgen av de planlagte

ytterligere reguleringer i Øvre Glommavassdraget.

I. Endrin er etter Rien - H llin en re ulerin

Tidspunktet for islegging og isløsning i Rien og Hyllingen vil ikke forandres

merkbart. Heller ikke vil utviklingen av isdekke og is veks ten p& sjoene bli

vesentlig annerledes. Det er og vil bli værforholdene, særlig temperatur-

og snøforhold, som vil bestemme isforholdene.

Ved utbygging av inntaket i Rien er det viktig & vere oppmerksom på vindens

innvirkning i isleggingstiden.

Nedtapping av Rien vil virke noe på isforholdene langs land, men strendene

rundt sjøen er så slake at dette ikke skulle føre til vesentlige hindringer for

vintertrafikken der. Det kan eventuelt bli nødvendig å velge andre steder

for på- eller avkjørsel.

I den tiden overføringen fra Hyllingen til Rien foregår, blir Hydda tørrlagt.

Dette vil ikke by på isproblemer.

Utbyggingen av Rienfallene vil minske isproduksjonen i elva nedenfor. Kjøv-

ingen vil bli minimal og muligens vil også graving i elvemelen om vinteren

minske.

Nedenfor avløpet fra den prosjekterte kraftstasjonen vil elva £å en betydeldig

øking av vassføringen. P. g. a. øket strømhastighet og overtemperatur i

vannet, vil elva for det meste gå åpen helt til Aursunden.

Brekkefjord er grunn og derfor blir det en forholdsvis stor råk i innløpsoset

før vannmassene finner sin plass i sjøens dypere vannlag. Ellers vil gjennom-

stromningen ikke medf6re merkbare forandringer i Aursundens isforhold,

og heller ikke vil 2.vløpsvannets ten1peratur fra magasinet bli merkbart for-

andret. Det vil fremdeles bli værforholdene, særlig vindforholdene i tiden

før islegging, som vil bestemme tempera turforholdene i Aursunden.

2. Endringer av temperatur- og isforholdene i H&sisen, Rambergsjen og H%-

elva etter reguleringenav Feragen.

Tidspunktet for islegging og isløsning på Feragen vil ikke forandres. Heller

ikke vil utviklinaen av isdekket bli merkbart forskiellig fra n&verende for--
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I
hold på det største og dypeste parti av sjøen. Vinterveiene kan nyttes som

tidligere, avhengig av verforholdene. Muligens kan det bli nsdvendig &

nytte andre, mer passende steder for nedkjøring til og oppkjøring fra isen.

Det kan ventes dannelse av råker og svakere isområder på grunne strekninger

mot tunnelinntaket i Feragsh&en, serlig på ettervinteren når magasinet blir

nedtappet. Feragselva torrlegges fra dammen og ned til tunnelmunningen

når magasinet ikker er fullt. Kanalisering vil endre elveleiet og p. g. a. øket

strømhastighet og overtemperatur i vannet, vil elva gå åpen. De åpne elve-

partiene vil gi en effektiv avkjøling av vannmassene og som følge av dette

blir det større isproduksjon i vassdraget nedover.

Håsjøcn og Rambergsjøen har meget ujevn bunntopografi. Nåværende opp-

demninger av disse gir gunstige betingelser for utvikling av fast isdekke,

og på de oppdemte strekninger er isdekket mindre påvirket av gjennomstrøm-

ningen. Bare på de aller trangeste partier vil varmetransporten overstige

avkjølingen og forårsake dannelsen av svakere isområder og råker i strøm-

draget, særlig i snørike vintre.

Dannelse av r&ker og svakere isomr&der kan medf6re visse ulemper for

reindriften. Dette kan avhjelpes ved gjerder langs vassdraget p& de mest

utsatte stedene.

Avløpsvannet fra Rambergsjøen vil holde noe overtemperatur, muligens

0,1-0, 5 °c, hvis tappingen ira Feragen vil foregå gjennom en tunnel. Men

hvis tappevannet blir ført fra overflaten, gjennom en åpen kanal, blir over-
o

temperatur neppe mer enn O, 1 C.

I H&elva, nedenfor Rambergsj6en, vil vintervassfdringen i m&nedene des-

ember-mars gjennomsnittlig øke fra 1-3 m3 /stil 6-8 m3 /s. Nedenfor ut-

løpet er elveleiet grunt og vannet vil miste sin overtemperatur ganske raskt.

Utviklingen av fast isdekke blir imidlertid vanskeliggjortp.g. a. øket strøm-

hastighet. Dette vil medføre at større partier av elva vil gå åpne enn under

nåværende forhold. På de åpne partiene vil det produseres sarr- og bunnis

i kuldeperioder. Større mengder sarr blir transportert nedover og avleiret
0

på det nedenforliggende stille parti, vanligvis i området ved Asvollseter.

Hvor ofte isproblemene vil melde seg der, er det ikke lett å forutsi. I milde

vintre vil antakelig problemene være ubetydelige. I strenge vintre kan is-

problemene være større, særlig hvis stabiliseringen av isforholdene blir

avbrutt av isganger.

På den nederste ca. 7 km lange strekningen av H&elva, vil isforholdene være

omtrent de samme som under n&vcrende forhold.
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3. Endrin er i Glomma & streknin en Aursunden - Hummelvoll

P. g. a. øket strømhastighet vil Glomma fra Glåmos bru og nedover holdes

mer åpen enn under nåværende regulering. Avkjølingen av vannmassene til

null grader vil oppnåes omtrent ved samløpet med H&elva, avhengig av vær-

forholdene.

Isleggingen i Øvre Glomma foregår vanligvis i midten av november. Tilsiget

fra det uregulerte felt på denne tid, etter observasjoner ved Hummelvoll vann-

merke, varierer fra 5 n?/s i nedborfattige &r til ca. 25 n/s i nedborrike
0ar.

Med øket vassføring vil også strømhastigheten øke, noe som fører til at is-

leggingen blir vanskeliggjort og til at større partier av elva vil gå åpne.

De største eventuelle ulemper og skader forårsaket av is i forbindelse med

de nye reguleringer, vil stort sett være begrenset til de samme områder

som under nåværende forhold og da særlig til den ca. 5 km lange elvestrek-

ningen ved Os.

De planlagte tiltak langs Glomma gjennom Os er basert på vannstandsnivået_

ved storflommen i 1934. Damkronene ligger således mellom 0,7 og 1,5 m

over de observerte isoppstuvinger tidligere vintre og skulle gi en forholds-

vis god sikkerhet mot isskader ved en vassføring ved Os på 35-40 m3 /si

isleggingsperioden. En må regne med at i vintre med stort tilsig fra det

uregulerte felt, må tappingen fra Aursunden eller Feragen begrenses noe i

islcggingsperioden for å unngå is skader ved Os. - Etter at isen har stabili-

s ert s eg kan vas s før ingen øke s for sikt i g.

Øket vassføring vil også øke transportevnen av sarr nedover i vassdraget.

En må regne med at også de akkumulerte ismengder i elveleiet, t.eks. på

strekningen Osflaten- Vangrøfta, vil øke og at en del av isen vil bli ført

lengere nedover i Glomma, muligens inn i det proj ekter te inntaksmagasinet

til Tolga kraftstasjon. Ved utforming av inntaket ndf. Hummelvoll må en

ta hensyn til eventuell sarrdrift.

4. Isforholdene i Glomma & strekningen Hummelvoll - Eidsnoen, etter ut-

bygging av Tolga kraftverk

Utbygging av Erli - Tolgastrykene er et meget viktig ledd i hele regulerings-

planen av vre Glomma. Ved at vannet blir ledet i tunnel vil den mest is-

produserende strekningen av Glomma bli borte.

Med en redusert vassfring i elva vil strdmhastigheten avta. Dette vil f6re
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til tidlig stabilisering av isforholdene og den totale isproduksjonen i løpet

av vinteren blir minimal. På enkelte grunne partier kan elva i kuldeperi-

oder bunnfryse i større omfang enn før, men dette vil ikke medføre nevne-

verdige problemer.

5. Endrin er av isforholdene i Glomma & streknin en fra utlø skanalen av

Tol a kraftstas'on til Tynset

Is produksjon i Tolga- strykene blir li ten og de akkumulerte i smengder i el ve -

leiet på denne strekningen blir redusert i vesentlig grad. Nedenfor avløpet

fra Tolga kraftstasjon vil vintervassføringen øke ca. 50 % og avløpsvannet

vil holde noe overtemperatur, muligens 0,1 c, P.g.a. oket vassf6ring og

noe overtemperatur i vannet, vil strømdraget gå åpent omtrent 2 km nedover.

Lengere nedover vil elva islegges delvis med sammenfrosset sarr og delvis

med annen overflateis. Den lokale isproduksjon vil variere fra vinter til

vinter, avhengig av verforholdene, men den akkumulerte ismengden vil bli

vesentlig redusert i forhold til den nåværende særlig i den øverste halvdelen

av strekningen.

6. Isforholdene i Glomma å streknin en T mset  - Alvdal

Nesten hele den 30 km lange strekningen islegges tidlig under nåværende

forhold, unntatt et kort elvestykke ved Auma. De nye reguleringer vil ikke

medføre merkbare forandringer i dette forholdet. Tidspunktet for islegg-

ingen og isløsningen vil antakelig bli tilnermet som tidligere. Muligens

blir det åpne partiet ved Auma også noe utvidet, men dette vil ikke fore til

problemer av betydning.

KONKLUSJON

Regulering av Rien og utbygging av Rienfallene vil ikke medføre isproblemer

av betydning.

Reguleringen av Feragen vil heller ikke føre til vesentlige isproblemer.

Større isprocluksjon vil stort sett bli begrenset til Håelva, på strekningen ndf.

Rambergsj9en. Disse kan muligens reduseres ved hjelp av enkle bygnings-

nessige tiltak. En fordeler det at reguleringen vil redusere ikke bare v&r-
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flommene, men også vinterflommene under oppfylling av Feragen.

Det viktigste ledd i utbyggingsplanen er Tolga kraftverk. Ved at vannet

blir ledet i tunnel forbi Erli - Tolgastrykene, vil den mest sarrprosuserende

strekningen bli bo rte.

Vesentlige isproblemer vil trolig bli begrenset til en ca. 4 km lang elve-

strekning ved Os. De planlagte tiltak, se foran, antas imidlertid &

redusere isproblemene og skadene der i vesentlig grad.

Edvigs V. Kanavin


