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FORORD

Rapporten bygger på en relativt kortvarig befaring til et så

stort vassdrag å være, i august 1982. Vurderingene grunnes på

inntrykk herfra samt kart- og litteraturstudier. Det er

utfdrt bare begrensete regionale underskelser p forh&nd hva

angår løsmassedekning og fluvialgeomorfologiske prosesser.

Konklusjonene i rapporten kan derfor i noen tilfeller bygge på

et for spinkelt grunnlag. En bør i så fall la vurderingene

være et incitament til mer grundige undersøkelser.

All navnsetting refererer seg til kartserien M 71l 1:50 000,

og det oppfordres til bruk av disse kartene ved gjennomles-

ningen.
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GENERELL BESKRIVELSE

Rauma er en av Nordvestlandets største og vannrikeste elver.

Vassdraget har et nedborfelt p& 1202 m i fdolge NVE's

vassdragsnivellement nr. 236 (1924). (Konsesjonssøker oppgir

forøvrig arealet til 1220 km2.) Feltet er orientert mot

Romsdalsfjorden i NV med en feltakse NV-SØ og med et strengt

assyrnmetrisk dreneringsnett der brorparten av sideelvene kommer

inn fra sør. Dreneringsnettmønsteret er særlig godt kjent pga.

de mange gode eksempler på agnordal-utvikling (Reusch 1902,

Wråk 1908, Ahlmann 1919, Gjessing 1967). Høyeste punkt i feltet

er 2014 m i Lyfthene innerst i Gronas dal lengst i S.

Vassdraget har sitt utspring i Lesjaskogsvatn (610 m o.h.)

(jfr. fig. 1), og derfra og ned til utløpet ved Åndalsnes er

avstanden 66 km.

Lesjaskogsvatn hadde opprinnelig alt sitt avløp til Rauma.

Men i 1660-årene ble innsjøen oppdemt i vestenden pga. driften

av Lesja Verk, og ca. 1/3 av avløpet har dermed blitt ledet

mot øst og mot Gudbrandsdalslågen. Innsjøen har derfor avløp

i begge ender, og nedbørfeltets størrelse i vestenden er

anslått til 102 km2 på bakgrunn av målte avløpstall. Det

totale nedbørfeltet til Lesjaskogsvatn er 146 km2. Det er

lite trolig at forholdstallet mellom avlpsmengdene i de to

endene av sjøen hverken er konstant over tid, er uavhengig av

vannføring eller ikke har undergått mer brå inngrep. Reusch

(1911) nevner forøvrig at bønder i Lesjaskog dela demningen

i vestenden i 1860-årene fordi de mente at den lave vann-

foringen dela rretfisket i Rauma!

De største sideelvene til Rauma er, når vi følger elva ned-

stroms Lesjaskogsvatn; Mlms&i i Lesjaskog (34 km) (fra nord),

Grona (155 m), Bovri ved Bjorli (41 km) (ra nord), Ulvaa
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(420 kn) like nedenfor Stugufl&ten, Verma (ll0 m) og Istra

(71 km2) helt nedstrøms ved Åndalsnes. (De fleste av feltareal-

verdiene er hentet fra konsesjonssøker og nyere kartmateriale

og ikke fra NVE's Vassdragsnivellement.)

Foruten det gamle vassdragsinngrepet i Lesjaskogsvatn er det

foretatt ytterligere utbygginger i og med utnyttelsen av Verma

i Verma kraftverk (1946-49) med en installasjon på 7,5 MW.

Her inngår senkningen av Vermevatn med et reguleringsmagasin

p& 32·1o° °,oppdemmingen av Langvatn med delvis overfring
2fra ValldØla, og overføring av øvre del av Tverrelva (17 km ).

Den andre vassdragsutbygging av størrelse er utnyttelsen i

Grytten kraftanlegg av avlpet fra Monge (2l km) og Rang&a

(4,4 km2) på vestsiden av Romsdalen. Denne kraftutbyggingen

har i hovedsak utnyttet vannet i vassdrag utenfor Rauma, men

sålenge vannet overføres hit har det særlig medført Økt vinter-

vannføring i nedre del av Rauma (ndf. Venjestova), mens for-

holdene på våren og sommeren bare er ubetydelig endret.
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GEOLOGI OG LØSMASSER

Nedbørfeltet ligger i sin helhet innen det kaledonsk omdannete

kompleks av "det Romsdalske grunnfjell" med dominans av åre-

gneisbergarter. Det er utført lite generell berggrunnsmessig

kartlegging innen området, men deler av den regionale geologien

er beskrevet av bl.a. Reusch (1877), Strand (1949), Gjelsvik

(1951), Muret (1959) og Holtedahl (1960). Området går forøvrig

for å være berggrunnsmessig svært homogent. Det er godt

"tunnelfjell", og erfaringene fra Grytten-utbyggingen tilsier

at det er langt mellom svakhetssonene (Broch & Dahl 1976).

Tilsvarende manglende kartlegging for geologi gjør seg også

gjeldende hva angår kvartærgeologi, løsmassedekning og regional

isavsmeltingsbeskrivelse (jfr. Torp 1979). Et karaktertrekk

ved strre deler av Raumas nedbrfelt er et relativt mektig

bunnmorenedekke opp til 900-1000 m. Noen ganger danner dette

en brå overgang til det nakne høyfjellet i form av terrasse-

og sete-dannelser, noe som har vært tatt til tolkning for større

bredemte sjer eller laterale issjer over lange strekninger i

de større sidedalene fra sør. Materialet i setene er lagdelt

og skylt sand og grus i motsetning til den finstoffholdige og

hardpakkete morenen nedenfor (Broch & Dahl 1976). De største

mektighetene av disse dalsideavsetningene synes forøvrig å

opptre i Brstdalen - Ulvådalen, Pyttbudalen og Asbjrnsdalen

opp til ca. 990 m og i Vermedalen. Det isdemte vannet i

Ulv&dalen ble drenert over passet ved Alterh over Resttjrnin

(1000n:)hvor det hele vegen fra Tverrelvas øvre del til forbi

Alteret og ned langs Resbakkan mot Vermedalen er bevart svært

gode akkumulasjonsformer og dreneringsspor av hoy verdi som

naturdokument. Et ytterligere høytliggende drenerinqssystem

går fra Asbjrnsdalen og over Horgheimtjerna (1202 rn).

Sete-dannelsen i Vermedalen har Elgelegin som den største av-

setningen med en bredde av 70-80 m (Torp 1979). Avsetningen

er styrt av et passpunkt på 916 mover til Langvatn der vass-

draget vest for ddisterrenget ved innsjen har klart canyon-
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preg med vitnesbyrd om transport av store vannmasser. Den

tversgående morenen vest i Langvatnet er forøvrig antatt som

en preboreal endemorene. Den siste aktive moreneryggen i

Vermedalen antas forøvrig å være Storhaugen ved Vermedalssætran.

Hverken i Ulvådalen eller i Vermedalen synes disse sete-avset-

ningene å utgjøre noen dominerende sedimentkilder for den

fluviale erosjonen i hovedelvene.

I Raumas dal er den absolutt mektigste avsetningen å finne ved

utlopet av dalen; det 40-50 m hye terrassekomplekset fra

Veblungsnes - Åndalsnes, Setnesmoen, Sogge - Istras nedre del,

terrassene N for Venja (Holmsen 1971). Den ytterste delen

antas å være et isranddelta av Yngra Dryas-alder. Elva har

her svært aktive erosjonsmæler og en tydelig sedimentkilde for

deltautviklingen i fjorden. Selve deltaet - estuariet - har

blitt påført svært store inngrep pga. industrireising i

Åndalsnes. Nedre Romsdalen har gjennom tidene vært sterkt

utsatt for vindflukt fra terrassene og de bare erosjonsmælene.

Lenger innover i dalen framstår ingen klare randavsetninger.

De mindre avsetningene ved Horgheirn er antatt som et resultat

av et preborealt framstøt. Det har også vært framkommet ulike

teorier om blokkmarka ved Skiri - Flatmark; fra ras til

frontavsetningen etter et preborealt breframstt (Holtedahl

1953) .

Ellers er Raumas dalgang svrt lite lsmassepreget og en mater

ikke noe akkumulasjonspreget daltverrsnitt fr ddisterrenget

i Lesjaskog. Dette terrenget kan ses særlig godt ved eskerne

ut i sjen og fra den nye skogsbilvegen til Buaholmen.

Den trange Romsdalen med den store fattigdom på løsmasser

fikk Aasmund Olavsson Vinje til i 1860 å uttrykke: "Ja, her

er ikkje greitt å leva. Her skulle ikkje bu anna enn geiter

og engelskmenn og målarar og kunstkjennarar frå flatlandet."
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RAUMAS DALBUNN

Raumas lengdeprofil nedstrms Lesjaskogsvatn er gjengitt i

fig. 1. Dalutformingen er tydelig glasialt preget med tildels

svært bratte dalsider og en hyppig veksling mellom bekkener og

klyper. Flere av tilpasningsfossene har karakteristisk

vertikalt canyon-preg (eks.: Rauma ved Stuguflåten, Sletta-

fossen, Rauma gjennom Øverdal), noe som sikkert skyldes den

homogene og resistente bergarten. Av de største fossene/strykene

langs Rauma er:

- Strekningen Bakkefoss - Stuguflåten med samlet fall 49 m

(Bakkefoss, Tempelfoss, Kvernhusfoss, Storfoss)

- Strekningen Kleivfoss (kjente jettegryter) - Kleivhølfoss -

Kvernhusfossene - Brufoss med samlet fall 190 rn

- Slettafossen (18 rn), Niagarafallet (!) (35 rn) og Staverns-

foss (9 m), Kjerkefoss og strykene nedenfor med et samlet

fall på 47 rn

- Strykene ved Eidsfoss med fall 37 m

Ellers er det en rekke kjente fossefall også i sidevassdragene

med Mongefossen (774 rn) i Mongeåi som sikkert den mest berømte.

Den er nå regulert i Grytten-utbyggingen. Av andre kjente

fosser er Vermafossen i Verma med totalfall 381 rn. Den er

også utbygd. Stigfossen innerst i Isterdalen er også et vel-

kjent landskapstrekk med totalfall 320 m derav 40 m loddrett.

Ellers faller det ned en rekke kjente fosser i den trange nedre

delen av Romsdalen. Foruten Mongefossen kan nevnes Rangå-

fossen, Brudesloret i Styggefonnsgrova, Gravdefossen, Donte-

fossen i Dontelva og Sostrene. Ved motet med Ulv&a danner

Asbjrnsai den karakteristiske Asbjrnsfossen, og ellers

danner Ulv%a flere fossefall fr samlpet med Rauma.

Av de tydeligste bekken-strekningene kommer først det øvre

partiet fra Hårnrnårfoss til nedenfor Bvri (8,8 km) med et

gjennomsnittlig fall av 1,85 m/km. Dernest folger det lille
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og litt steile bekkenpartiet nedenfor Stuguflåten (4,9 m/km) ,

strekningen Gjerdet - Kjerkefoss med middelfall 0,44 m/km,

strekningen Kors kapell - Horgheim 0,17 m/km, og endelig

strekningen fra Fiva til utlopet med fall 0,40 m/km. A]le

disse strekningene viser tegn på temporær avsetning av fluvialt

transportert materiale i form av stenavsetninger i et bredt og

grovt løp, men også betydelige sandbanker. Ikke minst er

dette tilfellet i de to nederste bekkenene hvor dalen er såpass

vid at det blir plass til bredere innersvingsbanker midt i

elva, men ogs% levee- og elvesletteutvikling med avsnrte tjern.

Elva slynger seg fram og tilbake mellom sandterrasser og

elveslette som flere steder er beskyttet med forbygninger for

å redusere flomskadene. Det beste eksempel på slik fluvial

formutvikling er strekningen Remmem - Marstein - Horgheim

(særlig nedstrøms Alnes), men en finner også typiske lØpsakku-

mulasjoner ved Herset bru, Nylovoll og f.eks. ved Dontefoss.

Rauma er kjent for å være sterkt materialførende under flom,

noe som dels er betinget av det store flom-potensialet i vass-

draget pga. lav naturlig reguleringsevne. De viktigste sediment-

kildene må bli å søke i sidevassdragene (Ulvådalen, Vermedalen)

selv om ingen spesielle lsmasseavsetninger peker seg ut.

Stedvis vil massebevegelseskjegler i selve Romsdalen også være

viktige kilder for Raumas sedimenttransport. Aller ytterst i

vassdraget er akkumulasjons- og transportforholdene styrt av

at flo og fjære virker inn på de hydrauliske forutsetningene.

Dette skjer vanligvis inn til Sogge bru, men kan ved spring-

flo merkes helt inn til Tonberg.

Raumas dal i Lesjaskog synes derimot å ligne lite på resten

av Romsdalen. Lsmassene her barer mest preg av tildels fin-

kornete ddisavsetninger i et vannskilleområde. Dette er noe

som ikke minst preger formelementene langs Lesjaskogsvatn.

Ut i denne dalen har Grona med sin aktive sedimenttransport

bygd en stor relativt grovstenet vifte - med flere floml6p -
av retransportert materiale fra de mektige bunnmorenedekkene

innover i Grøndalen. Elva anastomoserer i stein og er ellers
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ustabil. Breddeerosjon skjer i stor grad nedenfor Grønfossen.

Østre side er forbygd. Materialtilførselen fra Grona preger

naturlig nok Raumas transport nedstrøms til forbi Bjorli,

og omdanner hovedelva til et løp med alle tegn på aktiv bunn-

transport (eks.: lpet nedstrms Voll bru).

Dalprofilen er slak, og elva har derfor som det eneste sted i

vassdraget kunnet utvikle en meanderstrekning med levee-

formasjoner og avsnorte meandersjer i ulike aldre, i relativt

aktiv og lite påvirket tilstand. Det foreligger utrettings-

planer for elva gjennom denne strekningen.
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ULVADALEN

Ulvåa er det langt største sidevassdraget til Rauma med sitt

feltareal p? 387 km. Elva kommer inn srfra og l&per sammen

med Rauma i en rekke fossefall like sør for Stuguflåten.

Lengdeprofilen er gitt i NVE's Vassdragsnivellement nr. 479

(1952) og viser en ytre konveks tilpasningsprofil helt inne

fra Gammelgardsfossen. Derfra og videre innover er profilen

relativt rolig og konkav. Av de største sideelvene til Ulvåa
t

er Pyttåa i Pyttbudalen (92,2 m, NVE's Vassdragsnivellement

nr. 483, 1954), Asbjørnsåi fra Asbjørnsdalen og Rånålia

(87,8 km), Tverrelva fra Grovaskardsvatn (49,5 m) og Stokk&a

fra Storvatnet/Horgheimtjnna (l6,4 km).

Ulvådalen er en relativt vid, åpen glasialt preget dal. Dette

trer ikke minst tydelig fram ved Horgheimstermoen der en også

finner det mektigste fluviale formelementet i hele vassdraget

i form av en vid elvesletteavsetning. Avsetningen er forøvrig

planlagt tatt til massetak for filtersonen i demningen foran

Ulvådalsmagasinet. Ulvåa eroderer noe i denne avsetningen

som dermed representerer en viktig sedimentkilde for elva

videre nedstrøms.

Ulvådalsvatnet (854 m) er et glasialt overfordypet innsjøbekken;

en fjordsj% med utlp i losmasse. Dalsidene er dekket av fin-

kornig bunnmorene opp til ca. 1000 m. Løsmassemektigheten i

dalbunnen synes ikke å overstige 10 m. Andre løsmassetyper er

bare det lavtliggende myrlendte deltapartiet ved innløpet i

innsjøen og Hånådalselvas mer grovkornete vifte ved Vakkestlen.

I dalsiden nord for innsjøen er det en lang rekke skredbaner

etter en ytterst ekstrem uvrs- og skredhendelse 25.-26. juni

1960. Skredene er beskrevet av Seyffarth (1960), Rapp (1963),

Larsson (1964) og Broch & Dahl (1976). Utrasingene startet

som fdlge av rask vannmetning oppe i dalsidene etter 3 kraftige
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uvær tett på hverandre. Det utelukkes heller ikke at det

fremdeles var noe tele igjen, noe som ytterligere senket

stabiliteten. Rapp (l963) og Larsson (1964) beskriver ras-

aktiviteten som type "debris slides" utlst p& bunnen av

podsolutviklingen og bygger sin genetiske gjennomgåelse på

øyenvitneskildringen av Seyffarth (1960).

Det var først etter det andre - og tredje - tordenværet

26. juni at utrasingen startet, og en kan telle 26 rasskar -

pluss 2 noe lenger ute ved Kabben (fig. 2). Alle rasskardene

ligger p& nordsiden antageligvis fordi de konvektive regn

hadde et svært lokalt maksimum samme sted. Det finnes

ingen nedbrmengder referere til, og samtidige tall fra

nedbørstasjonene i Verma og Lesjaskog gir bare vag antydning

om de ekstreme forholdene.

Verma

Lesjaskog

25.6.

12 mm

0 mm

26.6.

0 mm

19 mm

2 7. 6.

1 mm

8 mm

Men det var sterk tordenværaktivitet over større deler av

Vestlandet disse dagene med rapporter om skred andre steder i

Romsdalen (bl.a. i Verma og i Borgafjellet nord for Brøstdalen),

i Geiranger og i Sogn.

Ulvådalsvatnet ble demmet opp 2-3 m pga. skredene, og senere

erosjon har ikke greid å senke vannstanden til tidligere nivå.

Broch & Dahl (1976) anser massene sa stabile at en ikke bdr

regne med ytterligere utrasinger, noe som kunne ha medført

store skader i et eventuelt kraftverksmagasin. Heller ikke

anser de faren for hverken blgeerosjon eller ustabilitet ved

masseuttak for å være stor. Men samtidig tyder ferske ras-

skar i de gamle skredbanene på at rasaktiviteten ikke har

stoppet opp og at en bør forvente ras også ut i det planlagte

magasinet. Samtidig vil enkelte lag/linser av grovere masse

kunne medføre utrasinger ved rask vannstandssenkning.
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Fig. 2. Rasskar i Ulvdalen 26. juni 1960. (Kilde: Rapp. 1963, Larsson 1964).
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Som en konklusjon påstår imidlertid Broch & Dahl (1976) at

1960-skredene ble utlst pa en slik mate at de ikke skapte

noen flodblge i vannet. Likeledes anses de utlsende

kreftene for å være så ekstreme at "det er liten grunn til å

regne med skred av slike dimensjoner at de kan få Ødeleggende

eller sterkt skadende virkninger på damanlegget". Undertegnede

vil reservere seg mot å trekke så vidtrekkende konklusjoner.
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HYDROLOGI

Følgende hydrornetriske stasjoner har vært i drift - eller er

i drift - i Raumavassdraget:

Tabell l. Hydrometriske stasjoner i Rauma.

Nr. Navn Vassdrag Felt ca? Tid
1911-0 Venge Rauma 1156 1972-

636-0 Horgheim 1142 1912-1975
1978-0 Horgheim 1142 1971-

352-0 Stuguflåten 414 1912-1924
1861-0 Stuguflåten 414 1971-
1865-0 Lesjaskogsvatn 102 1971-
1874-0 Romsdalshorn 1971-1973
1863-0 Krossan Grona 156 1971-1972
1957-0 Krossan 156 1972-

255-0 Ulvåa Ulvåa 416 1912-1914
1862-0 Storhlen 416 1971-
1841-0 Verma vatn (mag.) Verma 15,5 1971-
1537-0 Langvatn 15,6 1965-

637-0 Verma 70 1923-1932
1840-0 Verma kr.st. 70 1971-
1718-0 Mongevatn Monge 21,1 1968-1972
2227-0 Mongevatn 21,1 1977-

En vurdering av tabell 1 viser imidlertid at det hydrologiske

datamaterialet er relativt sparsomt til å kunne utlede en inn-

gående regionalhydrologisk oversikt. Årsaken er enten at

tidsseriene er for korte til å gi karakteristiske avlpsverdier

med god nok statistisk stabilitet, eller at tidsseriene viser

regulerte forhold, at stasjonene ikke har god nok vannfrings-

kurve, etc.

I en regionalhydrologisk vurdering er det fullt ut mulig å

benytte data fra nabovassdrag. I dette tilfellet betyr det

Gudbrandsdalslågen (1935-0 Lesjaverk, 2113-0 Torsvatn), Aura

(964-0 Aursj, 640-0 Eikesdalsvatn, 967-0 Lille Eikesdalsvatn,

965-0 Store Kvervin, 1127-0 Sylteb bru (Eira) 968-0 Marddla)

og Henselv (639-0 Dalehaug). På så sett har NVE konstruert et

isohydat-kart for normalperioden 1931-60 (jfr. fig. 3).
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Fig. 3. Isohydatkutarbeid tart (l/s•km2) fe av S or Raum. Krog (NVE) a for normalpe .. rioden 1931-60
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Observasjonene fra stasjon 636-0 Horgheim er de eneste i vass-

draget som tilfredsstiller de vanlige statistiske krav til en

hydrologisk tidsserie. Dataene herfra er bl.a. tatt med i et

foreslått basalt "nøkkelnett" for hydrologisk regionalisering

(Lundqvist 1977). Tidsseriene er dessuten underkastet en

kvalitetskontroll av Roald (1978) som påviser irregulariteter

som kan skyldes feil for 1 eller 2 års vedkommende. Ellers er

tidsserien statistisk god. Men Verma-reguleringen (1946-49)

har medfrt for siste del av perioden at vintervannfringen

har Økt noe i forhold til uregulert tilstand. En viss reduk-

sjon i flomvannfdring bar av samme grunn ogsa regnes med.

Ytterligere endringer i den aller seneste del av tidsserien

har selvfølgelig også skjedd med Grytten-utbyggingen.

Rauma til Horgheim har for perioden 1912-1974 et gjennomsnittlig

spesifikt avlp lik 33,2 l/s.m med en variasjonsbredde av
216,1 - 48,7 1/s·km. Både regimetilhØrighet med nesten over-

veiende H,I, regime (innlandsregime) og variasjonen i maneds-

avlip (tab. 2) viser et klart innlandspreg over avlpsforholdene.

Dette er et tydelig integrert resultat fra et regionalt monster

med store st-vest forskjeller (jfr. fig. 3) .

Manedsavlp
2

Tabell 2. (1/s-km ) 1912-1974 for Rauma ved Ho; 'eim
(NVE 636-0).

--
J F M A M J J A s 0 N D År

Mid. 5,8 5,2 5,6 10,3 56 112 90 41 28 23 10 ,0 7,2 33,2
Maks. 18,4 16,7 17,3 25 108 187 198 79 82 66 31 23 47,7
Min. 1,5 1,2 1,5 2,2 15 45 31 17 15 6,5 3,6 1,8 16,0

I forbindelse med konsesjonssøknaden for regulering av Rauma

er det foretatt samvariasjonsberegninger mellom ce hydrometriske

stasjonene Horgheim, Stuguflåten og Storhølen. Korrelasjonen er

svært god, noe som har gjort det mulig konstruere årshydrogram

for de 2 sistnevnte stasjonene for hele normalperioden 1931-60.

Det samme grunnlaget har også gjort det mulig å beregne midlere

spesifikt avlp l93l-60 for en rekke punkter i vassdraget.
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Et sammendrag av disse er gitt i tabell 3.

Tabell 3. Beregnet midlere absolutt og spesifikt avlp 1931-60
(Kilde: Konsesjonssoker).

Lesjaskogsvatn
Storgrna
Vetlgrona
Rauma nedstr. Grona
Rauma /Stuguflåten vm.
Ulvaa /Storhdlen vm.

/Ulvådalsvatn
/Pytti
/Skarvi
/Stokk?i
/Asbjrnsai

Rauma nedf. Ulvåa
Verma /Vermevatn

/Langvatn
/Remmedalselv
/Tverr?i
/Verma vm.
/Øvre Tverrelv

Rauma ndf. Verma
Rauma v/ Remmem
Rauma v/ Borgheim

2 3 2
Felt km Avlp m /s Avlp 1/s.km

102 2,0 20,1
74 2,1 28,9
67 2,2 33,0
311 8,1 25,9
404 10,4 25,6
416 15,6 37,5
102 4,5 44,1
62 2,5 40,2
37 1,5 39,3
22 0,74 33,4
67 2,4 36,1

829 26,2 31,6
15,1 0,85 56,5
16,3 0,98 60,0
10,5 0,53 50,8
8,4 0,47 56,0
79 4,3 53,8
17,4 0,93 53,5

999 33,4 33,4
1077 35,5 32,9
1116 36,7 32,9

Oversikten viser et klart og forventet kystavhengig mønster med

kt spesifikt avlp mot vest. Bortimot en 3-dobling av avlpet

skjer fra Lesjaskog til øvre Vermedalen. Forhåpentligvis

kunne verdiene ha vært enda høyere med data lenger vest og med

målinger i mindre felt.

De karakteristiske avlpsverdiene er underkastet en tydelig

periodisitet (fig. 4) med maksima rundt 1920-25, 1940-45 og

1950-55. Variabilitetskoeffisienten i årsavløpet er stor, og

det er et uttalt krav til tidsserier fra denne regionen at de

er lange for å oppnå statistisk stabilitet; dette både pga.

tydelig periodisitet og høy variabilitet.

Vassdraget har lav naturlig reguleringsevne. Innsjøarealet i%

av feltarealet oppstrøms Borgheim er bare l,28, og den effektive

sjø-prosenten er så lav som 0,050%. Vassdragets myrareal

utgjr ikke strre andel enn 2,8%, 0g 81% av feltet er snaufjell.
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Fig. 4. Periodisitet i årsavløpet (l/s·km2) i Rauma ved Horgheim vist
ved 5-års midlete verdier.

Dette medfører et høyt flompotensiale. Midlere årsflom for

perioden 1912-1974 er 309 °/s (281 l/s•km2) med variasjons-

bredde 527 m°/s (480 1/s·) - 133 m°/s (121 1/s·n).

Dette tilsier at midlere flom er omlag det 10-dobbelte av

midlere avløp. Samtidig er gjennomsnittlig absolutte minste-

vannføring ikke større enn 3,34 °/s (3,0 l/s-km2) med en

variasjonsbredde 6,46 - 0,19 (!) l/s.km2. (Det siste tallet

er antagelig feil.)

Grunnvannsforholdene i elvesletta og løsmasseavsetningene langs

Rauma er gjort rede for av Krogh (1980). Det er etablert et

omfattende målenett av grunnvannsbrønner særlig på strekningen

Lesjaskog - Stuguflåten og fra Sterb til Østigård ved Sogge

bru. Samvariasjon mellom vannstand i brønnene og i Rauma er

god. Nede i Romsdalen kan en slik relasjon etableres for

brønner så langt fra elva som 150-200 m og i Lesjaskog hele

250-350 m på gunstige steder. Ikke minst i Lesja er en sikker

vannforsyning fra grunnvannet i elveslettene av meget stor

betydning for planteproduksjonen da klimaet ellers er så

tørt. Kunstig vanning har da også lang tradisjon. 2000 da av

5500 da dyrket og dyrkbar jord i Lesja ligger langs dalbunnen

fra Grona til Bjorli. Endringer i grunnvannstand i elvesletta

pga. regulering av vassdraget vil derfor kunne få store konse-

kvenser.
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Det foreligger bare sparsomt med opplysninger om klimafor-

holdene i vassdraget. Tabell 4 gir en oversikt over nedbr-

variasjonen ved de mest relevante meteorologiske målestasjonene.

Tabell 4. Midlere nedbor 1931-60 i mm.

J F M A M J J A s 0 N D Ar
6135 Åndalsnes ( 25 m) 149 100 108 68 62 86 78 113 146 156 138 115 1267
6155 Verma (265 m) 77 86 68 47 26 39 60 s2 63 77 74 90 759
6177 Lesjaskog (624 m) 62 40 32 15 15 29 52 52 51 36 55 42 480

6050 Tafjord ( 8 m) 92 91 73 52 39 45 70 68 89 103 86 98 906
6062 Grinning (312 m)
6071 Stordal (398 m)
6125 Mandalen (204 m) 169 160 137 112 78 93 112 118 178 211 156 171 1695
6185 Sikesdal ( 39 m) 80 85 72 62 39 49 71 68 89 108 81 88 892
6350 Sunndal (195 m) 65 78 68 54 27 46 65 59 59 71 65 76 733

Midlere vannekvivalens i sndekket i mm (1901-30) .

Sunndal (195 m) N D J F M A

Sunndal (195 m) 17 21 24 27 31 33
Verma (263 m) 13 19 23 26 29 33

Gjennomsnittlig temperatur 1901-30 r •
J F M A M J J A s 0 N D År

Lesjaverk (630 m) -8,6 -7,5 -4,2 0,2 5,9 9,5 12,7 10,6 6,4 0,8 -4,8 -7,8 1,1
Sunndal (195 m) -3,5 -2,7 -,6 3,1 8,1 11,1 13,8 12,3 8,5 4,0 -0,9 -3,0 4,2
Åndalsnes ( 20 m) 0,1 -0,1 1,6 4,9 8,9 11,3 14,0 12,9 9,6 5,9 2,0 0,5 6,0

Dataene fra de relativt fjerntliggende stasjonene Tafjord og

Sunndal anses av Kanavin (1977) å være representative for hen-

holdsvis nedre og midtre del av Romsdalen.

Klimadataene bekrefter det samme inntrykket, som avlpsdataene

beskrev, av en stor klimagradient fra kyst mot innland. Ikke

minst er disse områdene kjent for sitt variable "april-klima"

når den relativt frekvente blokkeringssituasjon inntreffer med

et hytrykk over de stlige deler av Nord-Atlanteren og

Norskehavet og et stlig lavttrykkstrau som dirigerer en bred

NV-lig luftstrm med kald polarluft inn mot kysten. De strste

nedbrmengdene og snbygene opptrer da som regel nettopp langs

Møre- og Romsdalskysten fordi den ligger så og si loddrett på

luftstrmmen. De ytterste strk oppviser forvrig i alle

henseende et ustadig klimatisk bilde. Ikke minst er vinterens

varighet og snødekkets stabilitet svært variabel og avhengig
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av avstand fra kysten. Med episoder av blokkerende kontinental

vinterkulde i innlandet og i fjellet utsettes Romsdalen ofte

for kalde fallvinder. En er forvrig kjent med at det er utf6rt

lokalklimatiske undersøkelser av Meteorologisk Institutt i

Romsdalen i forbindelse med konsesjonssøknaden for utbygging

av Rauma. Dessuten har NVE's Iskontor utført temperaturmålinger

1971-1976 ved Sogge Bru i forbindelse med konsekvensanalyser

av Grytten-utbyggingen.

Isforholdene i vassdraget er forøvrig utførlig beskrevet av

Kanavin (1977). Rauma ved Horgheim islegges vanligvis i løpet

av november, men dataene viser stor variasjonsbredde fra

tidligst midten av oktober til senest begynnelsen av januar.

Isleggingen avbrytes ·som regel og skjer flere ganger, og det

forekommer også vintre da elva bare delvis islegges. Stabili-

teten kan bli avbrutt av isgang. Gode eksempler på slike

skjedde 24. mars 1927, 18. november 1954 og 9. januar 1971.

Det er flere steder langs vassdraget hvor strømningsforholdene

gir sterk grad av dynamisk islegging og oppstuing, pakking og

dannelse av et ujevnt isdekke. Et godt eksempel er strekningen

Flatmark - Rernmem.

De fluvialgeomorfologiske og hydrokjemiske forholdene i vass-

draget er lite kjent, Braadlie (1932) har analysert Raumas

transport av kjemisk oppløst materiale til i årssum å være

30 t/km2. Vannet var sulfat-dominert. Denne belastningen var

noe mindre enn det som ble vist av samme forfatter i Trøndelags-

vassdragene pga. forskjell i geologi.
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UTBYGGINGSPLANER

A/S Møre og Romsdal kraftselskap har søkt om konsesjon til

regulering av Rauma med sidevassdrag. Reguleringsinngrepet

er omfattende og beskrives i 2 alternativer: Alternativ A:

Rernmem kraftverk, og Alternativ B: Ulvå og Stavern kraftverker.

Alternativ A foretrekkes fra konsesjonssøker.

Alternativ A - Remmem kraftverk - omfatter overføring av

sidevassdragene Storgrøna (74 km2), Veslegrøna (67 ), Tverr-

bekkene (6,8 km), Asbj@rnsai (67 m), Tverr&i (13 m),
Stokk&a (22 km), Skarvda (37 m) og Pyttaa (62 m) i tunnel

til reguleringsmagasin i Ulvådalsvatn (nedborfelt 102 m).
Tverrslag er planlagt ved Tunga, Kabben og i Asbjrnsdalen,

Ulvådalen og Grøndalen. Ulvådalsvatn (2,1 m) demmes opp

59,3 m mellom høydene 856,7 og 916,0 m. Magasinet blir

utbyggingens eneste utjevningsmagasin med 345 mill. m3.

Neddemmet areal utgjør 6,7 km2, og massene til demningen tas

fra morene 600 m nedstroms utløpet av Ulvådalsvatn og fra

Horgheimseterroen. I omr&det mellom Ulv&dalsvatn og Tverrelva

er det forøvrig planlagt inngrep i form av anleggsveier,

masseuttak, tipper og brakkeleire.

Avløpet fra Ulvådalsvatn-magasinet føres i tunnel til Remmem

kraftverk i Romsdalen. 3 tverrslag er planlagt; i Vetllia

ved Tverrelva, i Vermedalen og ved Nausa. Til denne over-

fringstunnelen fres avløpet fra sideelvene Tverrelva

(39 km), Tverr&a (8,4 km), Langvatn og ovre del av Verma

(28 km2 når 55% av Langvatn-feltet er medregnet, under

særbetingelser av hensyn til driften av Verma kraftverk) og

Rernrnedalselv (10,5 km2). Minsteutslippet i Grøna vinterstid

er satt til 0,25 m?/s og 0,5 m?/s om sommeren. Tilsvarende

for Ulvåa er 0,7 henh. 1,4 m3/s. I nedre del av Verma forut-

settes vannføringen normalt ikke å underskride 2 m3/s av hensyn

til Verma kraftverk.
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Alternativ B - Ulvå og Stavern kraftverker - forutsetter sepa-

rate kraftverk. Avløpet fra sidevassdragene øst for Ulvådalsvatn

planlegges samlet og overført til Ulvådalsmagasinet som under

Alt. A, og magasinet gis samme reguleringshøyder. Derimot

overføres avløpet herfra i tunnel til Ulvå kraftverk, og til
2denne tunnelen overføres avløpet fra Tverrelva (39 km). For

resten av Raumas sørside er reguleringen planlagt slik at

avlpet fra rest-nedborfeltet i Rauma (262 km), restfeltet til

Ulv?a til kote 535 (81 km), driftsvannet fra Ulva kraftverk

og avlpet fra Langvatn og vre del av Verma (90 km) overfres

gjennom driftstunnelen til Stavern kraftverk. Minsteutslipp i

Grøna er planlagt som under Alt. A. I Ulvåa er verdiene hevet

til 0,8 og 1,6 m?/s, mens minsteutslippet i Rauma ved Stugu-

flåten er 0,6 henh. 1,2 m3/s. Reglene for Verma er de samme

som under Alt. A.

Alternativ A medfører større restvannføringer i Rauma, mindre

isproblemer (Kanavin 1977), færre tipper og tverrslag og

kortere strekning med kraftlinje i Romsdalen.

Konsekvensene for Rauma vil være en betydelig reduksjon i

vannfringen som vist i konsesjonsskers egne beregninger

(fig. 5). Dette vil medføre ulemper med islegging i vassdraget

(Kanavin 1977), radikale endringer i elvas hydrologi og til-

svarende endringer i løpets hydrauliske egenskaper som igjen

betyr en reduksjon i masseførende evne.
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Fig. 5  A-D.  Reduksjon i vannføring i Rauma med utbyggingsplanenes

Alternativ A (Kilde: Konsesjonssker).
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Vass faring fir utbygging.
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KONKLUSJON

Vurderingen har hatt som særlig mandat åta opp til avveiing

forhold og interesser i Rauma-vassdraget av verdi innen fluvial-

geomorfologi og hydrologi. De hydrologiske forholdene i vass-

dragene representerer et typisk kyst-innlands-overgangsregime

med store vest-øst gradienter. Tidsseriene i vassdraget er

i den grad påvirket av tidligere reguleringer at de ikke kan

sies å ha uvurderlig verdi i noen regionalhydrologisk beskrivelse.

De strste fluvialgeomorfologiske interesser i vassdraget synes

å knytte seg til følgende delstrekninger og -vassdrag i priori-

tert rekkeflge:

1. Ulvådalen ved Ulvådalsvatn.

2. Rauma forbi Trollveggen. Talus-masser med tildels

kraftig fluvial erosjon. Aktive sedimentkilder for

Raumas massef&ring.

3. Rauma i Sogge. Terrasselandskap.

4. Raumas meanderstrekning oppstrms Bjorli. Avsnrte

meandre i ulike generasjoner.

Raumas meanderstrekning oppstrøms Bjorli representerer ingen

unik strekning i landssammenheng. Men slike akkumulasjonsstrek-

ninger i såpass god utvikling og i noenlunde uberørt tilstand

er ellers sjelden i dette området. Det foreligger forøvrig

utretningsplaner for strekningen.

Terrasselandskapet i Sogge er særdeles godt utviklet og gir

gode landform-eksempler med forventet høy verdi i undervis-

ningssammenheng. Elvas erosjon kan ogs& her folges gjennom

lengre historisk tid. Så lenge erosjonen i seg selv ikke repre-

senterer noen direkte fare, br dette terrenget bli sk@nsomt

utnyttet til masseuttak. Avsetningen ved f.eks. Veblungsnes

er bl.a. snart fullstendig fjernet.
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De i landsmålestokk mest verdifulle strekningene i Rauma hva

angår fluvialgeomorfologi er 1) talus-massene langs Trollveggen

og 2) skred-banene i Ulvdalen. Begge delene, men i særlig

grad skredene fra 1960 ved Ulv&dalsvatn, representerer et unikt

naturdokument som en ellers i landet ikke finner maken til

i så god utforming.
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Foto 1. Rauma ovenfor samløp med Grøna. (Foto: KN 9.8.1982).

Foto 2. Grona sett oppstrøms pa Gronas vifte. Anastomoserende løp
i sten. Forbygd østside. (Foto: KN 8.8.1982).
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Foto 3. Rauma nedstrøms Voll bru i Lesjaskog. Sten-midtbanker i
lpet tilf@rt av Grona. (Foto: KN 9.8.1982).

Foto 4. Rauma ved Rånå bru. Avsnrt meandersj i myrdrag i
strekning med flere meandersjøer i ulike generasjoner.
(Foto: KN 9.8.1982).
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Foto 5. Asbjørnsfossen ut i Ulvåa. (Foto: KN 9.8.1982).
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Foto 6. Ulvådalen ved Tunga. Rasskar fra 26. juni 1960 ved
utløpet av Ulvådalsvatn. (Foto KN 9.8.1982).
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Foto 7. Ulvådalsvatn (854 m) sett mot sør fra utløpet.
(Foto: KN 9.8.1982).
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Foto 8. Ulvådalen. Pyttåas canyon ut i Ulvåa. (Foto; KN 9.8.1982).
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Foto 9. Ulvådalen sett oppstrøms ved Horgheimsætermoen.
(Foto: KN 10.8.1982).

Foto 10. Ulvåas canyon ved Storhjellen sett nedstrøms.
(Foto: KN 10.8.1982).
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Foto 11. Ulvåas (til høyre) utløp i Rauma. (Foto: KN 10.8.1982).

Foto 12. Langvatn i Verma. Morenefelt på tvers av sjøen.
Vermetind (1477 m) bak. (Foto: KN 11.8.1982).
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Foto 13. Verma mot Holmevadet sett nedstrøms. Stentransport i elva
med kilde i sete-avsetninger like oppstrøms.
(Foto: KN 11.8.1982).

Foto 14. Rauma ved Skiri. Blokkfjell i grov urmasse.
(Foto: KN 11.8.1982).
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Foto 15. Rauma sett oppstrøms ved Remrnem bru. Garden Remrnem
til hoyre. (Foto: KN 11.8.1982).

Foto 16. Rauma sett oppstrøms fra Marstein bru. (Foto: KN 11.8.1982).
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Foto 17. Rauma sett oppstrøms ved Marstein.
i lopet. (Foto: KN 11.8.1982).

Store sandbanker

Foto 18. Romsdalen ved Trollveggen. Hy raskjegle med fluvial
erosjon som sedimentkilde for Raumas sedimenttransport.

(Foto: KN 13.9.1976).
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