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FORORD
NVE har i lang tid arbeidet med å klarlegge virkningene av tekniske inngrep i vassdragene.
Hittil er det gjort lite når det gjelder forholdet mellom rennende vanns fysiske prosesser og elveløpenes materiale og utvikling, fluvialgeomorfologi som fagfolkene sier. Vassdrag som har breer i nedbørfeltet er særlig utsatt for store endringer ved regulering.
I denne publikasjonen tar vi opp forholdet i Skjoma.
Det er et vassdrag som renner ut i Skjomenfjorden
- en gren av Ofotfjorden - knapt 2 mil sørøst for
Narvik i Nordland.
Skjoma er regulert til kraftproduksjon etter tillatelse
gitt i 1969. Det var og er et brevassdrag. Men de
tekniske inngrepene gjør at vannet og dermed også
det materialet vannet fører med seg ikke lenger føres ut i fjorden på naturlig måte.

Denne publikasjonen tar sikte på å belyse hva som
har skjedd og skjer i elveløpet. Som vanlig i Kraft og
miljø-serien legger vi stor vekt på billedstoffet.
Vassdragsdirektoratet tok i sin tid kontakt med Per
Einar Faugli, Kontaktutvalget for Vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo for å utarbeide denne publikasjonen. Han ledet i lang tid arbeidet med rennende
vanns virksomhet i naturen gjennom arbeidet med
verneplanen for vassdrag og de enkelte konsesjonssøknader for utbygging og regulering av vassdrag. Nå
er Faugli forskningssjef i Vassdragsdirektoratet.
Linda Sivesind har oversatt til engelsk og Herman
Svarva er ansvarlig for lay-out. En hjertelig takk til
begge. Dessuten takkes Sverre Husebye og Odd E.
Sju Isen for faglig hjelp under arbeidet.
Knut Ove Hillestad
NVE-Vassdragsdirektoratet
Natur- og landskapsavdelingen

7

SAMMENDRAG
Høsten 1969 fikk NVE-Statskraftverkene , nå Statkraft , tillatelse til å foreta regulering og utbygging
av Skjomenvassdraget i Nordland fylke for kraftproduksjonsformål. Vassdraget løper ut i Skjomen fjorden like syd for Narvik. I naturlig tilstand drenerte Skjoma et nedbørfelt på 859 km 2 . Av dette var
4.4 % bredekt. Elvevannet var derfor kaldt og førte
med seg mye slam.
Våre breer og elver tærer ned landoverflaten (eroderer) . Materialet som dermed løsrives transporteres
nedover vassdragene før det avsettes , sedimenteres i tjern, sjøer og i fjordene . Løsmaterialet transporteres fra høyland til lavland og fra land til hav , i
form av oppløste stoffer, som svevende partikler i
vannet (i suspensjon) eller som partikler langsetter
bunnen .
I Skjoma tilfører breene gjennom sin erosjon betydelige mengder materiale for transport , men også løsavsetningene nede i dalbunnen er en viktig materialkilde . Var , er en riktigere betegnelse fordi vannstanden i elva er avgjørende for erosjonen i disse
avsetningene. Disse forekomstene ble avsatt i forbindelse med landisens avsmelting for ca . 9 000 år
siden .
Kraftutbygging innebærer endringer i vannveier og

avløp . Lengdeprofilet forandres, flomvannføringen
minsker som regel og derigjennom avtar bunntransporten og transporten av suspendert materiale . Der
det etableres magasiner er deltaområdene spesielt
utsatt. Også mellom tørt og neddemmet land kan
erosjonen bli betydelig i de tidligere avsatte sedimentene .
Vannet i Skjoma blir tatt inn i et tunnelsystem rundt
640-650 m.o.h ., hvor det så overføres til Skjomen
kraftverk lenger syd . Vannføringen nedenfor inntakene blir dermed sterkt redusert . Nedbørfeltet er
redusert til 185 km2 (beregnet nedstrøms alle inntakene) . Imidlertid forekommer overløp ved inntakene, slik at «nedbørfeltets» størrelse vil variere .
Vi har spesielt studert Skjomas løp i hoveddalen og
sidegreina i Norddalen med hensyn til avløp og materialtransport. Gjennom et tidligere arbeid av Cal!es
(1977) har vi oversikt over transportforholdene i
hovedelva ved utløpet i fjorden før reguleringen . Fra
vannmerket ved Gamnes (nr. 739) får NVE-Vassdragsdirektoratet de nødvendige avløpsdata.
Før reguleringen var det for et normalår et avløp ut
i fjorden på 918 mill. m 3 . Etter regulering er dette
nå 153 mill. m3 . Den resterende vannmengden er
altså nyttet til kraftproduksjon .
Flommene har også tydelig endret karakter. Ut fra
døgnverdier var forholdene ved Gamnes for største,
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minste og middelflom før regulering lik henholdsvis

608 , 140 og 230 m3 / s. Etter regulering var de sammenlignbare verdier 114 , 35 og 78 m 3 / s (19781983). Selve fordelingen av avløpet gjennom året
følger derimot samme mønster .
Siden det er nær sammenheng mellom vannføringen og materialtransporten , vil også denne avta
sterkt. Ettersom det er de store vannføringene som
er viktigst vil materialtransporten bli enda mer redu sert. Middeltallene for årlig slamtransport før og etter regulering kan settes til henholdsvis 50 000 tonn
og 400 tonn . Målt i billass med kapasitet på 10 m3
pr . lass , blir forholdene 160 lass pr . måned mot nå
1,5 lass.
Bunntransporten er vanskelig å beregne kvantitativt. Før regulering er denne anslått til 13 000 tonn .
Etter utbygging er den tilsynelatende minimal, men
gjennom ul ike metoder er det likevel påvist en viss
transpo rt.
Materialtilførselen fra fjellområdet med breene er nå
fjernet , ford i dette materialet blir avsatt i magasinene
høyt oppe i vassdraget, eller føres gjennom tunnelene
til kraftstasjonen. Dagens materialkilder er tidligere
avsatt materiale i elveløpet og erosjon i de kvartære
løsavsetningene i dalbunnen , men slik erosjon er bare
påvist et par steder. Tilførselen fra sideelvene er minimal, men har stedvis en viss betydning.

Forholdene på deltaet i fjorden har også endret seg
totalt. Før regulering ble det antatt at deltakanten
flyttet seg 5-6 dm pr . år utover i fjorden . Nå har
dette stoppet opp . På grunn av uttak av masse r
utenfor deltaet er det oppstått rasproblemer her.
I Skjoma er det bygd flere terskler. De har betydning
for fisk og fiske , men gir også et permanent høyere
vannspeil av betydning for grunnvannstanden og
landskapets utseende .
Det er påvist en viss sedimentering og transport i de
etablerte tersklene. Noe materiale føres antakelig
også ut av eller gjennom terskelbassengene .
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SUM MARY
In the autumn of 1969, Statkraft, the State Power
Company, received permission to regulate and develop the Skjomen watercourse in Nordland County for
the purpose of power production. The watercourse
runs into the Skjomen Fjord just south of the town
of Narvik. In its natura I state, the Skjoma River drained a catchment area covering 859 km 2 . 4.4% of
this area was covered by glaciers. The river water
was therefore cold and carried a heavy load of sediment.
Our glaciers and rivers wear down the surface of the
land through the process of erosion. The material
that is worn away is washed downriver until it is deposited in ponds, lakes and fjords. The material is
transported from the highlands to the lowlands and
from inland areas to the sea, either as particles in
solution, suspended particles or as coarser sediment
in the so-called «bed load».
Due to glacial erosion, the Skjoma transports considerable amounts of material from the high lands, but
deposits from the valley floor are also an important
source of material. It would perhaps be more correct
to say that these deposits were an important source
of material, because the water level in the river isa
decisive factor for the erosion of these deposits. The

sediment here was deposited approximately 9000
years ago when the great continental glaciers melted.
Power development entails changes in waterways
and waterflows. The linear profile is altered, the
floodwater capacity is usually reduced, in turn reducing the bed load and the transport of suspended
matter. The land/water ratio is altered where reservoirs are established. Delta areas are particularly
vulnerable in this context, especially in connection
with submersion, as erosion increases among the
previously deposited sediments.
Generally speaking, all the water in the Skjoma is
channeled into a system of tunnels about 640-650
meters above sea level, which leads the water to the
Skjomen Power Plant, located further south. Waterflow below the intake areas is thereby severely reduced. The catchment area hasthus been reduced to
185 km 2 (calculating all downstream intakes). It
must be added that overflows may occur at the intakes, so the size of the «catchment area» will vary.
Several reservoirs have been established in the
mountains by regulating ponds and lakes.
The Skjoma's course through the main valley and
the tributaries in the Norddalen valley have been the
focus of a special study concerning drainage and
material transport. An earlier study, made by Calles
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(1977) , provides a survey of the transport conditions in the main river where it runs out into the fjord.
The NVE-Water Resources Directorate obtained the
necessary outflow data from the hydrometric station
at Gamnes (no. 739) .
Prior to regulation , in a normal year an average of
918 million m3 . of water poured into the fjord . Subsequent to regulation , this average was reduced to
153 million m3 . The remaining volume of water has
thus been used for power production .
Flooding has also taken on a different nature . Based
on 24-hr. data, conditions at Gamnes for the maximum, minimum and average flow prior to regulation
were 608, 140 and 230 m 3 / second , respectively .
After regulation , the comparable values were 114,
35 and 78 m 3 / second (1978-83). On the other
hand, the distribution of the discharge over the course of the year followed the same pattern as previ ously .
As there is a close correlation between waterflow
and the transportation of material, the latter will also be reduced drastically. As it is the heavy waterflows that are the most important, the reduction in
the amount of materials transported will be even
greater . The average annual loads before and after
regulation have been estimated at about 50,000
tonsand 400 tons , respectively . Measured in truck-

loads, with a capacity of 10 m3 per load, the amount
of
sediment
washed
down
the
stream
would have been reduced from 160 loads per month
to 1.5 loads per month .
Riverbed (bed load) transport is difficult to quantify.
Prior to regulation, it was estimated at 13,000 tons.
Following regulation it has dwindled to almost nothing, although various methods have indicated a
certain amount of transport.
The movement of m~terial being moved from mountain areas through glacial erosion has now been
stopped, as the material is now deposited in the reservoirs far upstream , or channeled through the tunnels to the power station. Now the sources of material consist of sediments previously deposited in the
riverbed and erosion of the loose Quaternary deposits on the valley floor, but erosion of this type has
only been found a few places. Input from the tributaries is minimal, but has a certain degree of significance in some areas .
Conditions on the fjord delta have changed completely . It was previously estimated that the edge of the
delta moved outward into the fjord at a rate of 5-6
dm each year. This has come to a halt. Landslide
problems have arisen in the area due to excavations
made off the shore of the delta.
Several weirs have been constructed in the Skjoma
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and they are important to fish and fishing. They also
provide a permanent'ly higher water level which is in
turn important to the ground water fevei and from
the point of view of the landscape.
A certain amount of sedimentation and transport
has been shown in all the established weirs. It also
appears that some material is transported out of or
through the weir basins.
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Fig. 1. Skjomen-vassdraget
The Skjoma watercourse
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INNLEDNING
Gjennom vår geologiske tidsalder er det dannet en
rekke fjell og fjellkjeder på vår klode. Disse høye
partiene utsettes så umiddelbart for de nedtærende
krefter. Løsmaterialet dannes på ulik måte og føres
ut mot havet stort sett av det rennende vann.
I Norge har vi flere ulike vassdragstyper Uf. Faugli
et al. 1986). De sterkest materialførende elver finner vi blant dem som har isbreer innenfor nedbørfeltet (Side 39). Isbreene gnager spesielt hardt på den
underliggende overflaten og produserer betydelige
mengder løsmateriale.
Skjoma var et slikt brevassdrag (Side 40 og 41). Den
er det ennå, men tekniske inngrep medfører at både
vannet og materialet ikke kan føres ut i fjorden på
naturlig måte. Vassdraget drenerte et 859 km 2 stort
nedbørfelt sydøst for Narvik i Nordland fylke (Fig. 1).
Som en følge av kraftutbyggingen i området har store deler av vassdraget fått sterkt minsket vannføring. Dette fører i mange tilfeller til skader og ulemper for forskjellige brukere av vassdraget. Noen av
ulempene blir erstattet ved økonomisk oppgjør
gjennom skjønnet. Livet i elvene endres også, men
ulike tiltak kan pålegges regulanten for å redusere
slike skader og ulemper Uf Mellquist 1985).
Denne gangen skal omtales hvilke endringer som

skjer med naturens eget elveløp, og hvilke endringer
som har funnet sted i Skjomas løp etter at utbyggingen fant sted. Gjennom et arbeid av Calles (1977)
har vi kjennskap til elvas transport i naturlig tilstand.
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SKJ OM EN-V ER KEN E
Høsten 1969 fikk NVE-Statskraftverkene tillatelse
til å foreta regulering og utbygging av Skjomenvassdraget (Side 37). Dette innebar bl.a. at Skjoma med
sideelvene Nordelva og Sørelva fikk sterkt endret
vannføring. Skjoma har naturlig utløp i Skjomenfjorden ved Elvegård. Idag føres størstedelen av elvevannet sørvestover i tunnel med utløp i fjorden SørSkjomen gjennom Skjomen kraftverk. Den midlere
kraftproduksjon er beregnet til 1200 GWh.
Enkelt kan en si at Nordelva blir tatt inn 640 m.o.h.
på tunnelen til kraftverket og at Sørelva blir tatt inn
ved Kobbvatn 645 m.o.h. Vannføringen i elvene er
således blitt sterkt redusert nedenfor inntakene og
det ble ikke gitt pålegg om minstevannføring i vassdraget (Side 41, 42 og 43).
I Nordelvas nedbørfelt er Losivatn (med normalvannstand 734 m.o.h.) magasin for tilløpene fra
eget felt, Smaillerieppe, Breelva og Sælkajokka (Side 46 og 4 7). Vannet er senket 34 meter til kote 700
og høyeste regulerte vannstand (HRV) er kote 732,
altså 2 meter under tidligere normalvannstand (Side
48 og 49). Dette gir et magasin på 155 mill.m 3 .
Vannet fra de nevnte felter føres til Losivatn om
sommeren gjennom en tunnel. I vinterperioden vil
en kunne tappe det magasinerte vannet fra Losivatn

ut gjennom et tverrslag på tunnelen, slik at vannet
renner ned til inntaket i Nordelva og derfra over til
lptovatn og kraftstasjonen i Sør-Skjomen.
Fra inntak Nordelva til lptovatn er det en overføringstunnel med fire elve-/bekkeinntak (side 37):
1. Nordelva er tatt inn på ca. kote 640. For inntaket
er det bygget en mindre betongdam.
2. Stasjonselva er tatt inn ved et inntak på ca. kote
650.
3. Kobbvatns tilløp er tatt inn ved et inntak nær utløpet av Kobbvatn.
4. Kjøriselva er ved inntak tatt inn på ca. kote 650.
Overføringstunnelen Nordelva-lptovatn er ca. 20
km lang. Tverrsnittet er 17 m2 fra Nordelva til Kobbvatn og 23 m2 fra Kobbvatn til lptovatn. Tunnelen
ble drevet fra et tverrslag ved Holmen i Kobbelva og
fra et tverrslag ved Stasjonshalmen i Norddalen. Det
er de nevnte inngrep og spesielt de i Nordelvas felt
som er av interesse i denne sammenheng. Skjomen
kraftstasjon ligger i Durmålstindmassivet i Sør-Skjomen, også Kobbvatn kraftverk, som nytter fallet
mellom Båtsvatn og Kobbvatn i Sørelva, ligger i fjell.
Fra lptovatn føres vannet inn på et tunnelsystem
som også fanger opp vannet fra Kjårdavassdraget
før det nyttes i Skjomen kraftstasjon.
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FLUVIALGEOMORFOLOGI
Det rennende vanns virksomhet på landoverflaten
gjennom erosjon , transport og sedimentasjon av
materiale behandles innen fagfeltet fluvialgeomorfologi .
Landskapet er under stadig endring gjennom naturens egne prosesser. Disse prosesser har virket i all
tid om enn med ulik intensitet. Deres intensitet og
funksjon er avhengig av en rekke forhold . I vår teknifiserte verden har også kunstige inngrep påvirket
landskapsutviklingen i høy grad . Ofte har disse inn grepene virket mye sterkere inn i endringer av naturforhold enn naturens egne prosesser gjør, sett in nenfor menneskets levealder. I Norge har vi et relativt ungt landskap. Grunnlaget og bestandsdelene
det er formet i er gammelt. De yngste bergartene i
vår landoverflate er også gamle , mer enn 150 millioner år .
Grunnfjellet kan være flere milliarder år. Landisen
derimot som smeltet for ca . 10 000 år siden, gav
landskapet en betydelig finpuss. Under avsmeltingsperioden var elvene store og de transporterte betydelige mengder av det morenematerialet breene
hadde frembrakt. Dette materialet ble ført ut mot
de store iseroderte innsjøene og sist ut i fjordene .
Den delen av nedbøren som ikke trenger ned i un-

derlaget , vil sam le seg i bekker , elver og sjøer som
tilsammen utgjør vassdrag. Nedbørfeltet utgjøres av
den overflaten som drenerer til vassdraget. Innen
denne avgrensede enhet er vassdraget med de til støtende omgivelser knyttet sammen. Dette kan betraktes som et sammenhengende, eget system.
Avrenningsforholdene til den enkelte elv , de hydrologiske forhold , er avgjørende for å forstå prosessene i elveløpet. Intensiteten øker med økende strømhastighet , derfor er flommene av spesiell interesse.
De fleste steder i verden er dagens elver og bekker
det viktigste transporterende medium . Løsmateria let føres nå som det alltid ha r gjort fra høyland til
lavland og fra land t il hav . Det rennende vann arbeider i naturen gjennom prosessene erosjon , transport og sedimentasjon . Prosessene virker på berggrunnen samt i tilgjengelige løsmasser. Materialet
føres fra et område til et annet og forskjellige former
i det faste fjellet og i løsmassene blir dannet avhengig av de ulike prosessers aktivitet.
Når elven eroderer i fast fjell , virker det materialet
den fører med seg som sli pem iddel på underlaget.
Erosjon foregår ved at elvene tar med seg løsmateriale som ligger langs og i løpene og materiale som
forvitrer løs fra undergrunnen i løpene. I vid mening
kommer i tillegg også fjerning av tilført materiale
som skyldes nedvasking og massebevegelse fra dal-
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sider og skråninger, samt stoffer fra berggrunn og
fra løsmaterialet som blir fraktet vekk i oppløst tilstand. Materialet fra skråningsavspylingen fraktes
ut i elveløpene hvor det blandes med de sedimentene som er tilført ved løpserosjonen.
Transporten av materiale i elver og bekker foregår
på følgende forskjellige måter:
Bunntransport: Langs bunnen transporteres de grovere partikler som stein, sand og grus. Kornene kan
ha en glidende, rullende bevegelse eller en hoppende bevegelse (saltasjon).
Suspensjon: Finkornet materiale transporteres svevende i vannet (slamtransport). Små partikler vil kunne holde seg svevende ganske lenge selv om vannet
er forholdsvis stillestående. Ved turbulente forhold
vil de fineste partiklene aldri synke til bunns. Også
organisk materiale blir transportert i suspensjon.
Oppløst: Ulike stoffer blir transportert i kjemisk løst
tilstand. I elvevannet vil en alltid finne en viss mengde
løste stoffer. Sammensetningen avhenger av den
berggrunn og løsmasser elvene passerer. I tillegg til
de uorganiske stoffene forekommer en rekke organiske.
Flytende gjenstander vil også transporteres i en elv.

Elveis fører også med seg materiale ved at:
bunnmaterialet fryser fast i isen og føres med
isblokkene nedover
partikler på isen føres nedover
isblokkene skuver bunnmaterialet foran seg under bevegelsen nedover.
Størrelsen på det materialet som elvene fører med seg
er sterkt avhengig av vannets hastighet. Under flom
kan storsteinet materiale føres langs bunnen. Ved lavvannføringer er bare de minste sandkornene i bevegelse langs bunnen. Når vannets hastighet avtar, minsker transportevnen og løsmaterialet blir avsatt i eller
ved elveløpet. Avsetningene kan danne elveslette,
elvevifte eller delta (Fig. 2). Materiale som er transportert med rennende vann, er godt avrundet.
Erosjon dominerer i de øverste bratte deler av et
vassdrag. Mengden av løsmaterialet som transporteres, øker som regel nedover i elven. I de slakere
deler av vassdraget vil det transporterte materialet
etter hvert avsettes.
Løpsmønsteret er bestemt av flere faktorer. De viktigste er vannføring, materialtransport, materialstørrelse og om løsmassene i elveløpets sider er eroderbare eller ikke. Alle løpsmønstere representerer en
tilstand som er tilpasset de ytre forhold. Enhver forandring i dette systemet innen nedbørfeltet, vil kunne forstyrre denne likevekten.
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Forenklet kan sammenhengen mellom de ytre
faktorer fremstilles ved følgende modell :

Fig. 2 . Elveavsetninger (fra Karlsen 1981)
Deposits (from Karlsen 1981 )
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FLUVIALE FORHOLD
KRAFTUTBYGGING
Kraftutbygging innebærer endringer i vannveier og
avløp. Kort sagt kan sies at i nedbørfelt der magasiner anlegges blir avrenningsforholdene endret. Dette skyldes at behovet for elektrisk kraft vanligvis ikke
faller sammen med de naturlige flom- og lavvannsperioder i vassdraget.
En kan påpeke en rekke forhold som endres ved regulering av et vassdrag (Faugli et al. 1986). Som
eksempel kan nevnes at elvene streber naturlig etter
et løpstverrsnitt og et lengdeprofil som er tilpasset
både med vannføring og materialtransport. De regulerte elvene vil derimot utvikle et «teknisk» lengdeprofil som er en avtrapping av det naturlige p.g.a.
dambygginger og opprettelser av kunstige magasiner . Dette vil medføre betydelige konsekvenser for
såvel berørte som ikke-berørte strekninger i vassdraget (Arnborg 1967, Sundborg 1977). Reguleringer fører ofte også til minsking av flomvannføringen
og derigjennom avtagende bunntransport og transport av suspendert materiale. Transportforholdene
på deltaområdene forandres og bunnmorfologien
endres. Sekundært kan disse endringene medføre
ravinedannelser, skred- og rasutløsninger på en rekke steder innen nedbørfeltet (Fig. 3) .

Fig . 3 . Generell sediment rauting modell som illustrerer materialstrømmen
fra kunstige og naturlige sedimentkilder i et vassdrag. Til venstre et uberørt
vassdrag. Til høyre samme vassdraget
påvirket av en rekke forskjellige aktiviteter . Endringene kan registreres på
en målestasjon nederst i vassdraget
(fra Bogen 1986).
Generalized sediment rauting mode/ illustrating the sediment flow from natura/ and man-made sediment sources in
a river system.
Lett: natura/ sources: glaciers, gullies
mass movement and erosion of slopes .
Right: A number of activities may in fluence sediment production and sediment f/ow through the system : River
regulation, diversions, flood protection
works and gravet extract reduce sediment supply. Agricultural activities ,
forestry, mining, artificial drawdown
of lakes and reservoirs and the wear
of cross-country vehic/es increase se diment load and produce an extensive
spread of partic/e bound nutrients and
contaminants (from Bogen 1986).

__.
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Magasinområder
Ved oppdemming av naturlig sjø eller ved etablering
av kunstig magasin i et elveleie, endres de hydrologiske betingelsene . Vannstanden kan bli senket og/
eller hevet , samtidig som den vil kunne variere på
ulike måter avhengig av kraftstasjonens kjøring. Alt
dette vil ha betydning.
Ved oppdemming av magasiner vil større arealer gå
tapt ved at de blir oversvømmet. Vegetasjonen i den
neddemte sone ødelegges og erosjonen vil øke . Ved
sår i materialdekket vil overflateavrenningen lett
kunne transportere betydelige mengder ut av magasinet og fort etablere bekkeløp.
De største problemer oppstår ved senkning av vannstanden . Løsmasser som er naturlig avsatt i vann ,
har ofte steile skråninger og disse sklir lett ut ved
senkning . Vanligvis inntrer dette først der bekkene
løper ut i det nye magasinet. Utgliding i sidene er
også vanlig. Dette følger av forholdsvis raske endringer i vannstanden som er basis for grunnvannspeilet
i skråningene.
Deltaområdene er spesielt utsatt. Erosjonen kan her
gå langt oppover i vassdraget ved senkningen . Den
normale vannstanden virket tidligere som lokal erosjonsbasis for elva, men denne vil nå bli senket. Elva
vil søke en ny likevektstilling tilpasset den nye , lavere erosjonsbasis . Dette vil føre til en senkning av lø-

pet og dermed erosjon i de tidligere avsatte sedi menter (tilbakeskridende erosjon) .
Elveløp
De fineste eroderte partiklene vil kunne bli ført ut
av magasinet og transportert langt nedstrøms i vassdraget. P.g.a. overføringer, dammer, inntak m.m. vil
en få elvestrekninger med redusert vannføring. Her
vil vannets evne til å erodere og transportere materialet avta. Ideelt sett vil løpet stabil isere seg og enkelte steder får en problemer med gjengroing. Løpene må være flomklare , for uansett reguleringsinngrep kan en få betydelige flommer . I regulerte vassdrag kan det oppstå flommer som er større enn de
normalt ventede.
Over tid utvikler elvene et nær stabilt løpsprofil. Endres så en av faktorene i det naturlige systemet brin ges dette i ubalanse . Elva vil da kunne erodere på
nye steder, transportforholdene endres og nye sedimentasjonssteder etableres . Dette vil pågå til ny likevekt er etablert.
Vegetasjonen langs det naturlige elveløpet virker
erosjonsbeskyttende . Når vannføringene øker , vil
dette dekket kunne briste . Når først et slikt sår er
dannet, kan erosjonen raskt bli betydelig.
Nedenfor kraftverkene får elvene større vintervannføring enn normalt. Dette forårsaker endrede isfor-
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hold som kan medføre endrede strømningsforhold
og nye områder blir utsatt for løpserosjon.
Aktive delta er særlig utsatte ved reguleringer. Naturlig dannelse er betinget av materialtransporten
spesielt under flom. Når flomtoppene nå forsvinner,
blir prosessen langsommere og endrer karakter.
Dannelsen av sand- og grusbanker vil nær opphøre
og vegetasjonen vil rykke inn.
Endringer av bunnforholdene vil ha betydning for fisket f.eks. ved endring av gyteplasser m.m. i løpene.
Det antas at virkningene fremtrer først etter noen
år. Ofte opptrer elvestrekninger med periodevis økt
vannføring innenfor et regulert vassdrag. Her kan
konsekvensene bli betydelige.
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SKJ OMA - EN KARAKTERISTIKK
I det 859 km 2 store nedbørfeltet til Skjoma er 4,4%
dekket av breer (Østrem et al. 1973) (Side 39) . Elva
var tidligere karakterisert ved liten avrenning om vinteren og stor avrenning om sommeren . Hydrologisk
ble Skjoma klassifisert som «Nordliga Fjallalvar» av
Melin (1970). Disse er karakterisert bl.a. av relativt
stor avrenning pr . tids- og flateenhet.
Skjoma førte grått, slamrikt vann ut i havet p.g.a.
breerosjonen oppe i fjellene. Et annet forhold som
også er viktig for materialtransporten i våre elver er
løsmasseforekomstene i dalene . De betydelige
mengder som landisen etterlot seg har senere blitt
erodert, retransportert og resedimentert av det rennende vann . Skjomdalen er preget av tykke kvartære
avsetninger i dalbunnen .
Det antas at isen forlot Skjomdalen for ca . 9000 år
siden . Den senere virksomhet til det rennende vann
og den kompenserende landhevning etter at iskappen forsvant, har resultert i dannelsen av en rekke
terrasser i ulike nivå opp over dalen (Fig. 4).
Berggrunnen betyr mindre i denne sammenheng.
Den har her innflytelse på det materialet som transporteres i kjemisk oppløst form. Undergrunnen består hovedsakelig av grunnfjell med en grovkornet
granitt som dominerer (Skjomen-granitt).

Det var Nordelva som drenerte breområdene , mens
Sørelva hadde typisk karakter av høyfjellselv uten
breinnslag (Side 40).
Elva har et sterkt buktet løp gjennom Skjomdalen .
Nedre del av dalen er gammel havbotn gjennomskåret av det buktede elveløpet. Fallet på den nederste
13 km lange strekningen er gjennomsnittlig 2,5
m/ km . De nedre 3 km er innenfor tidevannsområdet
(Side 41) . I flom var elva sterkt materialførende . El vebreddene består av grus og det var før utbygging
foretatt en rekke forbygningsarbeider for å redusere
flomskadene .
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Fig. 4 . Skjoma - deltaet med terrassenivåer før utbygging. Mørk skravering viser elven med normal vannføring og ved lavvann, lys skravering viser den aktive deltaflaten og elvens løp ved høy vannføring (fra Calles 1977).

The Skjoma in its natura/ state. Distribution of marked terrace levels near the delta . Dark shading shows river at normal discharge and low tide, light shading shows delta surface and river at high discharge (from Cal/es 1977).
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Til venstre : Skjomenfjorden før regulering av Skjoma . Fjorden er helt
blakket av suspendert materiale fremskaffe t ved breens erosjon .
(Bi ldet er utsnitt av opptak av jordressurssatelitten Lansa!.) 08 .07 .
1973 .
Lett: The Skjoma Fjord prior to the regulation of the Skjoma . The
fjord is completely dominated by sediment deposited due to glacial
erosion . (The picture is a section of a recording made by the Earth
resource satellite Lansat.) 8 July 1973.
Til høyre : Skjomenfjorden etter regulering av Skjoma . En ser at det
suspenderte materialet ikke lenger preger fjorden . (Bild et er utsnitt
av opptak av jordressurssatelitten Lansa!.) 03.08.1982 .
Right: The Skjoma Fjord after regulation of the Skjoma . It is evident
that the suspended material no longer dom inates the fjord. ( The picture is a section of a recording made by the Earth resource satellite
Lansat.) 3 August 1982.

Nedbørfeltets areal i km 2
Før regulering/
Bredekket areal
Skjoma
Nordelva
Sørelva
Gam nes vannmerke

859
408
378
797

37,3
33,1
4,2
37 ,3

Etter regulering/
Bredekket areal
185

66
45
123

0,03
0
0
0

SKJOMA -

ETTER UTBYGGINGEN

Vannkraftproduksjonen bygger på de to hovedforutsetningene i vannmengde og fallhøyde . Den naturli ge vannføringen i vassdraget varierer innenfor et år
på en måte som ikke passer for kraftbehovet , mens
fallhøyden er konstant mellom to punkter i elveløpet.
Nedbørfeltet
I Skjoma blir vannet tatt inn rundt 640-650 m.o.h.
ved hjelp av inntaksdammen i Norddalen og en rekke elve- og bekkein ntak. Det vil si at avrenningen i
nedbørfeltet over denne høyde stort sett nyttes til
kraftproduksjon . Lite vann følger det naturlige elveleie herfra og ut i fjorden (Fig. 1 og side 37) .
Skjomas naturlige nedbørfelt er 859 km 2 . Dagens
felt , som drenerer ut i fjorden , er stort sett 185 km 2 .
Enkelte ganger kan det forekomme overløp ved inn taksdammen i Norddalen, slik at dette påvirker
vannføringen nedover i vassdraget (Side 42 og 43).
Betraktes breinnslaget i feltene har reguleringene
gitt innslag slik som tabellen viser.
For prosessene i vassdraget er disse endringene fundamentale. Dette vil vise seg i det nyetablerte hydrologiske regime og elvas materialtransport.
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Fig. 5 Årsavløpet ved Gam nes før og etter regulering. Hvert
punkt viser en tiårsperiode.

Fig. 6. Største vannføring etter døgnmiddel
ved Gamnes, før og etter regulering.

Average annua/ at Gamnes prior to and after regulation.

Maximum rate of flow based on daily averages at Gamnes, prior to and after regulation.

mill m3

m 3 /s

1000

• •

900

• •

1000
900

• •

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400
X

300

300

200

X okt. 59, største observerte

•
•••
,,.
•••

200
X

•1•

100

100

"•
•••

år
1900

1920

1940

1960

1980

de 10 største

••• 1978.1980, 1982
• 1981

•

9

pr år etter regulering
de 10 minste

27
Avrenningen
Gjennom det nett av stasjoner NVE-Vassdragsdirektoratet har bygd opp , har en relativ god oversikt over
Skjomas avrenningsforhold . Med unntak av et par
brudd har en kontinuerlig måleserie fra 21. juni
1912 t il dato ved vannmerke nr. 739 Gamnes .
Vannmerket er representativt for nedbørfeltet ved
at det dekker 93% av det naturlige feltet før regulering og 66% av avrenningen etter regulering.
Avrenning gjennom et hydrologisk år viser store end ringer . I et normalt år ble det tidligere ført ut en
vannmengde lik 918 mill. m3, etter regulering har
dette minket til 153 mill. rn3 (Fig. 5) . Den resterende
vannmengden er altså nyttet til kraftproduksjon
gjennom Skjomen kraftstasjon .
Flomsituasjonen er totalt endret. Største observerte
flom var i oktober 1959. Et sammentreff av en rekke ,
for samfunnet uheldige , faktorer medførte kjempeflommer i nordlig Nordland . Skjoma hadde ved Gamnes en vannføring på over 900 m3/ s. Statistisk foretas en flomfrekvensanalyse for å se endringer. En slik
analyse basert på døgnverdier ved Gamnes viser at
1959 topper med 608 m3/ s. Samtlige av flommene
etter regulering, hvor 1979 topper med 114 m 3/ s,
faller lavest ut. 1983 er den laveste registrerte med
største flom 35 , 1 m3/ s. (Fig. 6).
Betraktes flomsituasjonen for perioden fram til

Fig. 7. Vannføring etter månedsmiddel ved Gam nes, før og
etter regulering . Rate of flow based on average monthly
figures at Gamnes, prior to and after regulation.
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1972 (før regulering) og årene etter 1978 (etter regulering) hver for seg, sees basert etter døgnverdi ene (i m3/ s) at:
År

1912-72
1978-83

Største flom

Minste flom

Middel

608
114

140
35

230,2
78,3

Selve fordelingen av avløpet gjennom året derimot
følger samme mønster (Fig. 7) .

28
Materialtransport
Elvas vannføring er altså blitt sterkt redusert. Da det
er nær sammenheng mellom de materialmengder
elva fører i transport , vil det også her bli store reduksjoner (Side 45) .
Skjoma som var et brevassdrag, var preget av et
stort innhold av suspendert materiale . Vi sier da
gjerne at slamtransporten er stor. Gjennom arbeidet
til Calles (1977) vet vi en del om denne slamtransporten både kvalitativt og kvantitativt. Også transporten av materialet langs bunnen er meget betydelig i slike vassdrag (Side 50 og 51) .

*) Sammenhengen kan uttrykkes i følgende ligning etter Linsey
et al . (1949).
Gs = 103 Cs OJ . hvor
Gs er transport i kg/ s
Cs er slamkonsent rasjonen i mg/ I
0 2 er vannføringen i m3/ s
J er eksponenten.
Eksponenten J varierer vanligvis mellom 1- 3 (Nordseth
1974) . Med J = 1.0 varierer konsentrasjonen enten uavhengig av vannføringen eller er konstant . J < 1.0 innebæ rer at konsentrasjonen avtar med stigende vannføring, noe
som er usannsynlig i hvert fall i uregulerte vassdrag .
Ved J > 1.0 øker konsentrasjonen med vannfø ringen .
Nede ved Sørskjomen bru fant Ca Iles ( 1977) at slamførings kurven kunne uttrykkes ved
45
Gs = 44 .26 · 02 ·
Altså at transporten er sterkt stigende ved økende vannføring .

Slamtransport
Hyppige prøver av vannet ved hjelp av spesielle
vannhentere fremskaffer data som gjør at sammen hengen mellom vannføringen og slamtransporten
kan beregnes . Transporten har en eksponensiell økning med vannføringen. Dess større eksponenten er
dess større er følsomheten for endringer i vannføringen * (se neste spalte) .
Utgangspunktet for all beregning er prøver som gir
et bilde av konsentrasjonen i det øyeblikket prøven
tas . I brevassdrag kan slamkonsentrasjonen variere
fra 1 mg/ I til over 1000 mg/ I. Typisk for våre breelver er at slamtransporten er sterkt stigende ved
økende vannføring.

*) The relationship between sediment transport and rate of waterflow may be illustrated by the fol lowing equation , devised
by Linsey , ~t. al . Sl949) :
Gs = 10 Cs 0 , where
Gs is the transport measured in kg/ s
Cs is the sediment concentration in mg/ I
0 2 is the water flow rate in m3/ s
J is the exponent .
The eksponent J usually varies between 1-3 (Nordseth
1974) . li J = 1.0, the concentration would either vary depending on the rate of water flow or remain constant.
J < 1.0 nieans that the concentration decreases as the
rate of flow increases, a situation which is unlikely , at least
in unregulated watercourses . li J > 1.0 the concent ration
increases in tandem with the rate of water flow .
Near the Sørskjomen Br idge, Calles (1977) found that the
sediment transportation curve could be expressed by :
Gs = 44 .26 x. 2 .4 5
In other words, sediment transport increased rapidly as the
rate of flow increased .

o
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Calles (1977) beregnet transporten for en referanseperiode 1923-1958 til at middeltransporten av
suspendert uorganisk materiale er av størrelsesorden 40-60 000 tonn pr . år . Den årlige middelvannføringen er 972 mill. m 3 . 1953 viser en transportmengde på 115 000 tonn og vannmengde på 1 145
mill. m3, mens i 1928, hvor vannmengde var på 794
mill. m3 , hadde en transport på 23 000 tonn .
Etter regulering er det foretatt en rekke prøver ved
ulike vannføringer, dessverre foreligger ikke prøver
for idag relativt høye vannføringer. Prøvene viser at
konsentrasjonen er godt under 5 mg/ I.
En kan da med rimelig sikkerhet si at konsentrasjonen etter reguleringen er lik eller mindre enn 2 mg/ I
for beregning av slamtransporten .
Ved beregning av årlig transport har en satt slamkonsentrasjon lik 2 mg/ I for hele året. Slamføringskurven kan da uttrykkes ved

Gs

=

2 · l0 -3 · Q1 •

den er altså proporsjonal med vannføringen .

Dette gir følgende verdier for slamtransporten beregnet for det hydrologiske år etter reguleringen :
1977-78
500 tonn

1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83

600
250
500
500
250
430

))
))
))
))
))

Middel
»
Dette tilsier at denne transporten nå er under 1%
av det normale før regulering (Side 41 og 52). Mens
den midlere årlige vannmengden for den siste referanseperioden bare er redusert til 15% av det normale .
Satelittbilder viste at elvens slaminnhold medførte
blakking av Skjomenfjorden helt ut til Ofotfjorden. I
dag altså er det «rent» vann som kommer ut i fjorden
(Side 24).
Et lite tankeeksperiment viser hvilke dimensjoner en
snakker om. Alt det materialet som elva fører ut i
havet tenker vi oss kjørt bort av lastebiler som tar
10 m3 pr. lass (hvilket tilsvarer 27 tonn). Det suspenderte materialet har en kornstørrelse mindre enn
0.2 mm .
Ved et middelår må 52 000 tonn kjøres vekk. Dette
kan gjøres da ved hjelp av 1926 billass, eller 5,2 lass
pr. døgn . I 1953 måtte det kjøres vekk 4792 lass
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eller mer enn 13 pr. døgn , altså et billass hver 2.
time gjennom hele året. Etter regulering ser det ut
til at 15-20 turer i året ville være tilstrekke lig, eller
1,5 lass pr . måned.

Bunntransport
Bevegelsen av bunnmaterialet kan være rykkvis eller
kontinuerlig. Transporten er avhengig av en rekke
parametre . Enkelt kan en si at et bredt og grunt løp
har større strømhastighet nær bunnen og dermed
større transportevne enn et tilsvarende , med smalt
og dypt løp .
Bunntransporten er meget vanskelig å utlede kvantitativt. Ennå finnes ikke godt egnet prøvetakingsutstyr som lar seg anvende innenfor rimelig kostnader
ved feltarbeid . Kvantitative anslag bygger derfor ofte
på formler utviklet ved laboratorieforsøk.
Hva så med bunntransporten i Skjoma? En har sett
nærmere på elvestrekningen fra samløpet ved Fjellbu mellom Sørelva og Nordelva og nedover t il fjor den . Det er to bergterskler som gir opphav til mindre
fossefall (Storfallet og Litlefallet ved limnigrafen)
Bortsett fra disse er elvestrekningen karakterisert
ved forholdsvis jevnt fall der elva går i stryk , avbrutt
av roligere partier med store buer . Bunnmaterialet
varierer fra grove , avrundete blokker på strykstrekningene (eks . nedstrøms brua i Norddalen) ved store

banker av mindre stein (opp til ca . 20 cm) til avsetninger av sand/ grus. Forekomstene av grovt materiale stammer nok fra rasskråninger hvor elva tid ligere eroderte og fikk dermed tilført materiale . Det
er å forvente at det groveste materialet er korttran sportert (det ligger i tilknytning til de nevnte erosjonskanter), mens steinmaterialet som bankene
nedover består av, har vært under transport over
lengre strekninger. Sand og grusfraksjonene trans porteres lett og er av denne grunn mindre knyttet til
spesielle materialkilder.
Bunntransporten anslås av Calles (1977) før regulering til å være 25% av den transporte mengden
slam. Dette gjør han ut fra antagelser av kortvarige ,
mindre nedstrømsforflytning av banker og lengre og
tidsmessige mer omfattende transport av finkornig
materiale. Dette tilsier da for et år med middelvannføring en transport ut på deltaet lik 13 000 tonn . I
1953 skulle da denne transporten ha vært nær
30 000 tonn.
Etter regulering har flomtoppene blitt kuttet og
vannføringen sterkt redusert. Resultatet er at det
«armeringslaget» som de fleste skråninger har utviklet under et naturlig forhold, nå etter reguleringen
virke r som effektive hindre mot ny erosjon og dermed materialtilførsel til elva (side 53) . Resultatet er
sterkt redusert bunntransport. Det ble registrert to
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aktive skråninger nedstrøms Stiberg uten slikt armeringslag. Disse viste begge tegn på at materialet stadig raste ut i elveløpet og grov dermed tilførsel av
materiale til hovedelva . Årsaken til dette var at elva
undergraver skråningen i foten (Side 54 , 56 og 57).
Erosjon i tidligere avsatte steinbanker ble også registrert. Bunntransport i fraksjonen opp t il 10-15 cm
er påvist. På denne måten er materialet avsatt un der naturlige forhold , sedimentkilde under dagens
regulerte forhold .
Nedover hele elvestrekningen ble materialet i sand /
grusfraksjonen registrert i transport. Disse lagres
midlertidig i dagens løp for så å fraktes videre ved
neste store nok vannføring (hysterese).
På flere tidlige re aktive bankesystem begynner nå
vegetasjonen å få fotfeste , dette indikerer også at
transporten i dag har stoppet opp (Side 55) . På noen
av bankelokalitetene er det imidlertid erosjon i sidene , slik at elva tilføres materiale .
Ved den nederste terskelen ble det malt en tverrgående stripe den 15 . juni 1982 hvor ialt 56 stein på
bunnen ble registrert. Deres midtakse varierte fra
1,7 til 14 ,5 cm. Ved kontroll den 24. oktober 1982
ble 14 steiner gjenfunnet lengre nede i elveløpet,
16 av steinene hadde ikke beveget seg (Side 58 og
59) . Nesten halvparten av de rødmerkede steinene
var imidlertid ikke å se .

De 14 steinene hadde beveget seg fra 1, 1 m til 11,0
m, med gjennomsnittstransportlengde 3,9 m. Et interessant trekk er at minste stein hadde en midtakse
på hele 5 ,0 cm og den største på 14,0 cm. Den steinen som var blitt transportert lengst hadde diameter
7,5 cm .
Det interessante er da hvilke vannføringer har forårsaket denne transport. Det viser seg at perioden har
hatt usedvanlig høy vannføring fra 28. juni til 20 .
juli , med døgnmiddel på topp den 18. juli med 86 ,1
m3 / s. De store vannføringene skyldes at kraftverket
var ute av drift , slik at elva drenerte et nær naturlig
felt. Dette er selvfølgelig en situasjon som kan oppstå .
At 26 av steinene av ikke ble gjenfunnet, kan skyldes
at de er blitt pålagret av nytt materiale .
De 14 som hadde beveget seg ble så igjen merket.
Den 2. juni året etter ble de på ny kontrollert. 6 av
disse ble gjenfunnet , de øvrige 8 ste inene var anta gelig blitt pålagret av nytt materiale. Transportlengdene varierte fra 1,0-3,4 m og midtaksediameteren fra 5.5-11.0 cm . Største vannføring i denne
perioden ble målt ved Gam nes til 23, 1 m3 / s den 23 .
mai , altså vesentlig mindre enn for forrige periode .
Dette er naturlig da feltet nå bare har fungert i regulert tilstand. Men her må vi ta i betraktnng en ny
faktor , is i elveløpet. Steiner kan fryse fast i isen
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og bli ført nedover når isen løsner om våren eller ved
at isflaket støter på bunnmaterialet og skubber det
foran seg nedover.
For denne perioden 26.10 .1982-3.6.1983 ble det
også malt striper ved Sørskjomen bru . Disse bekreftet også at bunnmaterialet er i bevegelse. Bunnmaterialet her er finere og transportlengdene mindre. Dette er naturlig da elveløpet har mindre fall her
enn ved den nederste terskelen . Ovenfor Stiberg ble
de malte stripene ikke funnet igjen (Side 60) .
Alt i alt viser dette at bunnmaterialet er i bevegelse
og under transport nedover i elva . Ikke bare det finere materialet , men også det grove steinmaterialet
er i transport.
Ved Norddalen bru ble det funnet sand / grus-lommer av partikler som er i bevegelse under dagens
flomvannføringer . Dette viser at også i dag er det
erosjon i løpet som tilfører materiale av ulike størrel se og med ulike egenskaper (Bilde 62 og 63) .
Det er umulig å estimere den transporten som elva
fører med seg langs bunnen . Forholdene er blitt så
endret at en rekke løpsbanker er stabile og begynner
å bl i vegetasjonsdekket. Likevel transporteres det
materiale ut i tersklene .
I en sone rundt hovedstrømaksen i terskelbassengene er bunnen dekket av sand og grus . Utenfor denne
sonen lå det gamle bunnmaterialet forholdsvis urørt

og delvis dekket av vegetasjon . Dette kan da bekrefte at endel materiale føres igjennom tersklene ved
større vannhastigheter.

Deltaet
Der elvene munner ut i fjorder dannes delta. Vannhastigheten avtar og derfor blir materialet i transport avsatt på undergrunnen . Skjoma som var sterkt
materialførende, har således utbygd et større delta
innerst i Skjomenfjorden (Side 41 og 52).
Før reguleringen ble det påvist en generell strand erosjon , og en sedimentasjon på de områdene som
ligger nærmest elvas utløp. Deltakanten antas å flytte seg 5-6 dm pr. år utover (Calles 1977). P.g.a.
landhevning antas også at det etterhvert vil bli tørt
land . Hvilket er i samsvar med den utviklingen nedre
del av dalen har hatt etter at landisen smeltet bort.
Ved lavvann var alt elvevannet samlet i ett løp frem
til fronten. Ved høyvann kom sekundære løp for elvevannet i funksjon . Strømningsmønsteret var i høy
grad betinget av avsetninger på deltaet, spesielt ble
det under store vannføringer avsatt banker beståen de av sand og grus .
Både det hydrologiske regimet og transportforholdene er totalt endret. Selv om det er påvist at bunn -
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materialet er i bevegelse nedover og ut på deltaet
er løpsmønsteret nå blitt stabilt. I dag er det bare
tidevannet, av naturgitte prosesser , som påvirker
deltaets utvikling.
Den store banken like nedenfor Sørskjomen bru er
helt i ro. Nivellering viser at det har vært liten utvikling de siste 10 år. Vegetasjonen har overtatt. De
malte steinstriper viser liten bevegelse . Dette ernaturlig da de store flomvannføringene, som tidligere
medførte at betydelige vannmengder sveipte over
banken , er borte.

Løsmaterialet før og nå
Breområdene er upåvirket av de tekniske inngrep .
Det løsmaterialet breene frembringer føres inn i
vassdraget nå som det alltid har gjort . Denne materialkilden er upåvirket av utbyggingen (Side 64, 65 ,
66 og 67) .
Nede i hoveddalen er det store løsavsetninger frem brakt av landisen . I vassdraget er det også avsetninger både i selve løpet og i dets nærhet. I hvilken
grad disse idag er materialkilder for slam - og bunntransporten er avhengig av om vannføringen blir stor
nok .
Alt materialet som fremproduseres ovenfor inntaksdammen i Norddalen, ser ut til å bli her.

Selv når intaktsmagasinet i Norddalen renner over
tilføres ikke elva nedenfor materiale fra breområdet.
Dette tyder på at disse finpartiklene allerede er sedi mentert ovenfor i vassdraget og/ eller at materialet
fanges opp i overføringstunnelen (Side 42) .
Stasjonsholmen f .eks . derimot er nå en lokal materi alkilde. De tidligere avsatte partiklene føres nå videre nedover mot hoveddalen . Dette er hovedsaklig
fraksjoner som finsand og finere materiale . Flere slike kilder finnes også (Side 62 og 63).
Forholdene nede i hoveddalen er omtalt tidligere
hvor de store rasskråningene (erosjonskantene) ned
mot elveløpet nå gir relativt lite materiale for videre
transport (Side 61) .
Materialet transporteres en viss strekn ing nedover i
vassdraget. Med de vannhastigheter som nå kan
oppstå vil transportavstanden være beskjeden . Materialet sed imenteres fort i vatna , lommer i det grove
bunnmaterialet og i de naturlige og kunstige flate
partier av elva .
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Elveløpet
Forholdene i elveløpet er blitt endret. Det vanndekte
arealet er blitt mindre og stein-grus-sand-partiklene er i mer ro enn tidligere. Som en konsekvens av
denne forholdsvis stabile tilstanden , får vegetasjonen bedre livsvilkår. Den «erobrer» elveløpet og blir
mer dominant i landskapet (Side 52, 68, 69 og 72).

Sideelvene
Før reguleringen var det smeltevannet fra breområdene som dominerte hovedelva . Brevannet ved
utløpet i fjorden var kaldt, hadde stort innhold av
suspendert materiale og i vannføringen varierte bå de over døgn og måned. I et slikt vassdrag vil brefrie
sideelver ha liten betydning.
Under de regulerte forhold derimot vil sideelver og
bekker få en vesentlig innflytelse. Stort sett kommer
de fra brefrie områder. De faller i foss og stryk nedover dalsida etter å ha sitt nedbørfelt i dalens nærliggende fjellområde . De mest interessante er Losielva
og elva fra Gulliktinden . En må heller ikke glemme
at flere av sideelvene i Norddalen er amputert ved
at de blir tatt inn på «takrennesystemet» som er etablert (Side 37).
Losielva drenerer et 15 km 2 felt sør og vest for Losivatn. Dette utgjør 8% av dagens felt. Elva renner

over hovedsaklig naken bergoverflate. Nede i hoveddalen støter den på løsavsetningene og en relativt
sett betydelig erosjon finner sted. Dette materialet
føres så ut i terskelen ved Gam nes (Side 70 og 71) .
Men prøver av slamkonsentrasjonen indikerer at
denne transport er liten . Derimot viser bunnmaterialet og formene på bunnen av elveløpet at det er betydelig transport av disse partiklene . Det ble malt
steinstriper ved innløpet til hovedelva som bekreftet
dette.
I bekken nord for lptovatn ble det foretatt målinger
av suspendert materiale. Veien er lagt i dalsiden
her, slik at materiale tilføres elva også fra veifyllingene. Prøvene inneholdt rundt 5 mg/I av suspendert materiale . Det viser at disse små sidebekkene
som ventet ikke tilførte hovedelva materiale av
betydning.
Sør for Stiberg er det betydelige leirmasser. Små
bekker ravinerer disse avsetningene slik at det tidvis
går små leirskred .

Tersklene
Ut fra betraktning om Skjomas naturtilstand, er det
ikke bare kraftutbyggingens inngrep som har virket
inn, men også etableringen av tersklene. Spesielt ble
tersklene ved Gam nes, Sti berg og Berghola studert.
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Tersklene kan bygges av hensyn til fisk og fiske, at
de kan redusere mulighetene for isganger og at de
er aktuelle i forbindelse med forbygningsarbeider. I
tillegg kan nevnes at de har betydning for plante- og
dyrelivet generelt (biologiske forhold), grunnvann,
friluftsliv, gjerdevirkning m.m . - kort og enkelt sagt
- av alle de grunner som gjør vann og vassdrag til
viktige elementer i vår natur (Hillestad 1982). Av det
følger at også den estetiske betraktningen er viktig
(Side 74 , 75, 76 og 77).
Undersøkelsen viste at en viss sedimentering og
transport foregår i alle de etablerte terskler og den
nederste ved Berghola viste størst sedimentasjon.
Tilsvarende var det tegn på transport gjennom tersklene. Der hovedstrømaksen synes å gå gjennom disse kunstige bassengene var bunnen dekket av
sand/grus. Utenfor denne sonen lå det gamle bunnmaterialet dekket av vegetasjon.
Dette tyder på at selv om det meste av tilført sand/
grus blir sedimentert i terskelbassengene er strømhastigheten gjennom disse (under visse vannførin ger) tilstrekkelig til å føre en mindre del av materialet videre selv om tersklene ikke er gjenfylte. Årsaken til at nederste terskel har størst sedimentasjon
skyldes at like oppstrøms denne ligger de to eneste
observerte aktive erosjonsskråninger i dagens system. Dette resulterer i en større transport og der-

ved større sedimentasjon i det nedenforliggende terskelbasseng (Side 73 og 78).

Tunneller
Brevannet fra Norddalen føres inn i dagens tunnelsystem. Men en del av slammaterialet blir liggende
igjen i inntaksdammene og i Losivatn. Hvor mye?
(Side 48 og 49).
Utbyggeren har hatt få, om noen, problemer p.g.a.
det slamrike vannets gang gjennom tunnellene og
kraftstasjonene. I andre brevassdrag, har problemene vært betydelige. Hva skyldes dette?
En videre undersøkelse av forholdene i Norddalen
er igang ved finansiering fra Statkraft. Her undersøkes mer i detalj hvor slammaterialet blir av, også det
bunntransporterte materialet undersøkes. Videre
analyseres slammaterialets kvalitet.
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Breene er en viktig produsent av
vann og løsmateriale. Fra breområdet Huinarcokka i nordlige del av
feltet. 04.07 .1980.
The glaciers are important sources
of water, soil and debris. From the
Huinarcokka glacial area in the northern part of the field. 4 July 1980.
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Samløpsområdet mellom Nordelva og Sørelva ved Fjellbu før regulering . Tydelige erosjonssår i breddene til Nordelva og hovedelva sees . Massetaket i
hoveddalen er allerede «åpnet». Juni 1971.
The confluence of the Nordelva and Søre/va Rivers prior to regulation . Obvious signs of erosion can be seen on the banks of the Nordelva and the main
river. The quarry in the main valley has already been ccopened». June 1971 .

Skjomas deltaområde før reguleringen ved fjære sjø sett fra veien til Sør-Skjomen . Legg merke til det slamrike elvevannet ut i fjorden . Juni 1971 .
The Skjoma delta befare regulation, at low tide as seen from the road to the South Skjoma. Note the muddy river water out in the fjord. June 1971 .
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Dammen ved inntaktsmagasinet i
Norddalen . Som en her ser er magasinet fullt og renner over. Vannet over
dammen har lavt innhold av slam. 02.

06.1983.
The dam at the intake reservoir at
Norddalen. We can see that the reservoir was filled to the brim and running
over. The spill water has a low content
of sediment. 2 June 1983.

Inntaksmagasinet i Norddalen med
«tørrdam».
The dam at the intake reservoir at
Norddalen with «dried-up dam».
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Elva nedenfor dammen i Norddalen i
naturlig tilstand. Anleggsarbeidet har
startet opp . 03 .10.1972 .
The river below the intake reservoir at
Norddalen in its natura! state. The fa ·
cility is operational. 3 October 1972.

Det steinete bunnmaterialet i Nordel·
va før samløpet med Sørelva i hoved ·
dalen indikerer at det før regulering
var en betydelig mengde materiale
som ble ført i transport. De tidligere
erosjonskantene begynner nå å bli sta·
bile og vegetasjonen rykker inn .
04.07 .1980
The rockiness of the bed of the Nordelva River befare its confluence with the
Sørelva River in the main valley indica ·
tes thai a considerable amount of ma·
terial was transported in the water prior to regulation. After years of erosion,
the banks have now begun to stabilize
and vegetation is maving in .
4 July 1980.
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Inntaket av elva fra den store sjøen Sælkajavrre. 03 .07 .1986.
The river's intake from Sælkajavrre, a large lake. 3 July 1986.

Sælkajokkas løp nedenfor inntaket er ofte helt tørrlagt. Vegetasjon begynner å innta elveløpet jf. foregående foto . 03.07 .1986.
The bed of the Sælkajokka below the intake is aften completely dry. Vegetaion is beginning to gain a foothold in the riverbed, cf. photo Dl . 3 July 1986.
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Losivatn er hovedmagasinet til Norddalen . Høyeste regulerte vannstand ble tillatt lagt 2 m under tidligere normalvannstand . Dette har medført at det
naturlige utløpet ikke lenger er i funksjon . 04 .07 .1986.
Lake Losivatn is the main reservoir for Norddalen. It was decided that the highest regulated water levet is 2 m under the natura/ water levet. This means
that the natura/ run-off system no longer functions . 4 July 1986.

Losivatn tas inn på en tunnel og føres østover i tunnelsystemet i Norddalen . Her sees lukehuset og tørrlagt strandsone . 04 .07 .1986.
Lake Losivatn has been channeled into a tunnel and led in an easfern direction through the tunnel system in Norddalen . Here we view the gate house
and the dried-up shore zone. 4 July 1986.
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De kvartære avsetningene langs elveløpene var en viktig materialkilde tidligere . Her sees Nordelva nedenfor brua i hoveddalen . 15.06.1984.
The Quaternary sedimentation along the riverbanks was at one time an important source of material. Here, the Nordelva River below the bridge in the
main valley. 15 June 1984.

Hovedelva etter samløpet av Nordelva og Sørelva . En ser tydelige erosjonskanter i løsmaterialet langs elveløpet, jfr. bilde på foregående side . 10.06. 1984.
The main river after the confluence of the Nordelva and Søre/va Rivers. There are clear sign of erosion in the /oose sediment along the riverbanks,
cf. photo K 1. 10 June 1984.
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Dagens delta til Skjoma . Vegetasjonen rykker raskt inn . 25 .06.1984 .
The Skjoma Delta . Vegetation is maving in rapidly. 25 June 1984.

Evekant med «armeringslag». 26.06.1984.
Riverbank with a /ayer of «reinforcement" . 26 June 1984.

Noen få steder er det aktiv erosjon i
løpskantene i hovedelva i dag også .
26.06.1984.
There are still a few places where erosion is still active along the banks of
the main river. 26 June 1984.

Det vanlige forløp er imidlertid at vegetasjonen stabiliserer kantene . 26.06.
1984.
The usua/ process, however, is that
vegetation maves in and stabilizes the
banks. 26 June 1984.

Bunnforholdene i Skjoma viser fortsatt
at bankene er under utvikling.
26.06.1984.
Conditions on the bed of the Skjoma
show that the banks are still undergoing continuous development.
26 June 1984.

Forbygd elveside p.g.a. erosjonsproblemer for jordbruket. 25.06.1984 .
Erosion is a problem for farming, so
reinforcement is often necessary.
25 June 1984.

Malt stripe på bunnmaterialet neden for første terskel , nedenfor Berghola .

15.06 . 1982.
A stripe painted on the riverbed below
the first weir, below Berghola. 15 June

1982.

Slik så denne stripen ut senere på høsten 1982. 24 .10.1982.
This is how the stripe looked later in
the autumn of 1982. 24 October
1982.

På en banke ovenfor Stiberg ble det
malt striper. Disse er senere ikke fun net igjen . 26.10.1986.
Stripes were painted on a bank above
Stiberg. It was not possib/e to tind
them again later. 26 October 1982.

Samløpet mellom Nordelva og Sørelva
sett ovenfra . Det fremgår også klart at
Nordelva var dominerende både når
det gjaldt vannføring og materialtran sport før reguleringen fant sted . Aug.
1984.
The confluence of th Nordelva River
and the Søre/va River viewed from
above. It can also clearly be seen that
the Nordelva River was dominant both
with reg.ard to waterflow and to the
transport of materials befare regulation took place. August 1984 .

Stasjonshalmen i Norddalen var tid ligere et viktig akkumulasjonsområde
for det finkornede materialet. I dag virker det lokalt som materialkilde. Den
betydelige reduksjonen av vannføringen medfører at store deler av det tid ligere elveløpet nå ligger tørt . Til venstre på bildet sees det tørre elveløpet
fra Losivatn . de tørre elveløpene er nå
blitt et fremtredende negativt trekk i
dagens landskap i Norddalen .
04 .07 .1986.
Stasjonshalmen in the Norddalen Valley was formerly an important accumulation site for the finely-particled
material. Today it has become a local
source of material. The substantial reduction in waterflow means that large
parts of the former riverbed are now
dry. To the lett, the dried-up riverbed
from Lake Losivatn. The dried-up riverbeds have now become a prominent
feature, detracting from the presentday landscape of the Norddalen Valley. 4 July 1986.

Stasjonshalmen , nærbilde, jfr. foregående bilde. 04 .07 .1986.
Stasjonshalmen, close-up, cf. previous
picture. 5 July 1986.
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Breelva (en sideelv i Norddalen) drenerer et mindre felt av breområdet i Storsteinsfjell. 03 .07.1986.
The Breelva River (a tributary in the Norddalen Val/ey) drains a small portion of the glacial area on Storstein mountain. 3 July 1986.

Tidligere rant Breelva i flere løp ned i Norddalen . Nå er det bygd et inntaksmagasin og vannet føres inn i tunnelsystemet. Vannet kan bl.a . føres vestover
til Losivatn for magasinering der. Betydelige mengder løsmateriale sedimenteres ved inntaksmagasinet. 03.07 .1986. Earlier, the Breelva ran thorugh the
Norddalen Valley in several branches. Today an intake reservoir has been built and the water is channeled through the system of tunnels. the water may
be directed westward, for example, to Losivatn Lake, to be stored there. Considerable amounts of sediment are deposited at the intake reservoir. 3 July 1986.
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Det transporterte materialet som blir liggende igjen blir finere og finere nedover i løpet. Ute i selve magasinet svever en mengde materiale omkring i suspensjon . 03.07.1986.
The transported particles which are deposited become finer and finer the further downstream they are found. Out in the reservoir itself, large amounts
of material swirl about in suspension. 3 July 1986.

Løpet nedenfor inntaksmagasinet i Breelva er tørt . 03.07 .1986.
The riverbed below the intake reservoir at Breelvi is dried-up. 3 July 1986.
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Dagens landskap i hoveddalen er sterkt preget av vegetasjonen. Yngre samfunn etableres mot dagens elveløp . 22.09.1986.
Now the landscape in the main valley is heavi/y covered by vegetation . New growth is maving towards the current riverbed. 22 September 1986.

I meandersvingene nede i hoveddalen rykker nå vegetasjonen inn , jfr. foregående bilde. 15.06.1982.
In the meandering curves of the old riverbed down in the main valley, vegetation is become established, cf. previous picture. 15 June 1982.
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Losielva fra Losifjellet renner mye over nakent berg i de høyereliggende områdene . Den fører derfor lite materiale ned i hoveddalen . 28 .06.1984.
The Losielva River from Losi Mountain largely runs over bare rock in the high/and areas. Therefore it only carries small amounts of material down to the
main valley. 28 June 1984.

Nede i hoveddalen renner Losielva i løsmasser. Ved stor vannføring kan den erodere betydelig i disse . 26.10.1983.
Down in the main valley the Losielva River runs thorugh loose materials. Heavy waterflow can lead to considerable erosion of these materials.
26 October 1983.
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Vegetasjonen rykker også inn flere steder i elveløpet. Aug. 1984.
Vegetation is gaining a foothold several places in the riverbed. August 1984.

Meandersving øst for Berghola . Aug. 1984.
A meandering curve east of Berghola. August 1984.
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Nedre terskel i hovedelva ved Berghola . Juli 1983.
The lower weir in the main river near Berghola. July 1983.

Samme terskel som på foregående bilde fokusert på fisketrappen . 22.09.1986.
The same weir as in the previous picture, with the focus on the fish ladder. 22 September 1986.
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Terskelen ved Gam nes danner et vakkert landskapselement i Skjomadalen . Her sees vannspeilet i terskelen oppover mot Storfallet. 02.06. 1983.
The weir at Gamnes adds a new element of beauty to the landscape of the Skjoma Va/ley. Here we see the surface reflection near the weir up towards
Storfallet. 2 June 1983.

Parti av Skjoma med terskler, ved Nygård . Aug. 1984.
A section of the Skjoma with weirs, near Nygård. August 1984.
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En av de få terrassekantene med aktiv
erosjon i dag. Nede i Skjomdalen. Aug.

1984.
One of the few terraced banks presently suffering from active erosion. In
the /ower Skjoma Valley. August 1984.
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