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SAMMENDRAG
Den generelle strømningsmodellen FIDAP har blitt tilpasset Suldalsvatn med gode resultater.
Dette representerer en ny type innsjømodell som utnytter ny teknologi og vil være enkel å tilpasse
andre innsjøer.
Modellen har blitt brukt til å studere innlagring og spredning av vann fra Kvilldal kraftverk i
Suldalsvatn og hvordan dette transporteres mot henholdsvis Hylen kraftverk og Suldalslågen. I
det etterfølgende blir Kvilldalsvann benyttet om vann gjennom Kvilldal kraftverk med opphav i
Blåsjø. Dernest har modellen blitt benyttet til å studere transport av bekkevann i den nedre delen
av Suldalsvatn ("Tarmen").
På grunn av stor vertikal omrøring i området utenfor Kvilldal kraftstasjon oppstår det stor vertikal
blanding av K villdalsvannet i sjøen. Det virker lite sannsynlig at Kvilldalsvannet legger seg i et
spesielt dybdeintervall og holder dette helt bort mot Hylen. Hylen trekker vann fra ca. ¾ av
vanndybden utenfor inntaket. I likhet med vertikalblandingen, får man også god
horisontalblanding av Kvilldalsvannet i sjøen.
Totalt ti ulike situasjoner ble simulert for å kvantifisere mengden Kvilldalsvann i Hylen. Fire uten
temperatursjiktning, fire med og to med sjiktning og ny plassering av inntaket til Hylen.
Beregningene viser at konsentrasjonen av Kvilldalsvann ved inntaket til Hylen kraftverk vil ligge
mellom 15% og 40% etter ca. 35 døgn og deretter stige sakte opp mot ca. 50 % etter ca. 100 døgn.
Mengden vil variere med hvordan Hylen og Kvilldal blir manøvrert i den aktuelle perioden. Det
ble også gjennomført to fylling/tomming simuleringer som bidrar til bedre forståelse av
dynamikken i systemet når vannføringene i systemet varierer. Tømmetiden for å "rense" sjøen for
K villdalsvann antas a vaere omtrent det tredobbelte av fyllingstiden.
Ved å flytte inntaket til Hylen østover til tuppen av odden vis a vis Midtfjordholmen oppnår man
en svak forbedring av evnen til å «suge opp» Kvilldalsvann. Effekten er først og fremst mere
stabile "suge" forhold og kortere transporttid.
Resultatene fra beregningene av transporten av Kvilldalsvann ble sammenliknet med et feltforsøk
som ble utført i Suldalsvatn i 1984. Forholdene under feltforsøket liknet på noen av de valgte
simuleringssituasjonene. Resultatene fra simuleringene var i god overensstemmelse med
målingene.
I den såkalte "Tarmen" ble totalt fire situasjoner simulert: To uregulerte, situasjonen etter RSK og
situasjonen etter Ulla - Forre. Hensikten var å kartlegge om surt flomvann fra bekkene som renner
ut i "Tarmen" kan legge seg i overflaten og transporteres som sure støt mot utløpet av
Suldalsvatn.
Simuleringene viser at bekk 1 (Vekaana) nar Suldalsosen før de øvrige bekkene i alle
situasjonene. For de uregulerte - og RSK situasjonen vil bekk 2 og 3 nå Suldalsosen når
konsentrasjonen av bekk 1 er kraftig redusert. Maksimal konsentrasjonen ligger på ca. 15- 20%
etter ca. 15- 20 timer for alle situasjonene før Ulla - Forre. Transportberegningene for situasjonen
med Ulla-Førre viser at det bare er bekk 1 som har betydning. Maksimal konsentrasjonen kan
komme opp i ca. 50- 55 % etter ca. 7-8 døgn. Vann fra bekk 2 og 3 vil dels transporteres mot
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Hylen kraftverk og dermed få en svært lang transporttid. Vann fra disse bekkene vil derfor kun
bidra med å sette en sur bakgrunnsverdi.
Fra modellering og observerte temperatursjiktninger finner en at vannmassene i "Tarmen" stort
sett er godt blandet. Dette gjør det lite sannsynlig at sure bidrag fra sidebekkene kan legge seg i
overflaten av innsjøen og nå Suldalslågen raskt og konsentrert.
For verifisere resultatene fra modellen ble det gjennomført fire rhodaminforsøk. Transporttidene
i modellen var i godt samsvar med de observerte transporttidene for rhodaminen.
Konsentrasjonene ble ikke verifisert i samme grad på grunn av mye støy i målingene.
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INNLEDNING
Det har vært to vannkraftutbygginger i Suldalsvassdraget. Røldal-Suldal-utbyggingen på 1960tallet (Hydro) og Ulla-Førre-utbyggingen (Statkraft) på 1980-tallet.
Den første utbyggingen var i vassdragets østligste område med bygging av blant annet flere
magasiner i høyfjellet og kraftverkene Suldal I og Il. Disse kraftverkene har utløp i indre ende av
Suldalsvatn. Reguleringen medførte redusert vanntilførsel til Suldalsvatn i sommerhalvåret og
økt i vinterhalvåret.
Ulla-Førre er det største vannkraftprosjektet i Norge med bygging av bl.a. et stort
høyfjellsmagasin. Blåsjø (3105 mill m 3). Vannet fra Blåsjø utnyttes gjennom Saurdal og
Kvilldal kraftverk før det når Suldalsvatn. I tillegg henter Kvilldal kraftverk vann fra 600 meters
nivå, noe av dette vannet drenerte naturlig til Suldalsvatn. Blåsjøvannet rant ikke naturlig til
Suldalsvassdraget. Ulla-Førre-utbyggingen har medført at tilsiget til Suldalsvatn har økt med
64%. Hylen kraftverk utnytter fallet fra Suldalsvatn til Hylsfjorden.
Blåsjøvannet er både surere (lavere pH) og kaldere enn det man i middel har i Suldals vatn. Av
den grunn er det av interesse å kartlegge hvordan vann fra Kvilldal kraftverk blandes inn i
Suldalsvatn og transporteres mot henholdsvis Hylen kraftverk og Suldalslågen, se figur 1.

I tillegg påvirkes Suldalsvassdraget av sur nedbør. Det medfører at enkelte av sidebekkene til
Suldalsvatn i flomperioder kan vaere svaert sure. Derfor har ogsa innblanding og
transportmønsteret av bekkevannet gjennom nedre del av Suldalsvatn, fra Suldalsporten til
Suldalsosen, blitt undersøkt. Dette området blir referert til som "Tarmen".
Virkningen av disse forholdene, innblanding av kaldt og surt vann fra Blåsjø samt tilsig fra sure
sidebekker på vannkvaliteten i Suldalsvatn er kartlagt gjennom simuleringer med en avansert
hydrodynamisk modell FIDAP (Fluid Dynamics Analysis Package).
Man ønsket blant annet å verifisere/avkrefte følgende hypoteser ved modellarbeidet:
1) I perioder uten temperatursjiktning i Suldalsvatn vil vann fra Kvilldal kraftverk blandes
fullstendig med vannet i Suldalsvatn. Det medfører at andelen Kvilldal svann som går til
Hylen/Suldalslågen er proporsjonal med det vannvolumet som går i de to utløpene.
2) I perioder med lagdeling i Suldalsvatn kan manøvreringen av Hylen og Kvilldal kraftverk
påvirke den andelen av Kvilldalsvann som tas ut gjennom Hylen. I "heldigste" fall kan alt vannet
fra Kvilldal lagres inn i et dybdenivå og suges ut gjennom Hylen.
3) Andelen Kvilldalsvann i Hylen kan økes vesentlig ved å flytte "inntaket" til Hylen.
4) Noe lavere sommertemperatur i Suldalsvatn (10-20 meters dyp) skyldes innlagring av vann fra

Kvillda/ Bl&sjg.
5) Vann fra sidebekkene til "Tarmen" vil i flomperioder kunne transporteres raskt mot
Suldalsosen og dermed dominere vannkvaliteten ut av Suldalsvatn. Tidspunkt og størrelse av

7

maksimal konsentrasjon av hekkevann ved Suldalsosen har blitt vesentlig endret som følge av
reguleringene i vassdraget.
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NUMERISK MODELL FOR SULDALSVA TN
Tradisjonelt har strømninger i innsjøer blitt modellert med dybdeintegrerte finite differencebaserte numeriske metoder (Sunderman, 1979). Denne type modeller har ofte en enkel beskrivelse
av turbulens og egner seg først og fremst til å beregne storskala problemer der man ikke er
avhengig av å ha med alle detaljene i problemet. En slik modell er derfor ikke tilstrekkelig i
problemer med kompleks geometri og områder med store gradienter slik som utenfor utløp av
bekker og kraftverk. Disse faktorene i kombinasjon med kompliserte fysiske parametre som
tetthetsvariasjoner, vind og Coriolis kraft, gjorde det ndvendig anvende en "moderne"
numerisk løsningsmetode for beregne strømningepe i Suldalsvatn. Det ble derfor anvendt en
modell som er basert på løsningen av Navier Stokes likninger i 3 dimensjoner. For å oppnå best
mulig resultat, ble det valgt en elementmetode - basert modell der beregningsområdet kan
tilpasses på en spesielt god måte (ikke-strukturert gitter).
Vel vitende om at løsningen av Navier Stokes likninger i 3 dimensjoner for en innsjø gir en
regnetung modell, har filosofien hele tiden vært å ta høyde for dette siden utviklingen i både
likningsløsere og datamaskiner går fort framover. Ved å anvende den kommersielt tilgjengelige
programpakken FIDAP, var det mulig å få tilfredsstilt kravene til både fysisk beskrivelse og
elementoppdeling samt å utnytte ressursene i en moderne PC på en optimal måte.

Elementoppdeling i elementgitre
Siden de aktuelle strømningsproblemene i Suldalsvatn naturlig deles inn i problematikken i den
såkalte "Tarmen" og i området mellom utløpet av Kvilldal kraftstasjon og inntaket til Hylen
kraftstasjon, var det naturlig å dele beregningsområdet i to separate deler. Delingen ble gjort rett
vest for Suldalsporten der hastighetsfeltet er forholdsvis homogent over tverrsnittet.
Figur 2 og 3 viser beregningsområdene som ble anvendt i de to tilfellene. Begge
beregningsområdene ble diskretisert med lineære 8 noders elementer der hastighetene i x, y og Zretning, temperaturen, turbulens parametre og konsentrasjon av surt vann beregnes i
hjørnepunktene i hvert element. Trykket holdes konstant over hvert element. På grunn av behovet
for forfining i elementgitteret i områder med store gradienter, ble det ikke-strukturerte gitteret lagt
i horisontal planet. I vertikalplanet ble topp gitteret "mappet'', via flere lag, ned til bunnen som
besto av stykkevis konstante dyp.
På grunn av både den kompliserte geometrien i sjøen og Kvilldalsvannets transport vei, var det
nødvendig å strekke beregningsområdet i figur 3 helt opp forbi Fjæraneset. Der hvor sjøen ble
"kuttet over" (nord østlige rand), ble hastighetene over tverrsnittet antatt tilnærmet homogene på
grunn av den rette geometrien oppstrøms (Ellingsen 1994 ). En parabelformet hastighetsfordeling
som strakk seg ned til ca. 50 m ble satt over randen og vannføringen (INN) ble satt slik at den
balanserte verdiene ved utløpet, og vannføringen ved kraftstasjonene Kvilldal og Hylen. Gitteret
for dette området besto av 42535 knutepunkter (noder) fordelt i dypet på mellom 7 og 13 lag
(avhengig av dypet) med den fineste oppdelingen de første IO meterne. Beregningsområdet har
stykkevis konstant (flat) bunn og rette vegger.
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Beregningsområdet for den såkalte "Tarmen" er vist i figur 2. Dette strekker seg fra Str&pa til
Suldalsporten. Gitteret som ble benyttet består av ca. 26000 knutepunkter fordelt på 7 lag i dypet.
Beregningsområdet har stykkevis konstant (flat) bunn og rette vegger. Dybden ved de grunne
områdene ved Suldalsporten og ved Veka bru ble satt til 2.0 m.
StrApa

Bekk 1

Bekk2
Bekk 3

Suldalsporten

Figur 2
Beregningsområde

1. Området er ca. 5 km langt og med dyp som varierer fra 0,6 til 30 meter.
Suldalsporten

Hylen

Kvilld al

Fjaeranes

Figur 3
Beregningsområde 2. Området er ca. 10 km langt og med dyp på inntil 250 meter.
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Matematisk modell og løsningsmetodikk
Den numeriske modellen er basert på løsningen av de tredimensjonale Navier Stokes likninger.
Disse er diskutert i for eksempel Bachelor 1976 og i det følgende er matematikken utelatt. På
hvert element løses følgende likninger:
• De stasjonære bevegelseslikningene ix, y og z- retning for ikke - linear turbulent strøm
inkludert Coriolis - og temperatur avhengig oppdriftskraft (temperatur variasjoner). PrandlMixing length anvendes for å beskrive Eddy viskositeten.
• Kontinuitetslikningen for en inkompresibel veske
• Stasjonær energilikning (temperatur likningen)
• Tidsavhengig transportlikning for Kvilldalsvannet/bekkevannet. Tidsintegrasjonen gjøres med
en implisitt baklengs Euler metode med variabelt tidssteg.
For at løsningene på de to beregningsområdene skal være entydig løsbare anvendes følgende
randbetingelser:
• Hastighetene normalt på fast vegg/bunn = 0 i det aktuelle beregningsområdet.
• Gitt hastighet inn til Hylen og ut fra Kvilldal. Vannføringen inn i modellen defineres via et
antatt hastighetsprofil oppstrøms Fjæraneset. Vannføringen ut settes fri slik at denne balanseres
av riktig inn/ut i systemet.
På tilsvarende måte settes vannføringen inn ved Suldalsporten, mens bekkevannet føres inn i
modellen via en spalte med høyde 0.6 m og en bredde som varierer med vannføringen. Bredden
settes ut i fra at hastigheten ut av bekken ikke bør overstige 2.0 mis. Vannføringen ut av sjøen
settes fri og balanseres av riktig inn/ut.
• Konsentrasjonen av hekke - og Kvilldalsvann settes lik 1 ved bekkeinnløp og utløp fra
Kvilldal kraftverk.
• Gitt skjærspenning på overflaten for å simulere vindens innvirkning.
Løsningen av de ikke-lineære likningssettene ble utført med en segregert iterativ metode i
kombinasjon med en konjugerte gradienters metode på hver iterasjon.
For å få en mindre regnetung modell, ble transportberegningene utført ved at man for den aktuelle
situasjonen først beregnet de stasjonære hastighetsfeltene separat. Deretter, på grunnlag av
hastighetene, den tidsavhengige konsentrasjonsutviklingen.
Mens det i dette oppsettet er full kopling mellom temperaturer og hastigheter når hastighetsfeltet
beregnes, gir denne framgangsmåten ingen kopling mellom hastigheter og konsentrasjoner
(hastighetene er ikke avhengig av konsentrasjonene). Dette stemmer bra med hvordan naturen
oppfører seg.
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Transportberegningene av Kvilldalsvann oppstrøms Suldalsporten ble utført på grunnlag av ett
enkelt stasjonært hastighetsfelt som lå fast under hele transportperioden. Dette ble ansett som
tilstrekkelig siden forholdene i denne delen av sjøen kan sies å være relativt stasjonære.
Siden variasjonen i vannføring i bekkene nedstrøms Suldalsporten i en flomperiode kan bli svært
stor, ble transportlikningene for dette problemet beregnet på bakgrunn av en serie stasjonære
hastighetsfelt. Ideen var a gjenskape den "pulsen" i vannføringen som opptrer i flomperioder.
Framgangsmåten ble som følger:
1) Laser forste hastighetsfelt H,. Har etablert et hastighetsfelt som gjelder fram tilt

= t.

2) Lser transportlikningen for det gitte bekkevannet fram til tiden t = t1 pa grunnlag av H. Har

dermed etablert den første delen av den transiente løsningen T for bekkevannet.
3) Leser inn hastighetene fra H, som antatt startverdi ved beregning av neste hastighetsfelt H>.
Leser samtidig inn Tuten å bruke denne (denne må huskes!). Når vannføringen i bekken øker,
endres gitteret. Gammel løsning interpoleres inn på det nye gitteret.
4) Lser H. Fortsetter beregningen av T frat = t fram tilt= t2 pa grunnlag av H».
5) Leser inn H som antatt startverdi for neste hastighetsfelt H5. Beregner H5 og fortsetter
beregningen av T fram tilt= t5 osv.
På denne måten blir "pulsen" i vannføringen (hastigheten) framstilt som en trappefunksjon i
stedet for en kontinuerlig kurve og framgangsmåten er god dersom man benytter et tilstrekkelig
antall hastighetsfelt i serie. Konsentrasjonskurven blir derimot en kontinuerlig kurve. En ulempe
med metoden er naturligvis at man ikke får med seg den tidsutviklingen i hastighetsfeltet som
finner sted før hastighetene har rukket å bli stasjonære. I strømningsproblemer der transporttiden
er så lang som i en innsjø, spiller det sistnevnte sannsynligvis liten rolle for helhetsbildet.

TRANSPORT A V KVILLDALSV ANN GJENNOM SJØEN
Med referanse i figur 4 kan problemstillingen uttrykkes som følger:
Fra utløpet av Kvilldal kraftstasjon går det en kontinuerlig strøm av vann ut i Suldalsvatn. En
blanding av "gammelt" innsjøvann (INN) og Kvilldalsvann transporteres gjennom
Bukkagjotfjorden inn i det store området mot UT. Siden Hylen ligger mellom Kvilldal og UT, vil
en andel av Kvildalsvannet forsvinne ut i Hylen. Hvor mye som forsvinner ut i Hylen er avhengig
av horisontal - og vertikal fordelingen av Kvilldalsvannet gjennom Bukkagjotfjorden og
vannføringen i Hylen og UT.
Vertikalfordelingen av Kvilldalsvannet styres av innlagringen i sjøen, som blant annet er styrt av
vanntemperaturen og påvirkningen av vær og vind på overflaten. Dersom Kvilldalsvannet lagrer
seg inn på et spesielt dyp, og vann til Hylen trekkes fra et annet dyp, kan man tenke seg at
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Kvilldalsvannet kan passere Hylen uten å bli suget ut. Det er derfor nødvendig å studere
innlagringen av Kvildalsvann og utsugningen av Kvilldalsvann til Hylen.

Hylen kraftverk

UT

Stort område

Bukkagjotfjorden

INN

Suldalspor ten

Kvildal kraftverk

Figur4
Prinsipp skisse

Horisontalfordelingen styres av vannføringene INN, Hylen og UT og til en viss grad også
plasseringen av inntaket til Hylen kraftverk. Siden Kvilldalsvannet transporteres nordover forbi
bendet i Suldalsvatn (Ellingsen 1994), får ikke vannføringen i Kvilldal så mye a si for
horisontalfordelingen i Bukkagjotfjorden.
For å studere hvordan INN, UT, Hylen og Kvilldal påvirker konsentrasjonen av Kvilldalsvann i
Hylen, ble det i alt kjørt 10 ulike situasjoner (tabell 1). Situasjonene A - Der isoterme, dvs.
samme temperatur i alle dyp. I situasjonene E- H har en temperatursjiktning i Suldalsvatn, mens I
og J er identiske med G og H bortsett fra at inntaket til Hylen kraftverk ble flyttet østover til
tuppen av odden vis a vis Midtfjordholmen.

Valg av representative inngangsdata
Driftsvannf rin i kraftverkene Kvilldal o H len
Som vist i tabell 1 er det utført simuleringer med driftsvannføringer i Kvilldal og Hylen kraftverk
pa henholdsvis 80 og 120 m'/s (A,C,E,G,I) og 200 og 240 m'/s (B,D,F,J).
I middel pr. måned varierer normalt driftsvannføringen i Kvilldal kraftverk mellom 60 og
100 m'/s. 80 m'/s er valgt som en representativ verdi for Kvilldal kraftverk ved simuleringene av
strømningsforholdene. Med full produksjon i Kvilldal kraftverk får man en driftsvannføring på
ca. 200 m'/s. Dette gjenspeiler dermed en maksimalsituasjon for Kvilldal.
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Midlere driftsvannf@ringpr. maned varierer i Hylen kraftverk fra 90-180 m'/s, bortsett fra
juni/juli hvor kraftverket normalt står. 120 m'/s, som tilsvarer full drift på ett aggregat, er valgt
som representativ verdi for Hylen kraftverk.
Med full produksjon i Hylen kraftverk får man en driftsvannføring på ca. 240 m'/s. Dette er valgt
som en maksimalsituasjon for Hylen kraftverk. Det er sannsynlig at en har full produksjon i
Hylen kraftverk i perioder hvor Kvilldal kraftverk og utnyttes maksimalt, disse maksimalsituasjonene er derfor koblet.

V annf rin er ved INN/UT
Ved simuleringene i alternativ A og B er det forutsatt vannføringer ved INN og UT på
henholdsvis 50 og 10 m3/s. INN-verdiene korresponderer med en vintersituasjon med lite tilsig
fra Suldalsvatns restfelt og moderat driftsvannføring i kraftverkene Suldal I og II. UT-verdien er
av samme strrelsesorden som minstevannfringen i Suldalslgen vinterstid (12 m'/s).
I alternativ Cog D er vannforingen ved INN og UT henholdsvis 140 og 100 m'/s. INN-verdien
korresponderer med en vårsituasjon med en del snøsmelting fra Suldalsvatns restfelt og middels
til høy driftsvannføring i kraftverkene i Suldal I og II. UT-verdien er av samme størrelsesorden
som minstevannføringen i Suldalslågen i mai - juni (varierer fra ca. 50 til 200 m'/s som
månedsmiddel).
I alternativ E og Fer vannføringen ved INN og UT henholdsvis 100 og 60 m'/s. Verdiene

korresponderer med forholdene i august forutsatt middels avrenning fra Suldalsvatns restfelt og
middels driftsvannføring i kraftverkene Suldal I og II. UT-verdien er av samme størrelsesorden
som minstevannfringen i Suldalsl%geni august (62 m'/s).
I alternativ Gog Her vannføringen ved INN og UT henholdsvis 190 og 150 m'/s. Verdiene

korresponderer med en sommer-situasjon med kraftig nedbør som gir høy avrenning fra
Suldalsvatns restfelt, høy driftsvannføring og noe flomtap for kraftverkene Suldal I og II. UTverdien er av samme størrelsesorden som høyeste juli-verdi i Suldalslågen i perioden 1989-96
(165 m'/s).
Forutsetningene i alternativ I og J er de samme som for G og H, med kun den endring at inntaket
til Hylen er gitt en ny posisjon.
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Tabell 1:
Vannstrømmen i Suldalsvatn ved innløp til Bukkagjotfjorden (INN) og ut av
Suldalsporten (UT) samt driftsvannføringene i kraftverkene Hylen og Kvilldal
ved simuleringene. Alle verdier i m3Is.
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100
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190
190
190

A
B
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E
F
G
H

I
J

10
10
100
100
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240
120
240
120
240
120
240
120
240

60
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150
150
150
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80
200
80
200
80
200
80
200
80
200
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Vinter des.- a ril)
V&r mai- 'uni)

"
S'iktnin
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st)

Sommer 'uli - flom)
H len n
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Tem raturforhold
I simuleringene A-Der det forutsatt homogene temperaturforhold. Det er tilnærmet
normalsituasjonen fra november til mai (Tvede, 1996). I området mellom Kvilldal og Hy len
kraftverk avtar temperaturen i Suldalsvatn normalt fra ca. 6 °C i november til ca. 2,5°C i
mars/april, mens vannet fra Kvilldal kraftverk holder 4-5 °C i november og 2Ci mars - mai. Det
vil si at Kvilldalsvannet er litt kaldere enn Suldalsvatn, men tetthetsforskjellene er så små at det
ikke har noen innvirkning på strømningsforholdene.
I simuleringene E-J er det forutsatt temperatursjiktning i Suldalsvatn. Dette er normalt
situasjonen i perioden juni til oktober. Maksimal sjiktning har en vanligvis i august. For å
maksimere effekten av sjiktning er det benyttet data fra en varm sommer (1995). Temperaturen
avtok da fra 14 °Ci overflaten til 5 °C på ca. 100 meters dyp (figur 5).
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Figur 5
Temperaturprofil Suldalsvatn. Det er benyttet data fra en varm
periode (august 1995) for å maksimere effekten av sjiktningen.
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Temperaturen i Blåsjø når sjelden over 8 °Com sommeren. Sjiktning oppstår i liten grad og som
regel ligger temperaturen mellom 4 og 8 °C i alle dyp. Ved simuleringene er det derfor antatt at
Kvilldal kraftverk henter vann fra Bl2sj9 med en temperatur pa 6 °C.

Beregningsresultater
Når Kvilldalsvannet kommer ut i Suldalsvatn, blir det utsatt for vertikal - og horisontal spredning
på grunn av at skjærkreftene utsetter "jet strålen" for diffusjon (diffusjonskreftene er
proporsjonale med hastighetsgradienten). Et stykke utenfor utløpet av kraftverket, der "jetbevegelsen" har opphrt, tar det "globale" stromningsmnsteret styrt av INN, UT og vannforingen
i Hylen over transporten av vannmassene.

Vertikal blandin utenfor Kvilldal kraftstas· on
På grunn av den kraftige strålen som kommer ut fra kraftstasjonen oppstår det stor vertikal
blanding i nærområdet utenfor Kvilldal. Dette skyldes delvis hastigheten påjetstrålen, men også
at det er brådypt rett utenfor utløpet. Det sistnevnte forårsaker vertikal resirkulasjon som
forårsaker stor omrøring.
For å studere hvor kaotisk forholdene er utenfor utløpet av Kvilldal kraftstasjon, ble det kjørt
noen partikkelbaneberegninger for situasjonene A, B, G og H. Dette går ut på at man følger banen
til et gitt antall partikler fram i tid ut fra et utløp. Da disse ble sluppet ut fra Kvilldal, var formålet
å se hvor langt ned i dypet de forplantet seg og hvilken bane de fulgte. På figur 6 vises
situasjonene A og Gog det er lett å se at i alle tilfellene er forholdene svært kaotiske og
blandingen i dypet stor. Dette gjelder spesielt for de situasjonene der man har en
temperaturgradient (G og H).
Siden Kvilldalsvannet er tyngre enn innsjøvannet, vil dette delvis dykke rett etter at det har
kommet ut i sjøen. Dette medfører større skjærkrefter langs jet strålen og dermed større blanding
og mere kaos. På grunn av tetthetsvariasjonene vil det også oppstå ulike effekter som medvirker
til å øke blandingen (Ellingsen 1994).
For å belyse spredningen i et snitt utenfor Kvilldal ved to forskjellige tidspunkt, ble
konsentrasjonen av Kvilldalsvann plottet i situasjon Dog J (Ellingsen, 1996). Figur 7 viser
innblandingen i et snitt gjennom sjøen etter en halv time og etter 5 timer i situasjon D. Som man
ser av plottene spres Kvilldalsvannet fort i dypet.
Som et mål på hvordan Kvilldalsvannet blir fordelt i dypet etter en lang tid, ble konsentrasjonen
plottet midt ute i Bukkagjotfjorden for situasjon A og H (Ellingsen, 1996). Figur 8 viser
variasjonen i situasjon H. Variasjonen over tverrsnittet er svært liten.
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Ut fra modellarbeidet kan man konkludere med at så små tetthetsvariasjoner som det ber er snakk
om og med jetstråler i kombinasjon med brå dyp, oppstår det god vertikal blanding i sjøen. Dette
gjelder for alle situasjonene. I tillegg vil vannmassene blandes på grunn av vær og vind.

Vertikal blandin ved inntaket til H len kraftverk
I tråd med det som er skrevet over, er det god grunn til å anta at Kvilldalsvannet vil være godt
blandet når det når inntaket til Hylen kraftverk. Tunnelinntaket til kraftverket strekker seg fra
overflaten til ca. 15 meters dyp og er ca. 20 meter bredt.
For å kartlegge hvilke dyp Hylen kraftverk suger fra, ble det kjørt noen partikkelbane beregninger
mot inntaket til Hylen. Beregningene ble gjort baklengs i tiden ut fra inntaket for noen
representative tilfeller. Denne type beregning er meget hendig og viser hvor vannpartiklene som
ender opp i Hylen kommer fra. Det går fram av plottene i figur 9 at Hylen kraftverk suger vann
fra overflaten og ned til relativt store dyp, ca. (3/4) av avstanden ned til bunden. Det virker derfor
usannsynlig at suget bare gjelder i visse sjikt. I likhet med beregningene ved utløpet fra Kvilldal
er situasjonene med tetthetsvariasjoner mest rotete.

Horisontalfordelin av Kvilldalsvann i s · n
For å få en oversikt over hvordan fronten sprer seg, ble hver av situasjonene vist rett ovenifra for
to tidspunkter (Ellingsen, 1996). Det første tidspunktet er valgt tidlig i simuleringen, mens det
andre tidspunktet korresponderer med tidspunktet angitt i kolonne 3 i tabellen under. Figur 10
viser konsentrasjonsfordelingen av Kvilldalsvann ved to tidspunkter for situasjon D (farger).
Av plottene (Ellingsen 1996) kan man blant annet se at situasjon B og F forplanter seg saktere
enn situasjon D gjennom sjøen. Dette kommer av at Dhar høyere INN verdi. Fordelingen over
tverrsnittet i alle situasjonene ser ut til å være forholdsvis homogen.

Horisontalfordelin i nærområdet rundt uti t av Kvilldal kraftverk
Vannføringen i Kvilldal kraftverk er av stor betydning for horisontalblandingen. Når
driftsvannføringen er stor, kommer Kvilldalsvannet lettere ut i hovedstrømmen som har en
resirkulasjonssone i bendet utenfor kraftverket (se Ellingsen 1996).
På grunn av at resirkulasjonen i bendet øker når vannføringen ved INN øker, spres
Kvilldalsvannet fortere i situasjon Denn i situasjon B. Det er viktig at Kvilldal kraftverk har
tilstrekkelig driftsvannføring slik at vannet blir dratt med i resirkulasjonen (Ellingsen 1996).
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Figur 6
Partikkelbaner ut fra Kvi Ilda! kraftverk (situasjon A og G). I situasjon A er det homogene
vannmasser, mens i situasjon G er det kraftig temperatursjiktning i Suldalsvatn. I begge tilfelle er
det antatt en driftsvannføring i K villdal kraftverk på 80 m'/s.
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Figur 8
Vertikal variasjon av Kvilldalsvann i Bukkagjotfjorden etter 30 døgn (situasjon H). En ser at
konsentrasjonen er tilnærmet konstant 35 %.
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Figur 9
Partikkeltransport mot inntaket til Hy len (situasjon A og G). I situasjon A er det homogene
vannmasser. mens i situasjon Ger det kraftig temperatursjiktning i Suldalsvatn. I begge
situasjoner er det antatt en driftsvannføring i Hylen kraftverk på 120 m'/s.
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Figur 10
Horisontal fordeling av Kvilldalsvann etter ca. I og 36 døgn. Det er forutsatt driftsvannføringer i
Kvilldal og Hylen kraftverk på 200 og 240 m/s i simuleringene. Vannstrommen ved INN og UT
er henholdsvis 140 og 100 m'/s (sit. D).
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Horisontalfordelin i området mellom Kvilldal kraftverk o H len kraftverk
I dette området kunne man i teorien tenke seg at det oppstår en viss "tunnel effekt" med
Kvilldalsvann mellom Kvilldal og Hylen. Men i og med at denne "tunnellen" ligger mellom INN
og UT, blir "tunnellen" spredt ved at vann fra INN dytter den utover. Videre vil Kvilldalsvannet
bli transportert nordover opp i bendet og deretter blir dratt vestover inn i Bukkagjotfjorden. På
grunn av den store horisontale omrøringen som finner sted i bendet, blir Kvilldalsvannet
transportert som en slags "plugg" vestover. Resultatet er at det fordeler seg forholdsvis jevnt over
tverrsnittet i Bukkagjotfjorden. Effekten av "tunnel" kan bli noe forsterket når INN avtar og
vannforingen i Hylen oker.
Etter at Kvilldalsvannet passerer munningen mot ået store åpne området i sjøen, blir noe av
vannet transportert i retning av Hylen og noe i retning av UT. For å få en forståelse av hvordan
transporten mot Hylen foregår i dette området, ble det kjørt noen partikkelbane beregninger i
horisontalplanet. Disse kjøringene ble kjørt slik at beregningene ble gjort baklengs ut fra Hylen
for noen representative tilfeller. I likhet med det som ble beskrevet over, viser dette hvor
vannpartiklene som ender opp i Hylen kommer fra figur 11 viser horisontaltransporten i situasjon
AogH.
Av plottene ser man at for situasjonene A og B trekkes vannet til Hylen i en pen vifteform utenfor
inntaket. Når vannføringen ved INN øker, forsterkes den globale resirkulasjonen i det store åpne
området utenfor Hylen. For situasjon C betyr det at viften dreies mer mot land langs østsiden av
tunnelinntaket (Ellingsen 1996). I situasjonene E, F, G og H vil resirkulasjonen forårsake at noen
"Hylen - partikler" får sin opprinnelse også fra Kvilldalsvika. Dette harmonerer bra med
beretninger om tømmer fra Kvilldalsvika som ble funnet i rista ved inntaket til Hylen.
For å kartlegge hvor stor andel av Kvilldalsvannet som suges ut i Hylen, ble konsentrasjonen
logget i inntaket gjennom hele tidsperioden for alle simuleringene. Selve loggingen ble foretatt
ved at det ble beregnet et såkalt "history plot" i hver av punktene slik som vist i figur 12. Disse
plottene viser konsentrasjonene som funksjon av tiden.

Fordelin av Kvilldalsvann mellom H len kraftverk o UT
Resultatene fra transportberegningene er presentert i tabell 2. I kolonne 2 vises den teoretiske
konsentrasjon som oppstår i Bukkagjotfjorden når Kvilldalsvannet blir tynnet ut med vann fra
INN. Disse verdiene er beregnet på en enkel måte ved å sammenlikne vannføringene INN,
Kvilldal og vannføringen ut av Bukkagjotfjorden i en enkel boksmodell. Verdiene gjenspeiler den
konsentrasjonen som oppnås ved åpningen ut av Bukkagjotfjorden etter uendelig lang tid
(stasjonærtid). I boksmodellen antar man følgelig at blandingen er stasjonær og uavhengig av
strømningsmønsteret. Verdiene representerer dermed den stasjonære maksimale konsentrasjonen
man kan ha av Kvilldalsvann i Hylen dersom man enten har: 1) bare ett utløp, dvs. ikke noe vann
transporteres mot UT, eller 2) total blanding av vannmassene der fordelingen mellom Hylen og
UT blir proporsjonal med vannføringene.
I og med at UT er positiv i alle de aktuelle tilfellene, vil fordelingen mellom Hylen og UT kun
være avhengig av hvor homogene vannmassene er i området mellom Hylen og UT. Ved god
innblanding fungerer boksmodellen dermed som en god referanse til de beregnede FIDAP
verdiene selv om den ikke tar hensyn til tidsutviklingen.
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FIDAP verdiene er gitt i kolonne 3 der beregnet konsentrasjon er listet opp etter 35 døgn og etter
tiden Ti kolonne 5. Kolonne 6 viser verdiene omregnet til m'/s. Kolonne 4 viser hvor hoy % del
av den teoretiske konsentrasjonen som er oppnådd etter 35 døgn. Til slutt er transporttiden for å
oppnå en konsentrasjon på 5% vist i kolonne 7. Denne verdien gir en indikasjon på hvor lang tid
det tar før man kan observere vann fra Kvilldal i Hylen.

Tabell 2
Oversikt over hvor mye Kvilldalsvann som går til Hylen kraftstasjon

Korsentr
(deg)
Vf.(i'/s) avTransporttid

koistrasjor
i Hyle
n av teor. 1Hyle' Ki.iHylen
kon.
=
< For
i i oppn
, •..................
Toretisk¥

?f

iBu

A
B
C
D
E
F
G
H

I
J

0.61
0.80
0.36
0.58
0.44
0.66
0.30
0.51
0.30
0.51

' Kos. •

%:

T#=35d ' konsentr:
TY!
0.15
0.38
0.18
0.42
0.14
0.32
0.15
0.34
0.19
0.32

24
47
50
72
31
49
50
67
64
63

0.39/114
0.45/45
0.25/54
0.43/37
0.17/44
0.33/36
0.17/38
0.30/27
0.28/70
0.38/50

IT

47/114
108/45
30/54
104/37
20/44
80/36
20/36
72/27

33r70
91/50

17.5
9.6
15.6
8.2
14.4
9

13.4
7.3
6.8
3.5

I virkeligheten vil det naturligvis forekomme variasjoner i vannføringene gjennom systemet på
grunn av variasjonene i kjøringen av kraftverkene og variabelt tilsig. Men siden det fra tid til
annen er stopp på maskinene, virker en periode på 4 -5 uker rimelig som sammenliknings verdi.
Ved å studere de beregnede konsentrasjonene ser man at andelen av Kvilldalsvann i Hylen for alle
situasjonene ligger mellom 15% og 40% etter 35 døgn, men stiger fortsatt sakte i følge kolonne 5.
Verdiene i kolonne 4 viser at situasjonene med de høyeste verdiene på Kvilldal og Hylen har
kommet nærmest den teoretiske stasjonarverdien etter 35 døgn. Som man ser er det ganske stor
variasjon i tallene i kolonne 4, og dette skyldes at strømningsmønsteret/innblandingen varierer
noe fra situasjon til situasjon.
Trolig på grunn av den nye plasseringen oppnår man i situasjon I 64 % av teoretisk verdi selv om
verdiene pa Kvilldal og Hylen bare er henholdsvis 80 m'/s og 120 m'/s. Videre ser man at
transporttidene som skal til for %oppn? en konsentrasjon pa 5% er vesentlig kortere for situasjon I
og Jenn for de andre situasjonene. Dette skyldes at suget fra det alternative inntaket har en mere
direkte retning mot Kvilldal enn hva det eksisterende har.
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Figur 11
Partikkelbanene i horisontalplanet mot Hylen kraftverk. I øverste figur er det isoterme forhold og
driftsvannføringen i Hy len kraftverk er I 20 m'/s (sit. A). I nederste figur er det temperatursjiktning og en driftsvannføring på 240 m'/s ( sit. H).
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Figur 12
History plottene viser hvordan konsentrasjonen av Kvilldalsvann ved inntaket til Hylen øker som
funksjon av tiden. I begge situasjoner er det homogene vannmasser. I situasjon A (øverst) er
driftsvannføringene i Kvilldal og Hylen kraftverk henholdsvis 80 og 120 m?/s, mens i situasjon D
(nederst) er driftsvannføringene økt til 200 og 240 m 3/s. (NB: tidsaksene og %-aksene er
forskjellige i de to situasjonene).

Man kan derfor konkludere med at selv om effekten av aflytte inntaket til Hylen ikke er stor i
prosent (kolonne 3 i tabell 2), vil et system der Hylen er flyttet reagere fortere på forandringer og
være mere stabil under varierende vannføringer.
Transporttiden fra området rundt inntaket til Hylen og ned til Suldalsporten er omtrent den
samme som fra Kvilldal til Hylen (kolonne 7). For eksempel tar det ca. 17 døgn før
konsentrasjonen er 5 % ved Suldalsporten i situasjon D. Etter 35 døgn har konsentrasjonen i den
samme situasjonen kommet opp i ca. 29 %.
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To fylle/tømme simuleringer
For å få et bedre bilde· av dynamikken i systemet ble det kjørt to fylle/tomme simuleringer og på
bakgrunn av disse vil det være mulig å danne seg et bilde av hvordan konsentrasjonen bygger seg
opp og avtar når vannføringene endres i systemet. Fra en situasjon uten noe Kvilldalsvann i sjøen
ble den første simuleringen basert på:
• Fylling i 37 døgn basert på situasjon D
• Tomming i 31 dogn basert p@situasjon D
Resultatet er vist i figur 15 der konsentrasjonene er angitt (farge) etter endt tømmetid. Av figuren
går det fram at tømmetiden vil være vesentlig mye lenger enn fyllingstiden. Man kan anta en
faktor på ca. 3.
Fra en situasjon uten noe Kvilldalsvann i sjøen ble den andre simuleringen basert på:
• Fylling i 37 døgn basert på situasjon D
• Fylling i 55 døgn basert på situasjon A
• Tømming i 105 døgn basert på situasjon C
Resultatet av simuleringen er gitt i figur 13 og figur 14 som viser konsentrasjonsutviklingen i
inntaket til Hylen og ved Suldalsporten. Figurene viser at kurven stiger raskere når fyllingen er
basert på situasjon Denn når den er basert på situasjon A. Den lille knekken på kurven i figur 13
viser overgangen mellom de to situasjonene. Etter endt fyllingstid oppnås en konsentrasjon på ca.
53 % og i løpet av tømmetiden synker konsentrasjonen til ca. 10 %.

a

Kurven i figur 14, som viser forholdene ved Suldalsporten, begynner stige ca. 8-9 døgn senere
enn kurven for inntaket til Hylen kraftverk. Maksimumspunktet er tilsvarende forskjøvet.
Utstrekking av konsentrasjonsfeltet gjør at kurven er jevnere og at overgangssonen mellom
situasjon Dog situasjon A ikke er synlig. Maksimumsverdien etter endt fylletid er ca. 52 % og
konsentrasjonen etter endt tømmetid er ca. 10 %.

a

For ytterligere verifisere hvor homogen fordelingen av Kvilldalsvannet er, ble konsentrasjonen i
situasjon D også "logget" i overflaten i en rekke punkter utover i sjøen (figur 16). Resultatene
bekreftet at Kvilldalsvannet brer seg som en front både nord-østover og i retning av
Suldalsporten. Etter endt fyllingstid i den andre simuleringen var konsentrasjonen omtrent
konstant fra Suldalsporten og opp til "loggpunkt" 29. I "loggpunkt" 938 var maksimal
konsentrasjon 38 %, i "loggpunkt" 910 var maksimal konsentrasjon 18 % mens i "loggpunkt" 767
var høyeste konsentrasjon mindre enn 1 %. "Loggpunkt" 910 oppnår maksimal konsentrasjon
omtrent samtidig som inntaket til Hylen kraftverk.
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Figur 13.
Konsentrasjonen av Kvilldalsvann ved inntaket til Hylen kraftverk. Ved tiden t = 0 er Suldalsvatn
"rent", ikke noe K villdalsvann innblandet. Deretter er det forutsatt driftsvannføringer i Hylen og
Kvilldal kraftverk på henholdsvis 240 og 200 m 3/s i 37 døgn, 120 og 80 m3/s i 55 døgn og 120 og
0 m 3/s (Kvilldal kraftverk står) de siste 105 døgnene. Øvrige forutsetninger, se teksten.
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Konsentrasjonsvariasjon
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i Suldalsporten. Forutsetninger som for figur 13.
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Figur 15.
Konsentrasjonen av Kvilldalsvann i Suldalsvatn etter "fylling" og "tømming" i totalt 68 døgn.
Ved tiden t = 0 er Suldals vatn "rent". ikke noe K villdalsvann innblandet. Deretter er det forutsatt
driftsvannføringer i Hyl en og K villdal kraftverk på henholdsvis 240 og 200 m'/s i 37 døgn. og
240 og 0 m'/s (K villdal kraftverk står) de neste 31 dogn. Øvrige forutsetninger, se teksten.
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Figur 16
"Loggepunkter" for beregning av konsentrasjontrasjon.
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Sammenlikning av FIDAP beregningene med feltforsøk utført høsten 1984
I september 1984 ble det utført et 8 dagers feltarbeid i regi av NHL, NVE og OCEANOR for
kartlegge strømningsforholdene i Suldalsvatn. Det ble skrevet en rapport fra felttoktet i april 1985
(Berge 1985), men denne har inntil nylig vært ukjent for Holmqvist & Ellingsen.
Under feltforsøket ble det utført målinger med både sporstoff og strømkors. Vannføringene i den
aktuelle uken var noe varierende for både Kvilldal og Hylen. Vannføringen i Kvilldal varierte fra
40 m'/s til ca. 60 m'/s i løpet av perioden, men var ute av drift i en av nettene. Suldal kraftverk (1
& 2) ble i forsoksperioden kjrt med en midlere vannforing p& 52 m'/s. Hylen kj0rte ca. halve
perioden med 130 m'/s og halve perioden med 250 m'/s. Vannforingen ut av Suldalsporten la pa
omtrent 60 m'/s i hele perioden.
Temperaturen i sjøen liknet mye på det som ble lagt til grunn for simuleringene (figur 5). Den
eneste forskjellen er at termoklinen ser ut til å ha vært noe smalere under toktet. Temperaturen på
vannet i utløpet av K villdal var ca. 7.5 ·C.
I og med at de rådende forhold under felttoktet likner mye på de situasjonene som ble simulert
(spesielt situasjon E), fungerer feltarbeidet som en god kontroll på resultatene av simuleringene.
Forsøkene med sporstoffet (Bassasol Rot 67L) viste at Kvilldalsvannet blir bøyd av like utenfor
utløpet og transportert nordøstover før det snur og trekkes inn i Bukkagjotfjorden. Dette er omtalt
i (Ellingsen 1994) og har gått igjen i alle simuleringene.
Målingene viste at det oppsto stor blanding i området utenfor utløpet av kraftverket og det ble
registrert konsentrasjoner opp mot 50 % i en avstand på ca. 100 m fra utløpet. Dette harmonerer
bra med beregningene (figur 7 og 10).
Videre utover i sjøen ble det de neste dagene registrert en hovedkonsentrasjon med sporstoff
innlagret mellom 15 m og 45 m. Etter 6.5 døgn ble det observert sporstoff i området rundt
inntaket til Hylen på et dyp mellom 17 m og 24 m med en konsentrasjon på ca. 2.5 %. Til
sammenlikning tok det ca. 14 døgn i situasjon Efor å oppnå en konsentrasjon på 5% (se tabell 3).
Det ser altså ut som om modellen beregner transporttiden mellom Kvilldal og Hylen meget
tilfredsstillende.
Når det gjelder innlagringen i det gitte dybdenivået, må det presiseres at måleperioden er alt for
kort til å kunne sammenlikne skikkelig med modellen. Selv om det kan oppstå en viss innlagring
de første døgnene, er det klart at det foregår en stor spredning etter som tiden går. Det ble for
eksempel observert sporstoff ned i større dyp enn 80 mi nærheten av Suldalsporten på den siste
forsøksdagen.
Målingene med strømkors var mindre vellykket enn sporstoff forsøket. Det bekreftet imidlertid at
Kvilldalsvannet bøyer av mot nord med hastigheter i samme størrelsesorden som i modellen (2
cm/stil 8 emfs). I Bukkagjotfjorden ble det satt ut strømkors som beveget seg mot Hylen omtrent
slik som angitt i figur 11. Det som imidlertid var noe overraskende, var at det ble registrert
strømkors veldig langt nordøst i sjøen etter bare noen dager. Dette kan trolig ha noe med vind å
gjøre. Vindstyrken var periodevis opp mot 5 mis under strømkorsforsøkene, og gjør dermed slike
målinger noe usikre.
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Til slutt i forsøksperioden ble det foretatt strømkorsmålinger mot inntaket til Hylen. Disse
målingene viser at vannet hentes inn i en vifteform og at det trekkes vann ned til omtrent 25 m
dyp. Dette harmonerer bra med figur 9 og 11. Rapporten påpeker også at suget til Hylen trolig har
liten direkte virkning på transportretningen av Kvill dais vannet. Dette harmonerer med de
konklusjonene som bar blitt trukket på bakgrunn av simuleringene fordi Hylen får sitt vann fra det
store åpne området utenfor inntaket.

TRANSPORT A V BEKKEV ANN GJENNOM SULDALSV ATNS NEDRE
DEL
Den nedre delen av Suldalsvatn, fra Suldalsporten til Suldalsosen/ Stråpa, blir omtalt som
"Tarmen". Området er ca. 5 km langt og 200 meter bredt. Innsjøarealet er 1,2 km 2, midlere dyp
droyt 20 meter og vannvolumet ca. 27 millioner m?. Omkring 10 % eller 35,9 km? av Suldalsvatns
uregulerte felt drenerer til "Tarmen".

Tabell 3
Nedbørfeltene som drenerer til "Tarmen".

Oiirde

Areal

Vekaåna
Bekk ved Kolbeinstveit
Hel anesåna
Diverse småbekker

6,7
4,3
14,9
10,0

Sum "Tarmen"

35,9

Fra Suldalsosen til Vekaåna, som er sidebekken som renner ut nærmest Suldalsosen, er det en
avstand på 1,5 km. Arealet av denne del av "Tarmen" er 0,3 km 2 og vannvolumet er ca. 6
millioner m?.
I flomperioder er vannkvaliteten i bekkene som renner ut i "Tarmen" dårlig. I situasjoner med en
avrenning fra Suldalslågens restfelt pa 100-140 m?/s, som har vært registrert en rekke ganger høst
og vinter de siste &rene, tilsvarer det et tilsig til "Tarmen" pa 25 - 40 m?/s. Malinger i en sidebekk
til Suldalslågen, Fossåna, sannsynliggjør at tilsiget til "Tarmen" kan ha vært enda større.
Vannføringen i Suldalslågen er nå regulert av bestemmelser i manøvreringsreglementet for UllaFørre-utbyggingen. 15 oktober reduseres vannføringen i lågen fra 50 til 35 m?/s. Deretter
reduseres vannforingen 15 november til 19 m?/s og 15 desember til 12 m?/s. Denne vannfringen
holdes ut april. Dette betyr at ved kraftige høst- og vinterflommer er lokaltilsiget til "Tarmen"
større enn den vannføring som slippes til Suldalslågen.
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Det har derfor vært stilt spørsmål om sidebekkene til "Tarmen" kan nå Suldalslågen som et surt
støt, om vann fra de forskjellige sidebekkene vil nå utløpet av Suldalsvatn samtidig og hvordan
reguleringene i vassdraget har påvirket disse forholdene. Utfra dette er det utført simuleringer for
fire ulike situasjoner: Etter Ulla-Førre-utbyggingen (UF), etter Roldal-Suldal-utbyggingen (RSK)
og to alternativer fra for regulering av vassdraget (U; og U»).

Hydrologiske forutsetninger for simuleringene

For å maksimere sannsynligheten for at vann fra sidebekkene til "Tarmen" kan nå Suldalslågen
som et surt støt, er det i simuleringene valgt gunstige temperaturer i innsjøen og bekkevannet. I
"Tarmen er det forutsatt at en har kraftig sjiktning, med 0 °Ci overflaten og 3,5 °C fra 3 meters
dyp (figur 14). Tanken var da at kaldt og lett hekkevann (1,5 °C) ville legge seg inn i toppsjiktet
av innsjøen og transporteres raskt mot utløpet ved Suldalsosen.
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Figur 17
Valgt temperaturprofil i "Tarmen" og i sidebekkene ved simuleringene.

Videre tar alle simuleringene utgangspunkt i en kraftig host-/ vinterflom. Figur 18 viser beregnet
vannføring (døgnmidler) i Vekaåna for tre flomepisoder sammen med det flomforløpet som er
valgt i simuleringene. Vannføringen i Vekaåna er beregnet ved skalering av observert vannføring
i Fossåna. En ser at det flere ganger de siste årene har vært vannføring av samme størrelsesorden
som det forløpet som er valgt i simuleringene. Disse flommene har et gjentaksintervall på
oppimot 10 år. Det har altså vært en overhyppighet av kraftige vinterflommer på denne delen av
Vestlandet de siste årene.
Flommen i oktober 1995 er i volum over flere døgn den største registrerte i Fossåna. Med samme
intensitet fra sidebekkene som renner ut i "Tarmen", ville tilsiget i løpet av et døgn tilsvare 1520 % av vannvolumet i "Tarmen" og i løpet av fem døgn ca. 50 % (imf. tabell 4).
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Tabell 4
Tilsig Vekaåna og totalt til "Tarmen" under en flom i oktober 1995.
Dataene er beregnet ut fra observert flom i Fossåna.

1 dø
2 dø
3 dø
4dø
5 dø
Innsjøvolum

0,9 mill ml
1,6 mill ml
1,9 mill ml
2,1 mill ml
3,1 mill m?
Nedstrøms Vekaåna
6 mill m?

5 mill m?
9 mill m?
10 mill m?
11 mill m?
14 mill m?
Hele "Tarmen"
27 mill m?
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Figur 18
Beregnet vannføring i Vekaåna desember 1992, februar 1993 og
oktober 1995.
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Analyser fra Fossåna (Holmqvist 1997) viser og at det er rimelig å anta at maksimal vannføring i
løpet av en flomepisode er omkring det dobbelte av døgnmiddelet. I simuleringene er det derfor
forutsatt at flomvannføringen i Vekaana har et døgnmiddel på 10 m?/s og en maksimalverdi på 20
m?/s. Vannfringen i de andre bekkene er beregnet ved å arealskalere verdiene fra Vekaåna.
Øvrige hydrologiske forutsetninger for de fire simuleringsalternativene er beskrevet nedenfor:

Ur:Naturlig I.
Før regulering av vassdraget var median vintervannføring 10 -20 m?/s. Med et tilsig til
Suldalsvatn tilsvarende en vinterflom med ca. 10 års gjentaksintervall, ville vannføringen ut av
Suldalsvatn øke raskt og kulminere etter ca. 18 timer med en vannføring på ca.160 m?/s.
I simuleringene med innsjømodellen er det valgt en startvannføring ved utløpet av Suldalsvatn på
40 m?/s, og et maksimum på 160 m?/s etter 18 timer. Startvannføringen tilsvarer tilsiget til
"Tarmen" i begynnelsen av flomforløpet.

U;: Naturlig II.
Før regulering kunne vintervannføringen ut av Suldalsvatn gå helt ned mot 3 m?/s. Men selv med
en så lav vannføring i forkant av en flomepisode av samme størrelse som over, ville vannføringen
ut av Suldalsvatn øke til ca. 130 m?/s i løpet av 24 timer.
I simuleringene med innsjømodellen er det valgt en startvannføring ved utløpet av Suldalsvatn på
10 m?/s, og et maksimum på 130 m?/s etter 18 timer. Startvannføringen tilsvarer vannføringen i
Vekaana i begynnelsen av flomforløpet.

RSK: Etter R ldal-Suldal-utb
in en.
Denne perioden er kjennetegnet ved at vårflommene i vassdraget ble kraftig redusert, samtidig
som vintervannføringen økte.
Det er utført analyser som viser at median vintervannføring under RSK var ca. 60 m?/s. Og med
en vinterflom med ca. 10 års gjentaksintervall ville vannføringen ut av Suldalsvatn øke raskt og
kulminere etter 12- 18 timer med en vannføring på 200- 250 m 3/s.
I simuleringene med innsjømodellen er det valgt en startvannføring ved utløpet av Suldalsvatn på
80 m3/s, og et maksimum på 200 m?/s etter 16 timer.

UF: Etter Ulla-F rre dvs. da ens situas'on.
Vannføringen ved utløpet av Suldals vatn holdes konstant på 12 m3/s, som tilsvarer
minstevannføringen i Suldalslågen om vinteren.
Med det valgte flomforløpet i bekkene, vil det strømme vann ut av "Tarmen" også ved
Suldalsporten (INN). Dette vil og i noen grad kunne skje ved naturlige forhold.
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Tabell 5 viser variasjonen i vannføringen i bekk 1, 2, 3 og i utløpet ved Stråpa for de fire
situasjonene som har blitt studert. I de tre første situasjonene var tidssteget 2 timer, mens for UF
situasjonen var tidssteget 12 timer fordi strømhastighetene i "Tarmen" blir relativt små så lenge
vannføringen ved utløpet holdes konstant på 12 m?/s.

Tabell 5
Verdier for beregninger av transport av bekkevann fra bekk 1

Bali ?%

Beik?Si%'

Bi 3 3%
23 - 23 - 23 - 23 - 23
- 46- 35- 23 - 2323-11

40 - 40- 40 - 5065- 80 - 100- 120
-140 -160

Tilsvarende U 1

At =2t

10- 15- 20 - 3040 - 50- 60 - 80100- 130

RSK
At =2t

Tilsvarende U 1

Tilsvarende Uy

80- 90 - 100- 120
-140- 160- 180190 200

UF
At =
12t

7-13-5-3-3
Konsentrasj.= 1

16 - 29-11 - 7-7

Konstant = 12

Uy
At= 2t

U>

10 - 10- 10 - 10- 10 7-7 - 7-7 - 7-14- 20- 15- 10 - 1010 - 7-7 - 7-3
10-5
Konsentras'.= 1

Tilsvarende U 1

Tilsvarende U 1

Tilsvarende U 1

5-8 -3 - 2-2

For alle situasjonene ble det valgt et temperaturprofil som angitt i figur 17 og for alle
situasjonene ble temperaturen på bekkevannet satt til 1.5 °C.
Som beskrevet tidligere ble variasjonen av vannføringen beskrevet i modellen ved å legge en
rekke stasjonære hastighetsfelt i serie og på basis av dette gjøre en transient transportberegning
for bekkevannet. I likhet med beregningene av K villdalsvann, ble bekkevannet «logget» ved
Stråpa ved å kjøre ut et history plot for hvert av tilfellene.
Formålet med transportberegningene var å kartlegge transporttid, konsentrasjon, og om vann fra
de forskjellige bekkene overlapper ved utløpet og hvordan dette bildet har endret seg med
reguleringene i området.
For alle tilfellene ble det antatt at bidragene fra bekkene 4, 5 og 6 blir helt marginale og bare i
form av en bakgrunnsverdi. Dette skyldes hovedsakelig at disse har en særdeles lang transporttid
(30- 40 døgn) og at bidraget blir lite i forhold til de øvrige vannmassene oppstrøms Suldalsporten
(Ellingsen 1994). Videre vil dette bekkevannet dels trekkes ut gjennom Hylen i UF situasjonen.
I beregningene som ble foretatt av Ellingsen i 1994, gikk det fram at bekk 1 og 3 fikk omtrent
samme transporttid. Dette kom av at vannet fra bekk 1 brukte lang tid siden vannføringene både i
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bekkene og gjennom sjøen var forholdsvis liten i de situasjonene som ble studert. Når
vannføringene øker, vil transporttiden for bekk 1 relativt sett bli kortere enn transporttiden for de ·
andre bekkene. Dette skyldes dels at hovedstrømmen gjennom sjøen vil dreie mere over mot
utløpet av bekk 1 og ta med seg hekkevannet, og dels at jet strålen fra bekkenkommer lengere ut i
sjen.
Siden det av denne grunn virket sannsynlig at bekk 1, 2 og 3 ikke ville overlappe i samme grad
som tidligere for de gitte situasjonene, ble transportberegningene for bekk 1 gjennomført separat
(Ellingsen 1995). Ideen var deretter å gjøre en forenklet beregning for bekk 2 og 3 for å
kontrollere om "første vannmolekyl" fra disse bekkene kom til Stråpa lenge etter bekk 1, og om
bekk 2 og 3 ankom til forskjellige tider. Dersom dette var tilfelle, ville en detaljert analyse av
transporttidene til bekk 2 og 3 ikke være like påkrevet.

Beregningsresultater
Trans rttider o kon sen tras· oner for bekk l
Beregningsmetoden for å komme fram til transporttider og konsentrasjoner er beskrevet på side
10. Kurven i figur 19 viser en skisse av en typisk konsentrasjons puls slik den vil framstå ved
utlpet. P2 kurven er punktene T, T> og T5 angitt for & vise typisk start -, topp - og sluttverdi pa
pulsen. Med referanse i denne figuren, viser tabell 6 verdiene T1, T3 0g T3 for alle situasjonene
som ble beregnet. I tabellen angir T tiden og K konsentrasjonen.

Kons (%)
K maks

Tid

Figur 19
Typisk konsentrasjonspuls ved utløpet.
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Tabell 6
Beregnede verdier for Vekaåna (bekk 1). Tl angir tiden det tar fra surt flomvann i Vekaåna renner
ut i Suldalsvatn til det når Suldalsosen, T2 tiden for maksimal konsentrasjon (Kmaks) og T3 når
pulsen av surt flomvann har passert.

[Se i

11111••111111
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Ur

5 timer

18 timer

32 timer

18

U»

6 timer

21 timer

37 timer

20

RSK
UF

5 timer
19 timer

15 timer
7-8 d9

25 timer
15-20 do

14
50- 55

Trans rttider o konsentras ·oner for bekk 2 o 3
Ved beregningen av transporttider og konsentrasjoner for bekk 2 og 3 ble det bare benyttet ett
stasjonært hastighetsfelt. Vannføringene (tabell 7) er basert på et middel av verdiene i tabell 6.

Tabell?
Vannføringer for beregningen av transport fra bekk 2 og 3.

U1, U2,RSK

Bet1 Batt& 2 % ii« s Si
12.5

8.6
Kons.= 1

28.8
Kons.= 1

92.5

Beregningene for disse bekkene ble ikke kjørt helt opp til stasjonær verdi. Stasjonærtidene, og
dermed verdien på T 2 og T 3, er derfor basert på interpolasjon. Dette lar seg gjøre siden det bare er
ett utløp av sjøen og konstant hastighetsfelt. Konsentrasjonskurven vil derfor stige omtrent
lineært helt til den flater ut når stasjonærkonsentrasjonen er nådd. Stasjonærkonsentrasjonen
beregnes i dette tilfellet enkelt utfra forholdene mellom vannforingene (=Qu/ Qsa). Estimatet
på T 2 baseres på at avviket mellom toppkonsentrasjonen i en ekte transient situasjon og den
stasjonære konsentrasjonen ikke er for stor. Videre antas det at konsentrasjonspulsen er tilnærmet
symmetrisk slik at verdien på T, kan fastsettes. Det må imidlertid antas at pulsen vil bli noe
strukket ut p.g.a spredning når transporttidene er lange.
Tabell 8 viser de transporttider og konsentrasjoner som ble beregnet/estimert.

37

Tabell 8
Beregnede verdier for bekk 2 og 3.

Bekk 2

Uy, U, RSK

25

Ca. 8

> 20

Ca. 7

Bekk 3

U, U,

38

Ca.5

Ca 12

Ca 15

RSK

Ut i fra beregningene av T 1 ser det ut til at bekk 2 og 3 vil komme til Stråpa i det pulsen fra bekk
1 nesten har avtatt helt ned til T 3• For situasjonene før Ulla - Forre vil man derfor sannsynligvis
totalt sett få et forløp slik som vist på figur 20 (utgangspunkt i situasjon U 1), der man har surt
vann i utløpet fra ca. 5 timer etter flomstart, til ca. 20 døgn etter flomstart.
Kons (%)

15 - -·· ---··-····- .
kk I
Bekk 3

7. -Bekk2

5

15

25

Timer »-

35

45

5 dogn

10 dogn
Tid

Figur20
Typisk forlp for situasjonene RSK, Uy og U»

.

Anslagsvis kan man tenke seg at en "totalpuls" vil stige ganske bratt (vann fra bekkl) opp til
maksimal konsentrasjon for bekk 1, deretter avta nesten helt ned mot null før man igjen får en
svak stigning med bidrag fra bekk 2 og 3. Bidraget fra bekk 2 og 3 vil være vesentlig mye mindre
enn stasjonærkonsentrasjonen, og anslagsvis slik som gitt på figuren. Maksimalkonsentrasjonen
vil kunne komme opp i ca. 15% med bidrag hovedsakelig fra bekk l. Bekk 2 og 3 vil først og
fremst bidra til sette en midlere blandingsverdi i "Tarmen".
Et viktig aspekt når en skal vurdere hvor vidt bekk 2 og 3 kan overlappe med bekk 1, er
vannføringen ved Suldalsporten. Siden vannføringen vil være veldig liten, eller til og med negativ
under situasjonene U 1 og U 2, vil bekkevannet fra bekk 2 og 3 delvis hope seg opp eller strømme
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østover. Det er derfor klart at situasjon RSK, som har en høyere vannføring, peker seg ut som den
mest kritiske når det gjelder overlapping av hekkevannet fra de forskjellige bekkene.
For situasjonen etter Ulla-Førre (UF) vil bekk 2 og 3 få liten innflytelse på forholdene ved Stråpa.
Dette skyldes hovedsakelig at vannet fra bekk 2 og 3 i en flomsituasjon dels vil renne østover ut
Suldalsporten og dermed få en lang transporttid (flere uker). Det blir derfor bekk 1 som
dominerer vannkvaliteten i utløpet av Suldalsvatn i denne situasjonen.
Situasjon U; 0g U» ble ogsa kjort med en svak vind i retning Str&pa. Vinden ble satt til 3m/s fra
nord-nordvest og en komponent medvind på 0.5 m/s. Vinden ble innført i modellen i form av en
skjærspenning på overflaten. Denne vinden ga kun små endringer i transporttiden.

Rhodaminutslipp i Suldalsvatn
I forbindelse med kartleggingen av transportmønsteret i "Tarmen" har det blitt gjennomført flere
sporstofforsøk. Foruten å kontrollere beregningsresultatene fra modellkjøringen, har formålet med
forsøkene vært å skaffe seg et bedre bilde av transportforholdene i sjøen. Det ble i alle forsøkene
sluppet ut rhodamin i Vekaåna (bekk 1) siden denne pekte seg ut som den eneste som kunne bidra
med et eventuelt surt støt. Tiden rhodaminet brukte på å bli transportert fra utløpet av bekken og
ned til dammen ved Suldalsosen og konsentrasjonen ble målt.

Instrumentering
Et instrument for å logge konsentrasjonen av rhodamin ble montert på dammen ved Suldalsosen
21 desember 1994. Instrumentet lå på ca. 1 meters dyp. Arbeidet ble utført av SINTEF-NHL i
samarbeid med Statkraft Ulla-Førre.
Videre ble det satt opp en automatisk vindmåler (retning og hastighet), spesielt for disse
forsøkene, denne ble montert 17 januar. Også denne ble plassert på dammen ved Suldalsosen.
Forøvrig ligger det en temperaturstreng i bassenget ovenfor Suldalsosen som logger
vanntemperatur fra 0,3 til 30 meters dyp. Vannføringer registreres ved Stråpa og Larvika i
Suldalslågen og i Fossåna.

Utsli av rhodamin:
Det ble satt opp følgende betingelser for a starte et forsøk:
- avrenningen fra Suldalslågens restfelt skal være minst 40-50 m3/s
- vannfringen i Vekaåna skal være minst 1 m3/s, (helst 2-10 m3/s)
- vannforingen ved Stråpa skal være ca. 12 m3/s
- det må gå ca. 14 dager fra et forsøk til neste kan starte
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Forsøkene var planlagt utført fra slutten av desember-94 og ut april-95. I denne perioden ble det
foretatt 3 utslipp av rhodamin, 17 januar, 6 april og 25 april. I tillegg ble det utført et forsøk 15
juni. De enkelte forsøkene er omtalt nedenfor.
Vannføringen i Vekaåna er dels bestemt ved direkte måling i bekken i forbindelse med forsøk, og
dels ved skalering av observerte vannføringer i Fossåna (figur 21). Det er rimelig å anta at
vannføringen i de to bekkene er sammenlignbar også vinterstid.
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Figur 21
Vannføring Vekaåna 1 januar til 30 juni 1995. Vannføringen er beregnet ved skalering av
observasjonene i Fossåna. Tidspunkt for utslipp av rhodamin er markert med svarte firkanter.

17 januar 1995
17 januar ble det sluppet 1,51 rhodamin i Vekaåna. Vannføringen i Vekaåna ble målt med flygel
til 1,0 m 3/s (Hernes, Statkraft Region Vest). Skalering av data fra Fossåna gir et døgnmiddel på
0,8 m3/s (figur 21). Ved Suldalsosen var vannføringen 12 m3/s. Temperaturen i Suldalsvatn var
tilnænnet 3 °C i alle dyp, mens temperaturen i Vekaåna var 1,7 °C. Mer enn halve strekningen
fra Vekaåna til utløp av Suldalsvatn var islagt. Det var isfrie områder ved bekkeoset, under brua
over til Veka g&rdog nedstroms temperaturloggeren. Det var relativt rolige vindforhold i bakkant
av forsøket, 3-4 mis. Vinden hadde en liten komponent med strømmen (0,3 m/s medvind).
Signalene fra dette første forsøket var for svake til å gi sikre registreringer på måleinstrumentet
ved Suldalsosen. Dataene viser en svak økning etter 2 døgn som kan skyldes rhodamin. Det
indikerer en gjennomsnittlig transporthastighet på ca. 1 emfs.
På grunn av usikkerhet knyttet til om all rhodamin var transportert ut av Suldalsvatn, ble det i
samråd med SINTEF-NHL besluttet å vente ca. 4 uker før andre forsøk kunne starte. I "venteperioden" var det noen situasjoner med vannføring større enn 1 m3/s. Disse episodene gikk vi
imidlertid glipp av.
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Slutten av februar, mars og begynnelsen av april forløp med rolige vannføringsforhold. Det ble da
besluttet a gjore et forsøk med utslipp av rhodamin i Suldalsvatn ved brua nedstrøms Vekaåna.

6 april 1995
6 april ble det sluppet 51 rhodamin i hovedstrømmen under brua over til Veka gård. Fargestoffet
ble fulgt med båt og ble registrert ca. 250 m nedstrøms utslippsstedet etter ca. 1 time
(transporthastighet 7 cm/s). Etter 4,5 timer hadde fargestoffet flyttet seg 500 m (transporthastighet
3 cm/s). Etter ca. 1 døgn viste måleinstrumentet ved Suldalsosen en svak økning som kan skyldes
rhodamin, det gir en transporthastighet pa 1-2 cm/s.
Det var liten avrenning fra restfeltet under dette forsøket. Målinger i Fossåna antyder at
vannføringen i Vekaåna var ca. 0,2 m?/s 6 april, og at den økte til drøyt lm 3/s dagen etter. Ved
Suldalsosen var vannføringen 12 m3/s. Temperaturen i Suldalsvatn var tilnærmet 2,8 °Ci alle
dyp. Vannet var isfritt. Det var relativt rolige vindforhold under forsøket, ca.3 mis. Vinden hadde
i gjennomsnitt en liten komponent mot strømmen (0,2 mis motvind).

25 april 1995
25 april ble det sluppet 51 rhodamin i Vekaåna. Vannføringen i Vekaåna var ca 2 m3/s. Ved
Suldalsosen var vannføringen også nå 12 m?/s. Temperaturen i Suldalsvatn var litt over 4 °Ci alle
dyp, mens temperaturen i Vekaåna var ca 5 °C. Vannet var ikke islagt. Som tidligere var det
rolige vindforhold under forsøket, 3-4 mis. Vinden hadde en liten komponent med strømmen
(0,8 mis medvind).
Måledata viser en økning som kan skyldes rhodamin etter ca. 2,5 døgn. Det gir en transporthastighet på 0,7 emfs.
Konsentrasjonene av rhodamin som er registrert ved utløpet av Suldalsvatn er alle mindre enn
5.10'. S2 lave konsentrasjoner medforer at de malte transporttidene er usikre. Det er og mulig at
vann med rhodamin kan ha passert måleinstrumentet uten å ha blitt registrert for eksempel i et
tynt overflatesjikt, konsentrasjonen ble logget på ca. 1 meters dyp. For å få sikrere resultater ble
det derfor besluttet å gjøre et forsøk til hvor en fulgte fargestoffet fra båt.

15 juni 1995
15 juni ble det igjen sluppet ca. 51 rhodamin i Vekaåna. Vannføringen i Vekaana var da ca 1
m?/s. Ved Suldalsosen var vannføringen 35 m?/s, eller nær 3 ganger større enn ved de tidligere
forsøkene. Temperaturen i "Tarmen" var 7 ,5 - 8 °C, varmest i overflaten. Temperaturen i
Vekaåna var 7,9 °C. Det var altså en svak sjiktning og ifølge Hemes også en liten medvind under
forsoket.
Fargestoffet ble «detektert» med øye, og var synlig hele veien fra Vekaåna til utløp av Suldalsvatn
(pers. medd. Hemes/ Paulsen). Det tyder på at noe av bekkevannet fulgte overflatelaget i
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Suldalsvatn. Det tok 4 timer og 20 minutter fra rhodamin ble sluppet i bekken til en så det ved
Suldalsosen. Det gir en transporthastighet på 10 cm/s.

summerin rhoclaminutsli / resultater i forhold til FIDAP-simulerin ene
Ved alle 4 forsøkene var det tilnærmet homogene temperaturprofil i "Tarmen". Vannet i Vekana
var i alle situasjonene enten litt kaldere og lettere eller litt varmere og lettere enn vannet i
innsjøen. Vann har som kjent maksimal tetthet ved ca 4 °C (tabell 9). Vann fra bekkene kan
derfor ha blitt innlagret i overflatelaget i innsjøen ved disse forsøkene. Men tetthetsforskjellene er
uhyre små og det skal derfor lite til for at hekkevannet blandes med vannet i "Tarmen".

Tabell 9
Tetthet av vann ved ulike temperaturer.

0
3,98
10

[Tete"

0,99987
1,00000
0,99973

Vannføringen i Vekaåna var moderat under forsøkene, ca. 1-2 m3/s. Men ifølge data fra Fossåna,
er det sannsynlig at vannføringen i Vekaåna har vært 8- 12 m3/s (døgnmidler) flere ganger de
siste årene.
Utslippet av fargestoff i VekaAna i januar og april ga transporttider på 2-2,5 døgn, vannføringen
ved Suldalsosen var da 12 m3/s. Målingene er imidlertid heftet med stor usikkerhet.
I forsøket i juni ble transporttiden redusert til drøyt 4 timer, eller 10 til 15 ganger raskere enn ved
de tidligere utslippene. Det skyldes dels at vannføringen ved utløpet var økt fra 12 til 35 m 3/s,
men muligens og innlagring av hekkevann i overflatelaget (fargestoffet var synlig hele veien), og
at en nå fulgte fargestoffet med øyet og ikke et måleinstrument som lå på ca 1 meters dyp. Det ble
dessverre ikke utført konsentrasjonsmålinger under dette forsøket.
Simuleringer med innsjømodellen gir transporttider for bekk 1 av samme størrelsesorden som en
har funnet ved forsøkene. Med en vannføring på henholdsvis 12 og 40 m 3/s ved Suldalsosen er
transporttiden for vann fra Vekaana til utløp av Suldalsvatn blitt beregnet til 19 og 5 timer. I
simuleringene er det imidlertid forutsatt en vesentlig større vannføring i Vekaåna ( 10 m3/s som
dgnmiddel) enn i forsokene (ca. 1- 2 m?/s).
Men føl gen de forhold taler likevel imot at innlagring av hekkevann i overflatelaget av "Tarmen"
vil medføre et surt sjokk i Suldalslågen.
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- ved stor vannføring i bekkene vil disse blandes godt både horisontalt og vertikalt i innsjøen på

grunn av friksjon som skaper turbulens, slike krefter vil være mye sterkere enn eventuelle
lagdelinger på grunn av temperatlirforskjeller.
- vind og bølger fører til blanding av vannmassene, bortsett fra når vannet er islagt
- "Tarmen" har et grunt parti ved Veka bru der bekkevannet er tvunget til å passere. Mye
turbulens skaper god blanding i dette området.
- vannet som renner ut av Suldalsvatn trekkes fra flere dyp, ikke bare overflatelaget.
Men likevel står det fast at vannet fra sidebekkene til "Tarmen" i flomperioder kan bety mye for
vannkvaliteten ut av Suldalsvatn. Dette skyldes det store volum vann som tilføres fra bekkene i
forhold til volumet i "Tarmen". Beregninger basert på observasjoner i Fossåna, viser at
lokaltilsiget til "Tarmen" i løpet av et døgn kan tilsvare 15- 20 % av vannvolumet i "Tarmen" og
ca. 50 % i løpet av 5 dogn (tabell 10).

Tabell 10
Tilsig Vekaåna og totalt til "Tarmen" under en flom i oktober 1995.
Dataene er beregnet ut fra observert flom i Fossåna

1 dø
2 do
3 do
4dø
5 do
Innsjøvolum

0,9 mill ml
1,6 mill ml
1,9 mill m?
2,1 mill ml
3,1 mill ml
Nedstrms Vekaana
6 mill m?

5 mill m?
9 mill m?
10 mill m?
11 mill m?
14 mill ml
Hele "Tarmen"
27 mill ml
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OPPSUMMERING/ KONKLUSJONER
Modellarbeidet. skulle blant annet å verifisere/avkrefte følgende hypoteser:

1) I perioder uten temperatursjiktning i Suldalsvatn vil vannfra Kvil/dal kraftverkblandes
fullstendig med vannet i Suldalsvatn. Det medfører at andelen Kvilldalsvann som går til
Hy/en/Suldalslågen er proporsjonal med det vannvolumet som går i de to utløpene.
Modellarbeidet viser at vannet fra Kvilldal kraftverk blandes godt både horisontalt og vertikalt i
Suldalsvatn. Det vil si at hypotesen over i hovedsak er riktig.
Imidlertid vil en i perioder der andelen Kvilldalsvann i Suldalsvatn øker, ha en høyere
konsentrasjon av K villdalsvann ved innløp til Hylen kraftverk enn ved Suldalsporten. Dette
skyldes at vannet fra K villdal kraftverk bruker flere dager på å nå Suldalsosen enn innløpet til
Hylen kraftverk.

2) I perioder med lagdeling i Suldasvatn kan manøvreringen av Hy/en og Kvil/dal kraftverk
påvirke den andelen av Kvilldalsvann som tas ut gjennom Hylen. I "heldigste"fa/1 kan alt vannet
fra Kvil/dal lagres inn i et dybdenivå og suges ut gjennom Hy/en.
Modellarbeidet viser at når Suldalsvatn er lagdelt blir innblandingen enda kraftigere enn når en
har homogene vannmasser. Det skyldes økt omrøring når kraftverksvannet dykker. Videre viser
simuleringene at Hylen kraftverk ikke suger vann fra et gitt dybdenivå, men fra et stort område
både i horisontal og vertikal retning.
Imidlertid kan manøvreringen av Hylen og Kvilldal kraftverk påvirke den andelen av
Kvilldalsvann som tas ut gjennom Hylen kraftverk fordi vannet fra Kvilldal kraftverk bruker flere
dager på å nå Suldalsosen enn innløpet til Hylen kraftverk (se over). Drift av Hylen kraftverk i
perioder hvor konsentrasjonen av Kvilldalsvann i Suldalsvatn øker og i dagene/ ukene etter at
eventuelt Kvilldal kraftverk har stanset vil kunne redusere andelen Kvilldalsvann som passerer
Suldalsosen.

3) Andelen Kvilldalsvann i Hylen kan ekes vesentlig ved aflytte "inntaket" til Hylen.
Ved flytte inntaket til Hylen østover til tuppen av odden vis a vis Midtfjordholmen oppnår man
en svak forbedring av evnen til å «suge opp» Kvilldalsvann. Effekten er først og fremst mere
stabile "suge" forhold og kortere transporttid. Forholdene nevnt over vil bli noe forbedret.

4) Noe lavere sommertemperatur i Suldalsvatn (10-20 meters dyp) skyldes innlagring av vannfra
Kvil/dall Blåsjø.
Simuleringene gir ikke holdepunkt for at vann fra Kvilldal kraftverk/ Blåsjø lagres i et gitt
dybdeintervall.
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5) Vannfra sidebekkene til "Tarmen" vil i flomperioder kunne transporteres raskt mot
Suldalsosen og dermed dominere vannkvaliteten ut av Suldalsvatn. Tidspunkt og størrelse av
maksimal konsentrasjon av hekkevann ved Suldalsosen har blitt vesentlig endret som følge av
reguleringene i vassdraget.
Beregninger basert på observasjoner i Fossåna, viser at lokaltilsiget til "Tarmen" i løpet av et
dign kan tilsvare 15 - 20 % av vannvolumet i "Tarmen" og ca. 50 % i lopet av 5 dgn.
Fra modellering og observerte temperatursjiktninger finner en at vannmassene i "Tarmen" stort
sett er godt blandet. Dette gjør det lite sannsynlig at sure bidrag fra sidebekkene kan legge seg på
toppen av innsj»vannet og n%Suldalslagen raskt og konsentrert. Uregulert og under RSK ville
vann fra Vekaåna under flom nå Suldalsosen etter ca. 5 timer, maksimal konsentrasjon ville nås
innen 1 døgn med ca. 15 - 20%. Etter Ulla-Førre går transporten av bekkevann senere og vil kun
være så vidt merkbar første døgn etter flomstart. Maksimal konsentrasjon vil nås etter ca. 1 uke,
men med en konsetrasjon på 50-55 %.
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