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Det ventes små endringer av temperaturforholdene både i de regulerte sjø

ene og i Randsfjorden. på de elvepartiene som får reduserte vassføringer 

blir også endringene i vanntemperaturen små. Nedenfor Etna kraftstasjon 

må en regne med noe høyere vintertemperatur, fra et par grader tidlig i 

tappesesongen til noen ti-deler mot slutten av denne. Om sommeren kan 

det bli en temperatursenkning på opptil 4-S oC, avhengig av tappe- og 

værforholdene (særlig nedbøren). 

Reguleringens innflytelse på isforholdene på magasinene vil alt vesentlig 

bli i strandsonen. Nedenfor Etna kraftstasjon vil elva gå helt eller 

delvis åpen på en strekning. Lengden av denne vil avhenge av vassføring, 

magasintemperatur og værforhold. Kvaliteten på isdekket nedenfor den 

nevnte strekningen vil avhenge av tappeforholdene. på Randsfjorden vil 

det bli råk av noen hundre meters lengde utover fra utløpet fra Dokka 

kraftstasjon. Forøvrig ventes bare ubetydelige endringer i isforholdene 

på innsjøen. 



FORORD 

Oppland Fylkes Elektrisitetsverk har utarbeidet planer for kraftutbygging 

i Etna/Dokka-vassdraget. Hvilke virkninger en slik utbygging eventuelt 

vil få på vanntemperatur- og isforholdene i vassdraget og iRandsfjord, 

er Iskontoret ved Hydrologisk avdeling bedt om å utrede. 

En del av de isobservasjoner som er presentert L rapporten er tatt fra ob

servasjonsbøkene for to av vannmerkene i distriktet. Dette materialet inne

holder data fra 1920 til i dag, mens spesielle isundersøkelser i vassdraget 

først ble satt i gang L løpet av perioden 1976-1978. Spesielle vanntemperatur

målinger i elvene kom i gang fra 1978, og detaljerte temperaturundersØkelser 

i Randsfjorden ble gjennomført sommeren 1979. Dataene fra de sistnevnte under

sØkelsene i Randsfjorden er ikke bearbeidet for denne rapporten. AvlØpsdata 

er gitt oss av Oppland Fylkes Elektrisitetsverk, bearbeidet av A.B. Berdal A/S. 
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l. KORT BESKRIVELSE AV DE PLfu"lLAGTE UTBYGGINGER 

1.1 Etna-Utbyggingen 

1.1.1 Generei t 

Det er 3 alternative planer (E-2~ E-3 og E-5) for kraftutbygging i vassdraget. 

Felles for alle tre er en regulering av. ~~~~~11~i~E~~g_~g_~2~~i2~g på 13 m, 

som gir et magasin på 42'106 m3 , mens midlere, naturlig tilsig er 51,2'106 m3 . 

Dette gir en magasinprosent på ca. 83. Vannet fra magasinet tappes i elva 

og tas inn i tunnelen gjennom sjakt på nivå med ~~g~~~~, som med en regule

ring på 5 m får et magasin på 10'106 m3 • Her er midlere, naturlig tilsig ca. 

129'106 m3 , så magasinprosenten blir bare ca. 8. Videre forutsettes øvre 

del av feltet til Afeta (over kote 940) ført over til Rotvollfjorden, ved 

hjelp av åpen grøft. 

ForelØpig foreslåes vintertappingen å vare fra begynnelsen av oktober til 

midten av februar. Resten av året skal kraftstasjonen kjøres med tilsiget. 

Minsteslipping av vann fra Etnsenn O i Rotvolla foreslåes 0,1 m3/s. 

Stedsnavn og utbyggingsalternativer er vist på kartskisse, fig. l. 

på fig. 2 er et lengdeprofil av Etna nedenfor Etnsenn vist grafisk. 

Hovedlinjen i utbyggingsplanen er at en overfØringstunnel går fra Etnsenn 

til Garin, som blir inntaksmagasin for kraftverket ved Lunde. på overfør

ingstunnelen ved kote 805, forutsettes tatt inn nedre delen av feltet til 

Afeta mellom kotene 805 og 940. ArstillØpet til Garin er 6,6'106 m3 . Ved 

en senkning på 1 m kan det etableres et flomdempningsmagasin på 1,4'106 m 3 

Garin drenerer naturlig til Dokka, gjennom Gjerda og Livasselv, men gir 

4 ganger så stor produksjon i et Etna kraftverk som i et Dokka kraftverk. 

Avløpstunnelen fra kraftstasjonen kommer ut i Etna ca. 200 m nedenfor Lunde 

bru, som ligger ca. 33 km ovenfor Randsfjorden. Kraftstasjonen planlegges 

med maskinkapasitet på 60 ~~ ved en maksimalvassføring på 12,5 m3/s og en 

fallhØyde på 550 m. 

Magasinvolumene kan nyttes om vinteren ved at kraftstasjonen kjører med 

ca. 5,5 m3 /s fram til 15,2, og deretter bare med tilsiget. Det vil da si 
3 full stopp en tid, og' så kjøring med en vassføring mellom 2, 5 og 5,5 m Is 

til det oppsamlede vannet er oppbrukt. En annen tappemulighet kan være å 

kjøre jamnere med en mindre vassføring gjennom hele vinteren. 
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Skissen viser lengdeprofil av Etna nedenfor Etnsenn i noe forenklet 
gjengivelse. Videre er nedslagsdistrikt i km2 gjengitt øverst på 
skissen 

Også her blir Etnsenn inntaksmagasin, og overføringst~nnelen faller sammen 

med den for E-2 - alternativet til forbi inntaket fra Rotvolla. Fra dette 

går tunnelen direkte til kraftstasjonen, som vil ha utløp i Etna ved Lunde, 

på samme sted som for E-2. Nedr~ delfelt av åfeta tas da ikke inn ved dette 

alternativ. Dataene for kraftstasjonen er de samme som for E-2. 

Som for E-3 blir Etnsenn inntaksmagasin, og kort etter inntak av Rotvolla 

går tunnelen direkte til kraftstasjonen ved Hestkinn, som ligger ca. 54 km 

ovenfor Randsfjorden. ~faskininstallasjonen er planlagt til 30 MW ved en 

maksimalvassføring på 12,5 m3/s og en fallhøyde på ca. 310 m. 

~. 
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1.2 Dokka-Utbyggingen 

1.2.1 Generelt 

. Den eneste regulering ~ vassdraget blir ved Dokkfløyvatn, som har en 

naturlig V.st. på 696 m o.h. Ifølge planene skal det bygges en 70 m hØY 

dam ca. 4 km nedenfor det naturlige utløpet av vannet. Magasinet dannes 

ved at det først demmes opp mellom dammen og Dokkfløyvatnet, dernest ved 

en videre oppdemning på ca. 33 m. Inntaket til Torpa kraftverk tenkes 

plassert i forbindelse ved dammen ved Veslefossen. Her er kotehØyden 

ca. 665 m o.h. Under kote 696 blir imidlertid magasinet bare 25'106 m3 , 

og under kote 680 bare 5'106 m3 • Totalt magasin blir 200'106 m3 • 

I tillegg til regulering av det utvidete Dokkfløyvatn planlegges en del 

overføringer. For det første forutsettes Synna ved ca. kote 740 overført 

til DokkflØyvatn. Videre tenkes Fiska ved kote 888 (Mjogsjøen) ført over 

til Kroktjern (kote 890) ved en permanent oppdemning av MjogsjØen og en 

kanalise~ing. 

Selve kraftsverksutbyggingen planlegges utført i to trinn. Første trinn 

blir at driftsvannet fra DokkflØyvatn føres til I~!E~_~!~E~Y~!~' som vil 

få en maskininstallasjon på 73 MW, maksimal vassføring på 18,5 m3/s og en 

nett~ fallhøyde på 434 m. Fra Torpa kraftverk tenkes vannet ført i tunnel 

med svært lite fall til et inntaksmagasin for ~~~~~_~!~E~Y~!~' Damstedet 

for inntaksmagasinet blir ca. 500 m nedenfor samløpet mellom Kjøljua og 

Dokka, slik at Dokka nedenfor Dokkfløyvatn og Kjøljua tas inn i magasinet. 

For fallet mellom Kjøljua dam og Randsfjorden er det utarbeidet to alternativer 

for et Dokka kraftverk, kalt henholdsvis D-l og D-2 nedenfor. 

Tappingen av magasinet er beregnet å foregå fra begynnelsen av oktober og 

over hele vinteren. Resten av året regnes med at kraftstasjonene skal kjøres 

med tilsiget. 

Ved dette alternativet tenkes kraftstasjonen plassert helt nede ved Rands

fjorden, med utløp direkte i fjorden. Planlagt maskininstallasjon er 

2'15,5 MW, maksimal vassføring 30 m3/s og netto fallhøyde 112 m. 

Fra dammen nedenfor Kjøljua tenkes her vannet ført til en kraftstasjon ved 

kornsiloen ovenfor Dokka sentrum. Stasjonen blir i dette tilfellet på vest

siden av elva Dokka, og planlegges med en maskininstallasjon på 26 ~M ved en 

maksimal vassføring på 30 m3/s og en netto fallhØyde på 101 m. 
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1.3 Sammenfatning av kraftverkplanene 

I tabell l nedenfor gis en oversikt over de planlagte kraftstasjoner og en 

del opplysninger om disse. 

PLANLAGTE KRAFTSTASJONER I ETNA/DOKKA-VASSDRAGET 

Elv/sted 

Etna 

Hestkinn kr.v., E-5 

Lunde kr.v., E-2 

Lunde kr.v., E-3 

Dokka 

Torpa kr.v. 

Fallhøyde 
i m 

309 

548 

550 

Dokka kr.v., kornsilo 

434 

101 

119 Randsfjord kE-.:v .. _____ _ 

Maks. vas~
føring i m /s 

12,5 

12,5 

12,5 

18 

30 

30 

Maskininstall. 
iMW 

30 

ca. 60 

ca. 60 

72 

ca. 26 

:n 
Tabell l. Fallhøyde, maksimal vassføring (i m3/s) og maskininstallasjon 

(i MW) ved de planlagte kraftstasjoner i Etna/Dokka-vassdraget. 

2. UNDERSØKELSER AV IS- OG VANNTEMPERATURFORHOLD I ETNA - DOKKA OG RANDSFJORD 

UNDER NATURLIGE FORHOLD 

2.1 Isforhold 

Spesielle isundersØkelser har først og frems:t bestått i kartlegging av is

forholdene på nedre del av Etna og på Randsfjorden, samt notater om is

forholdene ved en del målesteder for vanntemperatur. Slike målesteder er 

det både i Etna og Dokka-vassdraget. Disse observasjonene startet i 

februar 1978, og fortsetter inntil videre. Måling av isveksten i ett 

enkelt punkt har vært utført i 3 vintre i sydenden (Støa) og l vinter i 

nordenden (Fall). Utstyret som benyttes står fastfrosset i isen hele 

vinteren, og målingen foregår uten at det er tatt hull etter at utstyret 

først er montert. Et sammendrag av disse målingene er vist i tabell 2. 
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ISMÅiINGER PÅ RANDSFJORD 

Vinter 

1976/77 

1977 /78 

1978/79 

Tabell 2. 

Istykke1se i cm i midten av måneden 
STØA FALL 

feb. mars april feb. mars april 

20 35 

20 41 35 

30 35 33 29 40 38 

Ismålinger utført med utstyr san står fast 
Etter monteringen blir det ikke tatt hull 
STØA e~ ca. 10- km nord for Jevnaker. 

~ isen hele vinteren. 
på isen for måling. 

Et sammendrag av de innsamlede opplysninger om isforholdene for vinteren 

1978/79 gis i det følgende (se lengdeprofil, fig. 2). Etna har vekslende 

stryk og stille partier. på de sistnevnte strekningene startet isdannelse 

i første halvdel av november 1978. Bortsett_fra mindre råker på fosse

kammer og mindre strykpartier, var det helt islagt mot slutten av novembero 

Tidligst øverst i vassdraget. Alt i slutten av mars begynte råkene å øke, 

og fra midten av april startet islØsningen for alvor. I slutten av april var 

det bare landis igjen. 

!_g~~~~ startet is leggingen ~ begynnelsen av desember 1978, og på stillere 

partier var det helt islagt i slutten av måneden. Strykpartier isla seg en 

del senere, som ved Grøndvold mølle ca. 20. januar 1979. Som i Etna begynte 

råkene å utvide seg i slutten av mars, men selve isløsningen startet først 

midt i april. Ved utgangen av måneden var det bare landis igjen. 

I sydenden av g~g~~Ei~E~~g la isen seg ~ begynnelsen av januar 1978, ble 

kjørbar i midten av januar, og begynte å bli landløs i slutten av mars. 

Midt på fjorden startet isleggingen i begynnelsen av februar og var kjør

bar fra ca. 20. i samme måned. I slutten av mars begynte isen å sprekke 

langs land, særlig i søndre del, men var gangbar til 20.-25. april. 

27.-29. april var isen mer eller mindre i full oppløsning på hele fjorden, 

og mellom 3. og 7. mai ble fjorden helt isfri. 

I nordenden begynte isleggingen tidlig i november, og fra midten av måneden 

var det helt islagt ned til Fluberg. Syd for Fluberg startet isleggingen i 

begynnelsen av desember, men føret fra l. januar var det sammenhengende is

dekke sydover til Bjoneroa. Fra 11.1 var dette isdekket kjørbart til 

begynnelsen av april, og 19.4 startet isløsningen. 
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I tillegg til disse opplysningene foreligger det notater om isforholdene 

ved de to vannmerkene Etna (nr. 437) og Randsfjord (nr. 435). For Etna ~1 

gjelder isnotatene elvestrekningen nær vannmerket. For Randsfjorden dekker 

isnotatene søndre del av innsjøen, mulig helt opp mot Fluberg. Karakteristiske 

verdier av disse dataene. er gitt i tabellene 3 og 4. I tabell 5 er det opp

gitt karakteristiske verdier av antall dager med is ved de to målestedene. 

ISLEGGING OG ISLØSNING VED ETNA VM. 

Islegging Isfritt 

Tidligste 16/10 6/4 

FØr ste kvartil 3/11 22/4 

Median 10/ Il 30/4 

Siste kavrtil 17/11 5/5 

Seneste 1/12 18/5 

Tabell 3. Dataene er hentet fra observasjonsboka for Etna VM, og 
isnotatene gjelder først og fremst for området nær vann
merket. Observasjonsmaterialet er for perioden 1921/22-
1978/79. 

ISLEGGING OG ISLØSNING PÅ RANDSFJORD, SØNDRE DEL 

Islegging Helt islagt Isløsning Isfritt 

Tidligste 5/12 15/12 1/4 1/4 

FØr ste kvartil 24/12 3/1 16/4 21/4 

Median 2/1 9/1 22/4 1/5 

Siste kvartil 13/1 21/1 27/4 5/5 

Sene ste 10/2 15/2 13/5 19/5 

Tabell 4. Datamaterialet er hentet fra observasjonsboka for Rands
fjord VM. Stort sett gjelder isnotatene for søndre del av 
Randsfjord, og er hentet fra perioden 1920/21- 1978/79. 
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AN TALL DAGER MED IS 

Etna VM Randsfjord, syd 

Totalt Totalt Helt islagt 

Minste 136 82 - 78 

Nederste kvartil 156 108 86 

Median 170 115 100 

Øver ste kvartil 180 129 115 

Største 210 154 146 

Tabell 5. Totalt antall dager rn.ed is regne s fra før ste islegging til 
helt isfritt. Antall dager rn.ed helt islagt regnes fra det er 
helt islagt til islØsningen begynner. For Etna VM er det 
benyttet data for perioden 1920-79. For Randsfjord er det 
bare_ tatt rn.ed data for perioden 1940 -70, da det er en del 
rn.angler i opplysningene for de øvrige årene i observasjons
perioden. 

2.2 Vanntemperatur-forhold 

på kartskissen, fig. l, er alle målesteder for vanntemperatur avmerket 

med et nr. Numrene l og 7-14 står for målesteder som betjenes av faste 

observatører. Det måles med vanlig kvikksølvtermometre med 1/10 grad

inndeling, og måleprogrammet er to ganger om dagen tre ganger i uka i 

sommerhalvåret. Ved islagt elver programmet tildels sterkt redusert, 

enkelte steder til en måling pr. måned i de kaldeste månedene. Måle

resultatene for 1978 er vist på tabellene 6 til 14. Ved målestedene 2-6 

i Randsfjorden blir målingene utført av Iskontorets tj-enestemenn på be

faring. Ved hvert målested måles det i 3-5 snitt tvers over fjorden, 

helt til bunns i hvert snitt. på fig. 3. er vist noen grafiske fram

stillinger av et utvalg æmperatu~vertikalsnitt. Det er valgt ut fire 

måletidspunkter for de fire målestedene Land sag, Fall, Gullerudvika og 

isydenden (Støa eller søndre logger). på fig. 1. har disse målestedene 

henholdsvis numrene 6, 5, 3 og 2. Av framstillingene på fig. 3. ser det 

ut til at det ved islagt fjord (12.-14.2) er liten forskjell på temperatur

snittene ved de forskjellige målestedene. Er fjorden isfri ser det ut til 

at oppvarmingen ovenfra går noe dypere midt på fjorden enn i endene. 

Videre er temperaturen i større dyp (50-100 m) ca. 30 C vinter tid og ca. 

50 C sommertid. 
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STt.P '54u4 KOOE v f·NNTnlPERA TUR tLJEG.CI, Of,S. TID a730 Tabell 6a 

AR 1978 NAVtl LVNOMO SPU VASSCt!AG ETNA ELV o A\.. SF"\.. V 

DATO JAN F'E~ MAI( APR :IAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

1 11.40 13.7~ 

? 6.90 .0, 
3 
4 10.40 1.30 
5 14.60 A.JO .02. 
6 10.60 
7 .71 
Il lQ.10 14.10 
? A.'0 

lu 10.5(1 

11 .23 
12 12.90 12.90 7. !i) 
13 9. J 9 
14 4.60 • '2 
15 10.n 12.50 
16 1>.20 
17 11.30 2.·~oj .03 
18 11.'10 
19 12.30 3.80 
20 11.90 

21 2.<;<' .01 
22 11.30 13.00 
23 4.20 
~4 Il. l O 2.30 .01 
25 10.1'0 
;>6 6.90 't./l0 
27 10.50 
(lA 12.70 2..20 • Ol 
29 A.60 
3u • Ol 
31 1.50 

STlIP. '54l·4 KODE 3 'J At,IIITEr'P<:RA TuI'< (I>tG.Cl. n~'5.TTD 1715 Tabell 6b 

.a.A 197$1 NAVN LuNO~10 S;;U VA5SC,:,AQ ET:,A EU OALSELV 

DATO JAN F'EI:f flAr< APP :IA I JUli JUL AUG ~E!' OKT NOV OES 

1 11.20 18.40 
? 6.,0 
3 5.40 
4 1l.6() .90 
5 17.40 9.511 
6 12. 4 (1 

1 5.30 .71 
8 10.30 16.60 
9 7.90 

lU 1l.20 .oa 

11 .36 
12 14.20 15.30 1I.0J 
13 I ... ~o .. 
14 4.60 .03 
15 12.:iO 12.40 
It> 6.30 
17 16.11(: 3.30 .02-
18 ~2.40 
le: l!l.o!) ... 130 
21.- 16.7C 

21 3.!() .02 
2? 15.0v llt.2;; 
23 6.30 
;:>4 12.20 ,.50 .01 
25 13.30 6.10 
?6 11.50 6.10 
21 la·20 
211 2.30 • Ol 
19 15.50 !o.ou 
JG 5. lO 
~ l 1.80 
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STNR 5.03 KOOE vaNNTEMPERATUR (DEG.Cl. 08S. TID 0730 Tabell Ja 

lR 19T8 NAVN BRENN BRU YaSSDRAG ETNA ELV ETNA 

DATO JAN FEB MAH APR I1AI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 
1 11.80 1·.30 
2 6.50 .02 
3 

• 10.70 1.21 
5 15.20 7.80 .02 
6 12.20 
7 .59 
8 10.70 1 •• 60 
9 8.20 

10 11.50 

11 .39 
12 13.00 13.00 7.10 
13 11.10 
l. 3.AO .19 
15 11.20 12.90 
16 6 •• 0 
17 12.·G 1.90 .02 
18 11.50 
19 12.60 •• 20 
20 12. 90 

21 1.70 .02 
22 11.20 12.90 
23 3.60 
2. 11.70 1.30 .02 
25 10.80 
26 9.10 3.60 
27 10.80 
28 1.70 .02 
29 12.90 8.90 
30 .02 
31 1.30 

STNR ~.O3 KOOE 3 VANNTEMPERATUR (DEG.Cl. OBS. TID 1730 Tabell 7b 

IR 19T8 NAVN BRENN BRU YASSORAG ETNA ELV ETNA 

DUO JAN FEB MAI' APR MAi JU~J JUL AUG SEP OKT N/W DES 
i i2 •• o i7.80 
2 8 •• 0 
3 •• 20 
4 .10 12.30 
5 lT.OO 8.70 
~ 1 •• 40 
7 4.50 
8 10.80 16 •• 0 
9 8.50 

10 lZ.?; 

-H .08 
12 15.30 15.20 7.60 
i3 13.4i) 
14 .19 .55 5.10 
15 i4.00 12.80 
l~ 6.80 
17 16.40 c.30 
i8 13.00 
19 14.80 4.70 
20 17.00 

2i 2.50 
22 14 .30 13.70 
23 5.10 
24 12.60 1.90 
25 i3.10 

4.90 2~ .13 11.40 
27 12.,0 
c8 .06 5.04 1.80 
29 .68 14.60 9.70 
3Q 4.00 
31 .23 1.60 
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STNR 5402 KODE VANNTEMPERATUR (DEG.Cl, OAS. no 0815 Tabell Sa 

AR 1918 NAVN aYOM BRU VAsSDRAG ETNA ELV ETNA 

DATO JAN F'EB MAR APR MAi JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

i 1.56 
2 11.70 8.;0 
3 16.10 
4 2.25 11.AO 3.25 l.zi .01 

5 11.20 iS.90 
6 - 9.50 
7 1.55 ?15 
8 12.60 10.50 1.46 
9 i4.90 9.30 

10 .1 ~ 

ii .46 .S4 li .80 4.40 1.86 
ii 13.70 
13 14.71) 6.50 
i4 •• 70 
15 2.25 12.AD .51 
16 ii.20 i3.00 6.90 
17 
18 2.05 15.10 2.60 .å6 
19 .59 11.811. 12.70 
20 4.50 

2i 3.05 1.10 
22 14.40 11.80 .11 
23 12.20 4.60 
2. .1. 2.90 
25 i .10 .n6 
26 .29 12.20 11.911 9.70 .111 
27 .09 5.10 
28 .G9 5.35 1.20 
29 14.20 14.20 8.80 
30 3.55 4.30 
3i 

sTNA 5402 KOuE 3 VANNTEMPERATUR (DEG.CI, OBS. no 1800 Tabell Bb 

AR 1978 NAVN ",YOM SRU VAssORAG ETNA ELV ETNA 

DATO JAN F'EB MAR APR MAi JU~l JUL AUG SEP OKT NOV OES 

i 9.30 2 12.30 
3 16.80 

3.90 
4 3.70 14.20 
5 12.50 15.50 
6 

10.60 

7 3.55 4.50 

8 11.00 
i7.00 9 12.90 9.70 

10 

ii 3.95 12.ilo ,.70 

i2 17.10 

i3 i6.30 
\4 

5.30 

15 4.40 15.70 
i6 12.80 13.60 8.50 

17 
18 2.90 18.30 ".50 

i9 14.50 15,10 

20 5.20 

2i 3.90 1.80 

22 14.70 14.80 
i •. i'O 23 6.00 

24 4.50 i.55 
25 
26 15.;:>0 i •. ao 10.50 

2T 
5.70 

28 a.20 2.30 

"9 14.10 17./0 9.80 

JQ •• 80 
31 11.51l 
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STNR 'i4Jl KOuE VANNTEMPERATUR (OFG.Cl, Of\S.TID ~830 Tabell 9a 

lR 1978 tJAVN KOL.BJlbRI4SHUS BHU VASSORAG ETNA ELV ETNA 

DATO JI'N FEB MAR APR MAi JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 
i 1.46 
2 11.70 8.80 
3 17.30 
4 2.io 11.70 3.75 1.11 'nl 
5 110 40 16.80 

9.60 :.. (o 
7 1.50 2.80 
8 12,60 10.50 . 86 
9 15.70 9.60 

io 

ii .84 1i.c;o 4.30 1.81 
i2 15.00 
13 15.10 7.JO 
i4 4.30 
15 2'0 5 13· 30 • ;6 
j6 12·00 12.40 7.50 
11 

2.05 . 16.20 ?80 .06 18 
i9 12. 40 12.70 
20 5.00 

C?! ?10 ;>.1)0 .06 
2? l6.at 12.50 
23 12·50 5'00 
?4 ?75 
zS .70 '06 
?b 13. 10 12.30 10.60 .01 
21 5.20 
Z<l 6'00 .60 
;>" 14:90 14.70 1:1. 50 
3, 2.00 4.51) 
3i 

STNP 'iIoJl KOI)( 3 VANNTE~IPe:RA TUR (O"G.Cl, ORS.TID 1830 Tabell 9b 

AR 1911\ NAVN KOLBJ0RNSHUS RRU VASSDRAG ETtlA ELV ETNA 

DATO JAN FEB MAR APR MAr JUt--J JUL AUG SEP OKT NnV DES i 
2 12.70 11.70 
3 17.30 
4 2.65 14. I O 3.30 
5 iz.so 16.00 
6 10.20 1 2.90 4.00 
8 13·00 11.1 n 
9 16.10 9.60 io 

ii 3.35 11·9r, 4.40 
i2 15.50 
!3 16.5,1 
\4 4.'10 
15 3.80 14.60 
io 12.6'; 13.00 1.10 
17 
is 2.60 16.40 '.30 
i9 13.70 14.70 
2C 4.'10 

zi 10.10 1.40 
Z? IS·Ol.; 13."'r, 
"3 13.40 'i.20 ;>,.. 
;>5 ".105 .85 
:>6 13. \ Q 13.7C 10.?0 n S.?Q 
;>S 5.00 I .10 ;:>9 lt.. 3 () 16.50 '1.<:;0 
3(; <>.70 
3~ Il. i:) 
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STNfl 5504 KOOE VANNTEMPERATUR (DI;G.C) • OAS.TID 0715 Tabell lOa 

IR 1978 NAVN VE STUM VAsSDRAG DOKKA ELV SYNNA 

DATO JA~I F'ES MAP APR MAi JUN JUL AUG SEP OKT Nnv DES 
i .18 7.60 
2 7."0 14.35 3.29 
3 iO.5; 
4 i5.io 7.70 2.79 
5 9.50 10.65 .08 
6 .58 8.00 t.?8 
7 lå.45 i2.3:; 
8 .'58 • l fl iO.35 8.20 
9 .i3 12.65 3.49 

lO lå.65 iO.35 

ii li.75 7.60 3.i9 o 
i2 .28 8.20 i2.35 
13 5.io 4.42 .08 
i4 

1.28 
9.~O 

'0.65 
i1.55 

IS 6.20 
i6 .23 li.75 il.i5 2.99 
17 10.105 
18 .78 4.90 i.78 .58 
i9 13.;5 10.85 i1.i5 
20 .38 1.28 6.00 :>.49 

2i 1z.~5 iO.4os lZ.25 o 
22 2.09 6.60 
23 iO.6~ .28 
24 12.~'5 12.A5 
25 1.88 8.80 3.29 
26 S.AO iO.3os 
27 3.?9 4.32 .28 
28 10.~5 6.00 
29 .l:" 4.20 12.75 2.90 i.o8 
32 - 12.~5 7.50 n 
31 3.io 14.15 

STNR 5504 KODE 3 VANNTEMPERATUR (DEG.C). OBS. TID 1900 Tabell lOb 

IR 1978 NAVN VE STUM VAsSDRAG DOKKA ELV SYNNA 

DATO JAN F'ES HAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

i 9.00 
4 •• 2 2 10.~5 i8.40 

3 10.95 
i7.io 8.80 •• 22 l, 

5 12.75 12.05 
9.50 3.i9 ~ -

7 13.~5 14.85 
8 iO.55 9.20 
9 15.60 •• 62 

10 10.a5 i3.65 

H i •.• 5 8.80 •• 32 
12 10.55 i6.iå 
i3 7.50 •• 42 
l. 13.75 i •. 75 
15 i1.9S 8.50 
i~ 15.40 i2.05 '3.39 
17 Il.7<; 
is 6.20 i.99 
i9 16.60 13.25 i4.65 

•• 00 20 ;;>.99 

2i 15.';0 12.6e; i •• 65 
22 4.20 
23 12.65 .28 
24 12.65 12.6'5 
25 10.85 5.22 
26 10.95 13.9OS 
27 4.i2 5.40 
28 14.i5 S.90 
29 6.60 16.90 •• i2 
30 13.is 9.60 
3i 9.10 18.i6 
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STNR '5'502 KODE VAiIINTEMPE"RATUR (Ol"G.C) , CAS.TID 0745 Tabell 12a 

AR 1978 NAVN GR0NVOLO BRU 'IASSnRAG DOKKA ELV DOKKA 

DATO JAN FE8 "1 AR APR HAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

i .18 
~ i6.00 7.20 3.19 
3 9.110 10.75 
4 15.50 6.90 2.79 
5 O 11.55 11.05 .08 
~ .68 8.20 1.48 
7 12.15 i3.05 .n8 
8 .48 .1~ 10.65 8.40 
9 1.48 13.25 3.29 

io .48 12.45 11.15 

H 12.25 7.50 '.29 
12 .68 9,'0 12.75 
i3 5.50 4.42 .n8 
i4 .01 10.0;5 - 13.05 
is , Il 1.18 i i. is 6.50 
16 ,48 12.1.5 11.65 ".99 O 
17 10.15 
ia .88 5.10 1,68 .48 
i9 13,95 11.55 11.45 
20 1.1J 3.20 ';.49 

zi ,02 lJ.1.5 11. is 12.15 
22 , l "\ 2.19 4.20 
2J 11.15 .J8 
24 12.95 13.25 
25 ?19 9.50 3.11; 
26 9.<;0 i3.75 .48 
27 ,02 • "Il:! 3.59 4.30 .4A 
2'" .48 11.,5 fI.RO 
29 .1 A 4.ao 13.05 2.70 .98 
li! lZ.A5 11,20 
3\ .'tI ~.2() 14.95 

ST NR '5502 KOOE 3 VANNTEMPERATUR (DEG.CI, C8S.TID 1900 Tabell 12b 

AR i978 NAVN GR0NVOLO 8RU VASSDRAG DOKKA ELV DOKKA 

DATO JAN FE8 HAR APR MAi JUN JUL _AU~ SEP OKT NOV DES 
! 19.00 
2 4.42 
3 11.95 11.65 
• i7.20 4.12 
5 14.65 12.65 
~ 

i5.50 
?~9 

7 14.65 
8 io.as 
9 i6.00 4.52 

io 12,<;5 i3.95 

li 15.40 4.42 
i2 li.85 16.00 -
13 4.42 
i· 14.35 

12.65 
i5.20 

15 
i6 16"0 12.25 3.39 
17 lJ.55 
i8 :;'.09 
19 17.30 i3.95 15.40 
20 2.89 

2i 15.40 13,25 14.A5 
22 
23 13.65 .48 
24 13 •• 5 i2.85 
25 11.15 
26 11.~5 ilo.IS 
27 
28 110.,,5 11.100 9,10 
29 
3~ 13.75 10.15 
31 18.60 
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STNR 0;501 I(OCE VANNTEMPERATUR (OEG.Cl. OAS.TtO Oe45 Tabell lJa 

AR i97e NAVN PUHPESTAS.JON VASSDRAG DOKKA ELV DOKKA 

DATO JArl FE8 MAR APR MAI JU~I JUL AUG SEP OKT Nnv DES 
i 

e.io 
1.~6 

2 11.30 
3 17.20 
4 l. 15 10.70 3.40 .16 .4(, 
5 11.20 16.50 

9.30 ~ 
1 1.35 
8 12.no 10.50 .61 
9 i5.00 9.50 

10 .o~ 

li .19 1.05 11.?0 4.10 1.56 
lZ 13.90 
13 15.10 6.50 
i4 4.30 

.06 15 1.47 12.90 
16 12.00 7.20 . 
1'7 

.06 is 1.50 15.;:00 ~.40 

19 .15 i2.30 i2.00 
?O 4.50 

zi 1.80 1.45 .n6 
22 15.40 11.80 
23 11.80 4.10 
24 .14 2.30 
25 .35 .06 
26 .10 12.70 i2.00 10.20 .46 
27 5.20 
28 .09 S.A5 .50 
zq 14.00 14.40 
311 .h 9.00 '.50 
3\ 

STNR 5501 KOuE 3 VANNTEMPERATUR (DEG.Cl, OAS. TID i830 Tabell 13b 

AR 197~ NAVN PUMPESTAS.JON VASSDRAG DOKKA ELV DOKKA 

DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 
i 1.46 
2 12.00 8.50 
3 11.20 
4 1.25 14.20 3.15 .16 
5 iZ.10 16.00 
6 10.00 
'7 1.35 4.00 
8 1.40 1Z.80 11.10 1.n1 
9 i5.70 9.60 

iD 
ii 2.35 11.10 3.90 1.;6 
12 1.20 14.60 
13 1.70 16.70 
i4 4.80 
15 3.31 14.00 .06 
16 3.05 12.60 t2.50 7.50 
11 
18 1.10 16'00 ;>.10 .06 
19 i3.30 i4.80 
2u 4.30 

21 2.35 .AO .06 
22 14.Z0 13.50 
23 13.20 5.åå 
2 ... 2.40 
25 ,45 
?6 12.70 i3,60 1.02 
27 s.io 
28 7 .... 0 .85 
?9 13.1lO i6.Z0 
3Q 9.50 .... 50 
31 10.10 
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STNR 5503 KOOE VANNTEMPERATUR (DEG.CI t OBS.TIO 0730 Tabell II 

lR 19711 NAVN VAL.HOVD BRU vasSDRAG DOKKA ELV DOKKA 

DATO JAN FE8 MAR APR MAI JUN JUL. AUG SEP OKT NOV DES 

i 7.70 
2 • l Il 10 •• 5 i6.30 3.09 
3 H. is 

is.70 7.90 2.79 lo 

5 12.55 ii.65 
a.30 i .• 8 

.48 
6 .68 
7 13.35 i2.45 

B.50 B .38 iO.85 
9 .13 .i8 i3.75 2.B9 

10 13.~S 1i.05 

li i2.65 7.00 3.39 O 
12 .58 10.i5 12.05 

5.50 4.32 .08 13 
i4 10.';5 

il.45 
i3.25 

6.30 15 1.48 
16 .IlA 12.~5 11.85 '.09 
17 11.15 

5.30 i.68 18 .68 .48 
i9 14.;5 11.95 i1.75 
20 .4d 1. il 3.30 ~.39 

2i 13.95 11.65 \2.95 l) 

22 • I '3 1.88 4.30 
23 i1.6S .38 
210 13.'5 13.35 
25 1.68 9.50 3.19 
26 9.80 10.95 
27 3.19 

7.20 
4.52 .48 

28 10.'5 
<'9 .<'3 4.60 i3.is 2.79 .88 
3g 13.~5 B.SO li 
31 8.20 14.95 

STNR 5304 KODE 1 VANNTEMPERATUR (DEG.CI, OBS. TID 0900 
Tabell 14 

lR 1979 NAVN KISTEFOSS KR.:aT. v'SSDRAG RANOSELV ELV RANDSELV 

DATO JAN FE8 "lAR APR I4Al 
l .16 

JUN JUL. AUG SEP OK7 NOV DES 

2 .45 .~2 1.46 
3 
4 
5 .23 .54 .95 
6 1.52 
7 

-a .38 
9 .63 1.13 1.70 

10 

11 
12 .41 .56 1.08 
13 1.90 
14 
15 .39 
16 .71 .88 2.13 
17 
18 
19 .67 .69 .70 
20 2.·U 

21 
22 .64 
23 .81 1.22 2.33 
24 
25 
26 .50 .73 1.22 
27 2.65 
28 1.27 
29 .51 
JO 1.26 2.~3 
31 
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Ved Horn holdes råk åpen i ferjeleia for det meste hele vinteren. For 

å se hvordan denne innvirket på temperaturforholdene, ble vanntemperatur 

ved to forskjellige tidspunkt målt i 5 punkt i 3 tverrprofil; ett 100-150 m 

ovenfor, ett 40 m nedenfor og ett 150-200 m nedenfor råka. Ifølge disse 

målingene har ferjetrafikken liten innflytelse på temperaturforholdene. 

Rett nedenfor råka er det noe varmere vann i det øverste sjiktet, men litt 

lenger ned er igjen temperaturfordelingen som ovenfor råka. 

Vanligvis vises eventuell innvirkning fra gjennomstrømning på temperatur

forholdene seg tydeligst ved islagt sjø. De målingene som er utført fra 

isen på Randsfjord tyder på at innvirkningen fra gjennomstrømningen på 

temperaturforholdene i sjøen er svært liten. Sommeren 1979 har det vært 

måling med 3 dataloggere ved punktene 2, 3 og 5. Disse registrerer vann

temperaturen hvert 20. min. i 11 forskjellige dyp fra begynnelsen av juni 

til slutten av oktober. Materialet er ikke ferdig bearbeidet, men det 

går fram at selv i 20-30 m dyp er det store variasjoner fra dag til dag. 

2.3 Avløpsforhold 

Alle opplysninger om avløpsforhold i denne rapporten er gitt av Oppland 

Fylkes Elektrisitetsverk. 

Ved avløpsberegninger for de utvalgte steder i vassdraget har en regnet 
2 med et spesifikt avløp på 17,3 l/s km . 

på figurene 4 og 5 vises avløpet i Etna ved 0yom og Kolbjørnshus bruer, 

som er henholdsvis like før og like etter samløp med Dokka. Det er brukt 

uke-midler av vassføringen for perioden 1931-60, og i tillegg til median

verdiene er det tatt med 10- og 90-persentiler. Videre er det, med stiplete 

linjer, vist avlØpet med de samme 3 typer verdier etter eventuell utbygging 

i Etna. Av fig. 4 ser en at ved en av de planlagte tappemetoder, er maga

sinene i Etna stort sett tømt midt i februar, og at reduksjonen av sommer

vassføringen er forholdsvis liten. Fig. 5, som viser forholdene etter sam

løpet med Dokka, forutsetter at Dokka-utbyggingen fører det regulerte 

vannet ut nedenfor Kolbjørnshus bru. Reduksj0~en L so~~ervassføringen ved 

Kolbjørnshus blir derfor betydelig. I tabell 15 er nedbørfelt, årstilløp 

og magasinforhold på en del karakteristiske steder i vassdraget oppgitt. 

For små, lokale felt, som rundt Røssjøen, kan magasin-prosenten (magasin

volum: årsavløp) ~e ganske stor (83). Ved inntakene til kraftstasjonene er 

den noe mindre, henholdsvis ca. 30 for Etna kr.v. og 57 for Torpa kr.v. Ved ut

løpet i Randsfjorden er den for hele vassdraget imidlertid bare ca. 23. 
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AVLØPSFORHOLD I DOKKA-ETNA VASSDRAGET 
Fig. 4 

m3js 

VASSF~RING I M3/S I ETNA VED ØVOM BRU 

KURVENE VISER UKEMIDLER AV VASSFØRINGEN FOR PERIODEN 1931-60. 

HELTRUKNE LINJER VISER AVLØPET UNDER NATURLIGE FORHOLD, STIFLETE LINJER 
ETTER UTBYGGING I ETNA. 
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AVLØPSFORHOLD I DOKKA-ETNA VASSDRAGET Fig. 5 

VASSFØRING I M3/S I ETNA VED KOLBJ0RNSHUS BRU 

. KURVENE VISER UKEMIDLER AV VASSFØRINGEN FOR PERIODEN 1931-60. 

HELTRUKNE LINJER VISER AVLØPET UNDER NATURLIGE FORHOLD, STIPLETE LINJER 
ETTER UTBYGGING AV ETNA. o 
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NEDBØRFELT OG TILLØP PA UTVALGTE STEDER I VASSDRAGET 

Etna 

Røssjøen 

Etnsenn 

Etna Vm, Kvernan 

Lunde kr.v. 

øyom bru 

Kolbjørnshus bru 

Dokka 

Dokkfløyvatn, 
Veslefossen 

Inntak Kjøljua 

Dokka kornsilo 

Randsjord kr.v. 

Nedbørfelt 

i k.m2 

94,5 

215 

561 

700 

861 

2080 

608 

1059 

ll90 

2052 

Arstilløp 

mUl.m3 

53 

120 

306 

382 

470 

ll35 

358 

586 

649 

1081 

Magasin 

mill.m3 

42 

10 

200 

Regulering 

LRV HRV høyde i m 

892 905 

800 805 

665 729 

13 

5 

64 

Tabell 15. Nedbørfelt (i km2) og årstilløp (i mill.m3) på utvalgte 
steder i vassdraget. Videre er oppgitt magasinenes kapa

______ sitet (i __ mill.m3) og reguleringshøyder (i m). 

3. 1NNVI~~INGER FRA DEN PLANLAGTE UTBYGGINGEN pA 1S- OG VANNTEMPERATUR

FORHOLDENE I ETNA/DOKKA-VASSDRAGET OG pA RANDSFJORDEN 

3.1 Innvirkning på vanntemperaturforholdene i vassdragene 

Regulering av disse magasinene vil føre til en del endringer Lvanntemperaturen 

der. Under naturlige forhold renner det stadig vann ut av innsjøene etter 

hvert som smeltevannet renner inn i disse om våren og forsommeren. Ved 

regulering samles dette kalde vannet i innsjøene, og kaldt smeltevann 

strømmer stadig til fra tilsigsområdet. Oppvarmingen av innsjøvannet blir 

da noe forsinket. AvkjØlingen utover hØsten vil videre ta noe lenger tid, 

p.g.a. større vannmasser enn naturlig. Men fra det tidspunktet isdannelsen 

i overflaten starter, vil temperaturforholdene utover vinteren bli omtrent 

som under naturlige forhold. 
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I varmeutvekslingen mellom vann og luft er den flaten som skal til for 

å varme opp eller avkjøle vannmassene et visst antall grader direkte 

proporsjonal med vassføringen. Som nevnt i kapital 1.1.2 kan flere 

vintervassføringer komme på tale, og i tabell 16 er det derfor beregnet 

avkjølingen for 3 alternative vassføringer, 3 forskjellige utløps

temperaturer og 3 forskjellige lufttemperaturer. I tabellen er det regnet 

med en elvebredde på ca. 15 m, slik at kjøleflaten er regnet om til kjøle

strekning i km. 

NØDVENDIG ELVESTREKNING FOR AVKJØLING TIL OOC 

Vanntemperatur , AvkjØlingsstrekning i km ved lufttemp. 

° 0' ° ved utlø ca. O C ca. -10 C ca. -20 C 

Y~~~~~!i~s_lQ_~~L~: 
3°C 100 

2°C 60 

1°C 30 

Y~~~~~!i~S_2_~~L~: 
30 e 50 

2°C 35 

1°C 17 

Y~~~~~!i~S_~22_~~L~: 
25 

17 

8 

30 

20 

10 

15 

10 

5 

7 

5 

3 

20 

15 

6 

10 

7 

3 

5 

3 

2 

Tabell 16. Nødvendig elvestrekning som vannet fra den planlagte Etna 
kraftstasjon må tilbakelegge før det avkjøles til0°e under 
forskjellige værforhold om vinteren. Det er i alle tilfellene 
regnet med delvis skyet vær med noe vind, og med 3 forskjellige 
vassføringer. 

Tabell 16 gir en svært generell oversikt over avkjØlingsstrekninger for flere 

vassføringer og utgangstemperaturer. For den aktuelle situasjonen er det 

rimelig å gjøre en del innskrenkninger. En vintervassføring på 10 m3/s 

regn~s som lite sannsynlig med de nåværende planene. Videre er forholdene 

i de to magasinene en del forskjellig fra fjellmagasiner flest. Etnsenn 

er grunn og har bare 5 meters regulering. Herfra kan en derfor ikke vente 
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hØyere vintertemperatur enn ca. 2°e, og selv såpass høy eventuelt bare tidlig 

i tappesesongen: Mot slutten av tappesesongen må en regne med at temperaturen 

på driftsvannet kan komme ned i få tidelsgrader. I Rotvollfjorden kan nok 

tappesesongen starte med en temperatur på 2-3 0 e, men også her vil den synke 

til noen tideler i lØpet av sesongen. Et annet forhold er at tappevannet 

fra Rotvollfjorden går i sitt naturlige elveleie ca. 4 km før inntaket i 

overføringstunnelen fra Etnsenn. Vinterstid vil dette vanligvis føre til 

en del avkjøling, i middel ca. en halv grad e. Dette betyr at avløpsvannet 

fra Lunde kr.v. kan ha 2 til 2,5 0 e tidlig i sesongen, mens det mot slutten av 

denne vil ha svært liten overtemperatur. I november-desember vil en vass

føring på 5 m3/s trenge 8-12 km for å avkjØles til oDe, mens avkjølings

strekningen for den halve vassføringen blir halvparten. Hvis tappesesongen 

trekkes ut i april, vil selv den rimelige kulda en kan vente da kunne av

kjØle tappevannet til oOe allerede etter 1-2 km. 

Da magasinvannet regnes å få noe lavere temperatur om sommeren enn innsjøene 

naturlig har, og siden tappingen foregår fra dypet og ikke fra overflaten, 

vil en også kunne vente noe lavere utlØpstemperatur på driftsvannet ved 

Lunde, sammenliknet med naturlige forhold. I samme retning teller også 

at driftsvannet fØlger tunnel, uten å endre temperaturen merkbart, mens 

det naturlige avløpet fra innsjøene har mulighet for oppvarming i elve-
o 

leiet, både fra luften og innstråling. Videre mistes velle ved manglende 

falloppvarming. 

l-2oe til 4-5 0 e. 
Temperatursenkningen kan komme til å dreie_ seg om fra 

Nå blandes driftsvannet med et ganske stort naturlig tilsig 

i sommersesongen, slik at vanntemperaturen i elva videre nedover ikke blir 

på langt nær så mye lavere som i selve driftsvannet. Etter en regnrik peri

ode vil flomvannet fullstendig dominere overfor driftsvannet, og vanntempera

turen blir som normalt. Derimot vil en lang tørkeperiode gjøre at drifts

vannet dominerer nedenfor Lunde, og da vil temperaturen kunne bli flere 

grader under det naturlige. Et annet forhold som virker inn på vanntempera

turen er kjøreplanen for Etna kraftverk. Det vil ikke bli tappet fra Rot

vollfjord i somre med normalt tilsig. 

I Etnsenn er planene å utnytte de øverste 3 metrene av magasinet som inne

holder ca. 7.106 m3 . I tillegg kan det utnyttes ca. 2.106 m3/s i Garin. 

Med en dagkjøring på 12 m3/s og en nattkjøring på 4 m3 /s (døgngjennomsnitt 

ca. 8 m3/s), vil selve magasinvannet holde i ca. 13 døgn. Etter at vår

flommen er kulminert er gjennomsnittlig døgntilsig ca. 400.000 m3 , noe av-
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tagende ut på høsten. Det vil si at en kan kjøre som nevnt ovenfor i ca. 

4 uker, for deretter å måtte vente ca. 3 uker på å få fullt magasin igjen. 

Med utgangspunkt i disse kjøreplanene, understrekes at de betraktninger 

som er gjort om blandingsforholdet mellom naturlig tilsig og driftsvann 

fra Etna kraftverk gjelder når kraftverket kjører for fullt. Ved nattut

kopling, eller lengre stans for oppfylling av magasinet, blir vanntemperatur

forholdene svært lik de en har under uregulerte forhold. Det som er nevnt L 

dette kapitlet er bygget på E-2 alternativet (med Garin). Velges E-3 

(uten Garin) blir forholdene stort sett de samme, men noe mindre magasin

kapasitet gjør at både sammenhengende kjøretid for kraftverket og ventetid 

for oppfylling av magasinet blir noen dager kortere. Det sistnevnte vil 

også gjelde i tilfelle E-5, Hestkinn, velges. Fordi denne kraftstasjonen 

er planlagt å ligge et par mil høyere opp i vassdraget, vil det på strekningen 

mellom denne kraftstasjoen og Lunde bli omtrent de samme forhold som neden

for Lunde under alternativene E-2 og E-3. 

Dette dreie~ . seg om elvestrekningen mellom inntak i reguleringsmagasinet 

og utløpet fra kraftstasjonen. Med sterkt redusert vassføring blir regu

leringens innvirkning først og fremst at vanntemperaturen vil reage~e 

raskere på innflytelsen fra værforholdene. Avkjøling til frysepunktet vil 

bl.a. skje høyere opp i elva. Til gjengjeld vil oppvarmingen om våren 

skje noe raskere. Hvis kraftstasjonen blir ved Lunde, vil det uregulerte 

vann fra Dalselv redusere ovenfornevnte virkninger nedenfor samløpet med Etr,.a. 

I hovedprinsippet blir forholdene de samme som nevnt for magasinene i Etna

vassdraget. Men siden magasinet Dokkfløyvatn er så mye større enn den 

naturlige innsjøen, blir det ikke mulig å gjøre helt parallelle sammen

likninger. 

!~~E~E~!~~~~Eing~E_f_2~~~~_~~E_~~~~f2Ef~g~~_~!fE_!~~~~~!! 

Dokka får redusert vassføring fra Dokkfløyvatn ilelt ned til Randsfjorden ved 

D-I alternativet, til like ovenfor Dokka sentrum ved D-2 alternativet. 

Størstedelen av tilløpet på denne strekningen tas inn i tilløpstunnelen, så 

det blir sterk reduksjon av vassføringen på hele strekningen. Som for den 

tilsvarende strekningen av Etna vil også vanntemperaturen i Dokka reagere 

raskere på innflytelsen fra værforholdene. 
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Dette blir bare i tilfellet D-2 alternativet velges. på den korte strek

ningen ned til møtet med Etna vil vanntemperaturen ikke rekke å endre seg 

merkbart. Men nå kommer driftsvannet her ikke bare fra magasinet i Dokk

fløyvatn. Mer enn 1/4 tas inn som bekkeinntak. Dette gjør at tempera

turforholdene i driftsvannet, i alle fall om sommeren, blir noe mer lik 

de naturlige i et åpent elveleie, enn om alt vannet var tatt fra et maga

s~n. Om vinteren må en da regne med noe lavere overtemperatur enn f.eks. 

i vannet fra Etna kraftverk. Sommertemperaturen vil derimot kunne bli 

noe hØyere (enn fra Etna). 

3.2 Innvirkning på isforholdene i vassdraget 

Generelt vil nedtapping utover vinteren kunne føre til oppsprekking av isen 

langs land. I hvilken grad vil avhenge sterkt av forholdene på den stranden 

som etterhvert blir tØrrlagt. Er strendene bratte, og/eller svært ujevne på 

grunn av stein eller knauser, vil dette lettere føre til oppsprekking. Med 

korttidsregulering, slik at stopp i kraftverket fører til at tilsiget gir 

vannstandsØkning i magasinet, er det store muligheter for oppvatning, spesielt 

i den oppsprukne strandsonen. Bortsett fra disse mulige problemer i strand

sonen, og at tidspunktet for islegging kan bli noe forsinket og isløsning noe 

framskutt (saml. 3.1.1), vil isdekket på resten av innsjøen bli svært lite 

berØrt av reguleringen. 

Som nevnt i kap. 3.1.2 vil vannet fra kraftstasjonen holde en temperatur 

en del over oOe på en strekning der det under naturlige forhold ville være 

avkjølt til nær frysepunktet. Hvor langt nedenfor kraftstasjonen elva vil 

holde seg isfri vil avhenge både av tappetemperaturen (tidspunktet på vinter

en), værforholdene (særlig lufttemperatur og nedbør) og vassføringen (se 

tabell 16 og påfølgende kommentarer). Med lav temperatur (loe eller lavere) 

og sterk kulde vil en kunne få isproduksjon allerede etter et par km, selv 

med største, regulerte vassføring. Er vanntemperaturen omkring 30 e vil en 

i svak kulde og vassføring 5 m3/s eller mer ha åpen elv helt til Rands

fjorden, men i sterk kulde vilisproduksjonen kunne starte i strykpartiet 

nedenfor Høljerast. Er vassføringen bare 2,5 m3/s kan en regne med is

produksjon ovenfor Høljerast ved vanlig vinterkulde. Muligheten for ut

vikling av fast isdekke på strekningen mellom Lunde og Høljerast er da til 

stede. Et slikt isdekke vil da kunne utsette videre isproduksjon til neden-
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for Høljerast-stryket. 

Den isproduksjonen som foregår i strykene nedover fra HØljerast blir i 

form av sarr og bunnis. Blir en slik isproduksjon stor, er muligheten 

til stede for dannelse av isdammer og sarransamlinger under isdekket, 

som ~gJen kan føre til oppdemning, oversvØmmelse og senere isganger. 

Muligheten for isganger vil bli større om vassføringen stadig endres 

ved at kraftstasjonen har stans av forskjellig varighet. Spesielt ille 

vil det da bli om det mellom stoppene kjøres med den største vassføringen. 

Gunstigst for isforholdene er det å kjøre med jamnest mulig vassføring i 

hele isproduksjonstiden (november-mars). 

på denne strekningen blir isproduksjonen mindre enn under naturlige for

hold. Bortsett fra at spesielle grunne partier kan bunnfryse, vil ikke 

dette føre til isproblem. 

3.2.4 !~!~E~~!~~g~_E~_~~Eig 

Magasinet i Garin kan nyttes både til flomdempning og korttidsregulering. 

Da det er mulig med vannstands endringer på l m, må en regne med at dette 

kan skje over forholdsvis kort tid, da magasinet er så vidt lite. Er 

det da etablert et isdekke, må en regne med at dette vil sprekke langs 

land, og vann vil trekke ut over isen, særlig når vannstanden stiger. 

En sterk og stadig korttidsregulering vil kunne hindre trygg ferdsel på 

~sen. For å kunne beholde akseptable trafikkforhold på, samt til og fra, 

~sen, bør den daglige vannstandsvariasjon ikke vesentlig overstige 20 cm. 

Med den store reguleringshøyden (64 m) er det å vente at isen vil sprekke 

langs land, og muligheten for oppvatning på isen fra disse sprekkene er 

avgjort til stede, særlig hvis det oppstår kortvarige vannstandsstigning, 

f.eks. ved stopp i kraftstasjonen. Nå er store deler av magasinet, både 

ovenfor og nedenfor det opprinnelige vannet, demmet inn over tidligere 

tørt land. Mye av disse områdene er da nokså grunne, og under nedtappingen 

vil deler av isdekket bli liggende på tørt land. Der terrenget er bratt 

og/eller sterkt kupert, kan eventuelle sprekker og overvann være til sje

nanse eller direkte hinder for ski- eller annen vintertrafikk. Men selve 

bæreevnen til isdekket som til en hver tid flyter på vannet vil neppe svekkes 

nevneverdig. 
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på samme måte som før Etna blir det på en slik strekning bare mindre is

produksjon og ingen nye isproblem. 

Situasjonen blir bare aktuell hvis D-2 alternativet blir valgt, altså ved 

kraftstasjon kort før samlØpet med Etna. Ikke under noen situasjoner vil 

det da bli isproduksjon av betydning på denne korte strekningen av Dokka, 

og elva blir stort sett helt åpen hele vinteren. 

3.3 Innvirkning på vanntemperaturforholdene iRandsfjorden 

Der vannet fra Etna- og Dokka-vassdragene renner ut i Randsfjorden vil 

det etter en utbygging i gjennomsnitt over året ha_o 23 % regulert vann. 

Mens reduksjonen av vassføringen er forholdsvis liten i % om sommeren, 

er Økningen i den mest intense tappeperioden (nov. - 15. feb.) fra 50-300 %. 

så stor økning som 100 % får en først i begynnelsen av desember, 200 ~ fra 

beg. av Januar og 300 % fra slutten av Januar. Konsekvensen av dette blir 

at innvirkningen på vanntemperaturen i Randsfjorden blir hovedsakelig.i 

den nevnte tappeperioden. Der en elv munner ut i en innsjø har en alltid en 

bremse- og blandesone. Her blandes utlØpsvannet med en del av innsjø

vannet,~ og med noe endret temperatur og som regel sterkt-redusert hastig

het fortsetter den blandede vannmassen hovedsakelig videre i det dyp av 

innsjøen den hører hjemme etter sin temperatur og tetthet. Hvor stor denne 

nevnte blandesonen blir i dette tilfellet bestemmes av utløpskanalens ut

forming og retning, vannmassens mektighet og temperatur, topografiske og 

termiske forhold i innsjøen, samt av værforholdene. Erfaringene viser at 

det kan dreie seg om fra få hundre meter til et par km i lengde. Når det 

gjelder temperaturen til det gjennomstrØmmende vannet, vil denne neppe 

skille seg merkbart fra den under naturlige forhold. Så lenge sjøen er lS

fri, vil, med de forholdsvis små endringene l vannmengder som reguleringen 

medfører, den termiske virkningen bli liten l forhold til den en har fra 

værforholdene. Ved islagt sjø er det mulig at den noe endrede temperaturen 

det gjennomstrømmende vannet ved en regulering har etter å ha passert 

?landesonen,kan virke noe mer på utløpstemperaturen fra sjøen, enn ved lS

fri sjø. 
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3.4 ~nnvirkning på isforholdene på Randsfjorden 

Den bremse- og blandesonen som vil oppstå nedover fra utlØpet fra kraft

stasjonen, nevnt i kap. 3.3, vil bli mer eller mindre isfri. Dessuten 

vil isen innover et stykke fra råkkanten bli av dårlig kvalitet. Råkas 

størrelse vil variere noe med værforholdene, men etter at isforholdene har 

stabilisert seg (januar-februar) vil den sannsynligvis bli av noen hundre 

meters lengde. 

Ved Lands Sag, Odnes, brukes isen til lagring av tømmer fra jul til påske. 

Isen forsterkes ved sprøyting inntil den er minst 55 cm, så kjøres tømmeret 

ut med lastebiler av inntil 20 tonns vekt. Isvegen tvers over fjorden 

blir brukt daglig så tidlig det er råd, og etter hvert også kjørt med bil. 

Den råka som utløpet fra Dokka kr.v. vil danne i Øvre enden av Randsfjorden 

regnes imidlertid ikke med å rekke så langt utover at den vil kunne forandre 

isforholdene ved Lands Sag eller isvegen 07er fjorden derfra. 

I innsnevringen ved Fluberg er det mulig at isen vil legge seg noe senere 

om hØsten og gå litt tidligere opp om våren enn under nåværende forhold. 

Men endringen vil eventuelt bare dreie seg om få dager. Videre kan det tenkes 

at isen samme sted kan bli litt tynnere, men neppe så mye at det får betydning 

for ferdselen. Isforholdene på resten av innsjøen ventes ikke å bli influert 

av utbyggingen, hverken hva tidspunkt for islegging og løsning, eller isens 

kvalitet, angår. 


