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FORORD 

Følgende rapport er utarbeidet etter oppdrag fra Statskraftverkene 
i forbindelse med konsesjonssøknaden for Breheim-utbyggingen. 
Rapporten er foreløpig og en mer utfør lig rapport, der data
materialet fra observasjoner og målinger i fjorden blir presentert 
og diskutert, vil bli laget j løpet av 1983. Det nevnte data
materialet har vært tilgjengelig også ved utarbeidelsen av denne 
foreløpige rapporten, men er i kke systema tisert og studert i detalj. 

Oslo, januar 1983 

jt v~~j 
S. Roen 
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l. SAMMENDRAG: 

Søknaden om BrelJeim-ut.bygginq inneholder 4 alt.ernat.iv, A, B, C og 
D. Alt.ernativ A går ut. på å føre alt vannet fra ny-regulerte om
råder over til Loen. Da dette ser ut til å være lite realistisk i 
dagens situasjon, tas ikke alternativ A med i det følgende sammen
drag. 

For alternativene B, C og D vil isforholdene i Gaupne- og Luster
fjorden være spesielt avhengig av følgende: 

-Endringen i ferskvannstilførselen til fjorden om vinteren 
-Utslippsstedets beliggenhet 
-Utslippsrnå ten 

Endr~.!!gen i ferskvannstilførse~~r.!. om vinteren for alternativene B, 
C og D vil være en øking på henholdsvis 70, 95 og 25 m3/s. 

~tsllP~tedet er for alle alternativ innerste del av Gaupnefjorden. 

Utsliæsmåten kan være en av følgende: Elveutslipp, overflateut
slipp eller dyputslipp. Ved elveutslipp kan det bli aktuelt med 
boblearrangement. 

For alternativ A blir det ikke merkbar endring fra dagens forhold. 
For alternativ B, C og D vil endringen i isforholdene være avhengig 
av utsI i pp små ten. 

Ved el~~~~sliEE vil Gaupnefjorden og midtre del av Lusterfjorden, 
fra Gaupnefjorden til Urnes stort sett være isfri når kraftverkene 
er i drift. I ytre del av Lusterfjorden vil muligheten for is
legging øke. Når kraftverkene står vil, som nå etter Leirdøla
utbyggingen, Gaupnefjorden og midtre Lusterfjorden lett islegges. 
Det vil imidlertid ta litt lenger tid enn nå før isdannelsen 
starter, slik at nattestopp sannsynligvis ikke vil føre til is
legging og ved moderat kulde, kanskje heller ikke helgestopp. Men 
risikoen for islegging lenger ute i Lusterfjorden vil øke. 

Ved overfl9 teutslipp vil virkningen av Breheim-utbyggingen på is
forholdene i Gaupnefjorden og midtre del av Lusterfjorden bli til
svarende som for elveutslipp, men isdannelsen i forbindelse med 
driftsstans vil bli ytterligere forsinket. I ytre del av Luster
fjorden vil risikoen for isdannelse og islegging bli betydelig 
mindre enn ved elveutslipp. 

Ved dyputslipp vil for alternativene B og C Gaupnefjorden og hele 
Lusterfjorden utenfor kunne holde seg isfri når de nederste kraft
verkene er i drift og blandingen ferskvann-saltvann er passende. 
Den ideelle blanding er den som gir et blandevann med samme salt
innhold som overflatelaget fra Indre Lusterfjord har. For alterna
tiv D v il ikke varme innholdet i brakkvannslaget være tilstrekkelig 
til å holde hele ytre Lusterfjord isfri i streng kulde og vind
stille. Er blandingen saltere enn brakkvannet fra Indre Luster
fjord vil vannet fra Gaupnefjorden dykke under overflatevannet i 
Lusterfjorden og isforholdene der vil da stort sett bli som nå-
vær ende. 
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Nllr kraftverket står 'lil H1uliqhct:en inr l;,ddnfl,,"lse 0"-1 i~;l('(lCJin(j 

fremdeles V,ITe tiL~itC(jr:, ][Jen ei .. t 'fLI Ll ylLer l j(Jere ]en'jL(' tid 
etter driftsstan::;en "nil eller". 

Er hensikten med tvunqcn l,Jal!rjin(~ il tJcdr e isforholdene i Gau!:ine
fjorden og ytre Lusr.erfjorden i forhol,j til :;ituasjonen etter 
Leirdøla-utbyggingen, må blandingen og~.21 nmfatte avløpsvannet fra 
Leirdøla kraftverk. 

Boblearrangeme~!. 

samme virkning på 
utslipp. Det som 

Et Luftboblearrdngement vil kunnF' ha tilnærmet 
de hydrografiske forholdene i fjorden som et dyp
skIller disse to blandingsarrangementene fra 

hverandre er i hovedsak følgende: 

-et bobleanlegg er mer elas tisk i hr uk (:nn et dypu tsl ipp. 
-et boblearrangement får med alt vannet i Jostedøla i blandingen 
-et dyputslipp er mer dr ifts~; lkker tenn ct bobleanlegg 
-et dyputslipp vil føre til mindre vassføring l nedre oelen av 
Jostedøla og dett.e fører til mer isleqqin'-.l av elva og dermed til 
mindre mulighet [or tåk;~dannelse, ini<l\luert frostrøyk, i Gaupne
området • 

I sfo!:.!:!.~hdene _l~(jr ':':._~~~~t:E:.[~ ~l(~~<::!' Vit kn l ngen av Br eheimen
utbyggingen på isforholdene i Indre Lusterfjord, antas å være 
begrenset til området like innenfor Gaupnefjorden. I harde is
vintre ventes isgrensen å hli liggende noe lenger inn etter ut
bygging enn nå, dersom en tvungen innblanding av saltvann ved dyp
utslipp eller bobling blir foretatt. 

En tvungen innblanding av saltvann, ved dyputslipp eller bobling, i 
vannet fra Fortun kraftverk antas å ville føre til noe mindre is
mengder i Indre Luster fjorden. En tvungpn blanding vil imidlertid 
ikke kunne hindre isdannelse og islegging ved stprk nedbør og/eller 
snøsmelting etterfulgt av stille, klart oe1 kaldt vær, men denne 
isen vil være tynnere og mindre stabil og vil lettere kunne brytes 
opp igjen av vino og bølger. 

Ved et boblearrangement vil også vannet fra Mørkrid komme med i 
blandingen. 
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2. KO}{T GEOGRAFISK OVERSIKT OVER GAUPNE- OG LUSTERFJORDEN 

Lus ter fjorden er navnet på den inrwr ste fjordarmen i Sognefjorden, 
fig l. Sognefjorden strekker seg fra terskelen i Sognesjøen til 
Skjolden og er ca 195 km lang. Lusterfjorden omfatter strekningen 
fra Ombandsneset til Skjolden, i alt ca 43 km. Bredden av Luster
fjorden varierer fra ca 2,5 km ytterst til ca 1,2 km i indre 

delen. Overflatearealet er ca 100 km2 . Fjordens bunnprofil er 
vist i fig 2. En ser at fjorden ikke har noen reell terskel, selv 
om det finnes små rygger ved Ombandsneset og Urnes. Hovedtil
førselen av ferskvann til fjorden skjer via Jostedøla og Fortun
elv. Det totale nedbørfelt er 2088 km2 og karakteristiske 
verdier for årstilløp og vintertilløp er vist i tabell l. 

Gaupnefjorden er en liten fjordarm som stikker ut mot vest fra 
selve Lusterfjorden. Ut i denne fjordarmen munner Jostedøla med 
avløpsvannet fra Leirdøla kraftverk, og avløpsvannet fra eventuelt 
nye kraftverk i Jostedalen er også planlagt ført ut her. 

3. KOR'l' OM TIDLIGERE OG OM PLANLAGTE REGULERINGER, SPESIELT OM VIRK
NINGEN pA FERSKVANNSTILFØRSELEN TIL FJORDEN OM VINTEREN 

3.1 Tidliger~~egul~ri~~~ 

Det er tidligere foretatt regulering og utbygging i to vassdrag, i 
Fortun-Granfasta-vassdraget 1960-63 og i Leirdøla 1978. Dette har 
ført til økt ferskvannstilførsel til fjorden om vinteren. I 
Fortunelv har vintervassføringa økt med ca 17 m3/s fra 3 m3/s 
til 20 m3/s, i Jostedøla med ca 20 m3/s. 

3.2 Planlagte reguleringer 

Av planlagte reguleringer i området har vi Breheim-utbyggingen. 
Det er utredet 4 alternativ. Det som er av interesse for isfor
holdene i fjorden er hvor store mengder ferskvann som tilføres 
fjorden om vinteren, utslippstedet og type utslipp. Ved alternativ 
A reduseres ferkvannstilførselen til fjorden, idet vann fra de øvre 
og høyereliggende områdene i Jostedalsvassdraget føres over til Bø
dalen i Nordfjord. Om vinteren blir reduksjonen svært liten. 

Ved alternativ B blir økningen i ferskvannstilførselen om vinteren 
ca 70 m3/s, ved alternativ C ca 95 m3/s og ved alternativ D 
blir økningen ca 25 m3/s. Alle tall er økningen i forhold til 
nåværende tilførsel som er ca 25 m3/s. I selve konsesjons
søknaden er det i alle alternativene regnet med elveutslipp. Denne 
vurderingen skal imidlertid også omfatte virkningen av overflate
utslipp direkte fra tunnel, dyputslipp i fjorden og bobleanlegg. 
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4. OVERSIKT OVER UNDERSØKELSER I FJORDEN MED HENSYN TIL IS, VANN
TEMPERA'l'UR OG SALTINNHOLD 

4.1 Generelt 

Det finnes flere rnåle,~erier for Lu;;Lr'[- og (;aupne[Jurden der en har 
foreta t t sys tema tiske mål inger av tempera tur og sal tholdighet. Det 
finnes også enkelte spredte rnålinqer av strøm. 

Iskontoret har foretatt hydrografiske målinger i Luster- og Gaupne
fjorden siden 1976. 

I Lusterfjorden har det vært 5 faste målepunkt i denne perioden. I 
indre del av Gaupnefjorden har det vært 7 faste målepunkt. 

I tillegg til dette hle det vinteren 1979/80 målt tre tverrsnitt 
med i alt 5 punkter i hvert snitt. To av snittene var plassert i 
Lusterfjorden, ett like innenfor og et annet like utenfor samløpet 
med Gaupnefjorden. Det tredje snittet var på tvers i ytre del av 
Gaupnefjorden . 

Iskartlegging er foretatt tor tjordområdene med vekslende deknings
grad siden vinteren 1970/71. 

4.3 Andre undersøkelser 

Geofysisk institutt ved Universitetet i Rergen foretok hydro
grafiske undersøkelser i Sognefjorden i perioden 1916-1969. Hav
forskningsinstituttet foretok undersøkelser i Lusterfjorden i 
perioden 1949-1954. Begge disse undersøkelsene var først og fremst 
rettet mot forholdene i de dYl-Jere delene av fjordene. 

Molvær et.al. (1971) og Hermansen (1974) har behandlet Sogne
fjordens hydrografi og vannutveksling. I denne forbindelse ble det 
bla foretatt en del strømmålinger. 

Felles for ovennevnte undersøkelser er at de ikke inneholder 
detaljer om forholdene i over fIa telaget, noe som er vesentlig i 
forbindelse med isvurderinger. 

Vassdrags- og havnelaboratoriet (VHL) i Trondheim utførte i 
perioden 20. mars - 21. mai 1980 detaljerte observasjoner av strøm
forhold og hydrografi i Gaupne- og Lusterfjorden etter oppdrag fra 
Statskraftverkene. Iskontoret var med i planleggingen og ut
førelsen av denne undersøkelsen. Det foreligger egen rapport fra 
VHL fra disse undersøkslene: "EN VURDEHING AV STRØM OG HYDROGRAFl 
I GAUPNE- OG LUS'l'ERFJORDEN FØR OG ETTER DEN PLANLAGTE REGULERINGEN 

AV JOSTEDØl,A" 1981. 
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5. KORT OM METEOROLOGISKE FORHOLD 

5.1 Generelt 

Generelt kan en si at vær- og klima«)Jholdene i området er preget 
av store kontraster. vi skal nedenfor gi en kortfattet beskrivelse 
av temperatur-, nedbør- og vindforhold. En del typiske klimadata 
er gitt i tabell 2. 

De indre fjordområdene har et kontinentalt preget klima, dvs kalde 
vintre og varme somre. Om vinteren kan det bli meget kaldt i indre 
fjordstrøk. I innelukkede steder som Leks. Fortun er middel
temperaturen i januar like lav som i lavlandsområdene rundt Oslo
fjorden. Det typiske for området er at vinterværet er meget 
skiftende, slik at mildvær og regn ofte etterfølges av klarvær og 
kulde. Dette har stor betydning for isdannelse i fjordområdene. 

5.3 Nedbør 

Nedbørfordelingen er sterkt avhengig av topografien og av avstanden 
fra kysten. Arsnedbøren har et maksimalområde på hver side av 
Sognefjorden ca 20-30 km fra kysten. Ulik fordeling av nedbøren på 
de to sidene av hovedfjorden gjør at nedbøren i Lusterfjorden øker 
fra hovedfjorden og innover til forbi Gaupne. Herfra og innover er 
det en svak avtaking. Nedbøren er omtent likt fordelt på vinter og 
sommer. Også om vinteren faller en stor del av nedbøren som regn 
nede ved fjorden. 

5.4 Vind 

Vinden blir sterkt påvirket av topografien. Mens den fremherskende 
vindretning er fra vestlig kant, så vil vinden i fjorden ha en 
tendens til å følge de storstilte konturer i terrenget. Midlere 
vindstyrke er lavere i indre fjordstrøk enn ute ved kysten. 

Om vinteren er de fremherskende vindretningene ut fjorden og side
daler. Disse såkalte fallvinder kan bli av meget stor styrke. Ved 
fralandsvind føres det kalde over flatevannet ut fjorden og blandes 
etter hvert mer og mer med saltvannet under. Det kalde fersk
elier brakkvannslaget erstattes av vann fra dypere lag, noe som 
medfører at temperaturen i overflatelagene lengst inne i fjord
armene stiger. 
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6. ULIKE UTSLIPpsMATER I FJORDEN OG SPESIELLE TIL'rAK FOR A BLANDE 

PERS KVANNET MED SALTVANNE'l' 

6.1 Generelt 

Uten noen form for ferskvannstil[ørsel til en fjord gjennom tilløp 
eller nedbør ville denne ikke fry"e til. Sjøvannet ville da være 
tilnærmet like salt som storhavet utenior kysten og med så liten 
tetthetsgradient at overflatevannet etter hvert som det ble avkjølt 
ville bli byttet ut med varmere vann fra underliggende lag. 

så snart det skjer en ferskvannstilførsel til fjorden, forsvinner 
imidlertid denne mekan ismen. Når fer skvann ligger oppå sjøvann, 
blandes ikke disse to vannlagene med hverandre bare ved å aVkjøle 
ferskvannet, fordi ferskvannet uansett temperatur er lettere enn 
sjøvannet. Skal en blanding foregå må dette skje mekanisk, ved 
hjelp av vind, strøm eller båttrafikk. Det sarr©e er tilfelle hvis 
gradienten i brakkvannslaget eller i sjøvannet er så stor at tett
heten i overflatelaget ved avkJøling aldri blir så stor som i laget 
under. Også mekanisk blanding skjer lettest når tetthetsdiffe
ransen mellom lagene er liten. 

Hensikten med å få blandet ferskvannet med saltvannet i fjorder, er 
å få et forholdsvis tykt, homogent brakkvannslag i overflaten med 
tilstrekkelig varmeinnhold til å hindre isdannelse. 

Blandeeffekten er forskjellig for ulike utslippsmåter. I det 
følgende vil 3 forskjellige utslippsmåter bli nevnt og virkningen 
kort beskrevet. Videre vil et annet blandearrangement, blanding 
ved hjelp av luftbobling, bli nevnt. 

Ved elveutslipp tilføres fjorden ferskvannet via et naturlig elve
leie. Har elveleiet lite fall ved innløpet til fjorden, flyter det 
meste av elvevannet stillE:- og pent oppå saltvannet og blandingen er 
beskjeden. Har elva et større fall, blir også blandingen større. 
Det er flere må ter å definere blandi ngen på. En må te er som følger: 
p = l + ~ der P = blandingen, qf = tilført ferskvann og q2 = 
innblandet saltvann. 

6.3 Overflateutslipp 

Ved overflateutslipp kommer vannet etter definisjonen ut i sjøens 
overflate fra en tunnel eller en trang kanal og med en betydelig 
hastighet. Blandingen skyldes da først og fremst hastighets
energien i ferskvannet. Dersom fjorden er forholdsvis dyp ved ut
slippstedet og det er rikelig tilgang på saltvann, vil blandingen 
kunne bli ganske effektiv, og resultere i et brakkvannslag med opp
til 15-200/00. 
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Ved dyputslipp kommer vannet ut i fjorden under brakkvannslaget. 
Blandingen avhenger hovedsakelig av tilstrømmingshastigheten på 
ferskvannet og på utslippsdypet. Dyputslipp gir best blanding i 
forhold til energiforbruket pga at mye av blandingen foregår i opp
driftsfasen. Med tilstrekkelig tilgang på ublandet dypvann, byr 
det ikke på problem å få saltprosenten på 25-30 0 /00 i blande
vannet. 

Blanding av ferskvann og saltvann kan også foregå ved luftbobling. 
Prinsippet er at det pumpes luft som slippes ut i saltvannet i en 
viss dybde i fjorden. på vegen opp mot over flaten r iver luft
boblene med seg saltvann som blandes med eventuelt ferskvann der. 
Blandingsgraden bestemmes hovedsakelig av luftmengden som brukes. 

7. HYDROGRAFISKE FORHOLD 

7.1 Generelt 

Når ferskvann føres ut i en fjord vil det strømme mot fjord
munningen mens det blander seg med omliggende og underliggende sjø
vann. vi får et brakkvannslag som øker i tykkelse utover fjorden. 
Under brakkvannslaget er det ofte en kompensasjonstrøm rettet inn
over fjorden. 

Overflatesaltholdighet og tykkelsen av brakkvannslaget i et bestemt 
punkt er foruten av ferskvannstilførselen avhengig av vind- og 
strømforhold. Flere fer skvannsk ilder og kompl iser t topografi vil 
også ha stor betydning. Jordrotasjonen fører ofte til at brakk
vannsstrømrnen konsentreres langs høyre side av fjorden. Ut fra alt 
dette forstår vi at temperatur og saltholdighet i overflatelaget 
vil variere betydeli':j over året. Fig 3, som representerer for
holdene ved Vangsnes, kan til en viss grad sies å være representa
tive for årsforløpet også i Lusterfjorden. 

7.2 En~ri~r i de ~drografiske forhold som føl~ allerede fore
ta tte. reguler inger_ 

Ferskvannstilførselen til Gaupne- og Lusterfjorden er allerede i 
dag regulert som følge av kraftutbyggingene i Fortun og Leirdøla. 

Det er foretatt en enkel analyse av det observasjonsmaterialet som 
for eligger for et par av målepunk tene i området. Hens ik ten har 
vært å se om det har skjedd endringer i overflatesaltholdigheten 
som følge av de foretatte utbygginger. 
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Det er v in terper ioden som er analysert, oq med over fIa tesal thol.dig
het menes her midlet av verdiene i () oy O,S m dyp. 

Av tabell 3 ser vi at saltholdigheten i Lusterfjorden ved punkt 14 
(rett ut for Dale) har avtatt noe ved utbyggingen av Fortun 
kraftverk. Leirdøla kraftverk synes ikke å påvirke dette 
må lepunk te t . 

Tabell 3. 

Punkt 14. 
Overflatesaltholdighet nov./april 

1949 - 1954 
1973 - 1978 
1978 - d.d. 

Punkt 16. 

25°/00 
23°/00 
22,5°/00 

Overflatesaltholdighet nov./april 

1973 - 1978 
1978 - d.d. 

Ved punkt 16, som ligger i Lusterfjorden et stykke utenfor Gaupne
fjorden, har det blitt lavere saltholdighet etter at Leirdøla 
kraftverk ble satt i drift. Perioden etter at Leirdøla kraftverk 
ble satt i drift er svært kort, men for punkt 16 er imidlertid 
tendensen så klar at en må anta at reduksjonen i saltholdigheten er 
reell. 

7.3 ~nd~in~~_i de_~~~~~~~fi~ke_i~rh~~~_~~~_i~~~~_~~_~~_El~~!~~~~_~!
~~~~_~_~~~~imen 

Det foreligger flere utbygqingsalternativer og det vurderes også å 
foreta tvungen innblanding av driftsvannet i sjøvann. Et alterna
tiv innebærer redusert ferskvannstilførsel, de øvrige økt fersk
vannstilførsel om vinteren. 

7.3.1 Uten tvungen blanding i elveutslipp 

Al terna tivet med redusert fer skvanns tilførsel v inters tid v il føre 
til et tynnere brakkvannssjikt i Gaupnefjorden ~q vil sannsynligvis 
ha liten betydning i Lusterfjorden. 

I alternativene med økt ferskvannstilførsel, hvor utslippene i 
Gaupnefjorden vil variere fra 50 - 110 m3/s, vil det bli betyde
lige endringer i de hydrografiske forhold. Vi vil da få et 1-2 m 
tykt brakkvannssjikt i Gaupnefjorden og videre utover Luster-



fjorden. Et overslagsmessig 
(Gjerp og Tryggestad 1981). 
av corioliskraften være mest 
Lusterfjorden. 

11 

vertikalprofil er vist på fig 4. 
Brakkvannsutstrømmingen vil på grunn 
markert i den vestlige halvdel av 

Overslagsmessige beregninger av varmetapet fra dette brakkvanns
laget viser at det vil kunne nå frysepunktet i overflaten selv ved 
moderat kulde, før vannet når hovedfjorden. 

7.3.2 Med tvungen blanding, dyputslipp eller bOblearrangement 

En tvungen blanding vil medføre at brakkvannslaget blir tykkere, 
varmere og saltere enn uten tiltak. Et overslagsmessig profil for 
Gaupnefjorden er vist på figur 5. (Gjerp og Tryggestad 1981). 
Dersom brakkvannsstrømmen ut av Gaupnefjorden har omtrent samme 
tetthet som vann fra det indre av Lusterfjorden vil en oppnå den 
beste blanding av de to vannmasser. 

Varmeinnholdet i det tykke, aktive brakkvannslaget som da dannes 
antas å være tilstrekkelig til å holde en over temperatur i hele 
ytre Lusterfjord. Også ved en blanding mindre salt enn brakkvannet 
i Lusterfjorden, slik at brakkvannet fra Gaupnefjorden flyter oppå 
Lus ter fjordvannet, antas varmeinnholdet i dette øvre laget å kunne 
holde ut fjorden. 

Fører den tvungne blandingen til at blandevannet blir vesentlig 
saltere enn brakkvannet i Lusterfjorden, vil brakkvannet fra 
Gaupnefjorden dykke under dette. Forholdene i det øvre laget i 
Lusterfjorden utenfor Gaupnefjorden blir da ikke vesentlig endret 
fra dagens forhold. 

Skal tvungen innblanding ha noen hensikt, må denne også omfatte 
driftsvannet fra r...eirdøla kraftverk. 

8. ISFORHOLD FØR EVENTUELL BREHEIM-U'I'BYGGING 

8.1 Generelt 

Når det gjelder isforholdene i Lusterfjorden før en eventuell Bre
heim-utbygging, er det naturlig å dele denne perioden i tre: 

-fram til 1959-60, før Fortun-Granfasta-utbyggingen 
-1959-78, etter Fortun-Granfasta, men før Leirdøla-utbyggingen 
-etter 1978, etter Leirdøla-utbyggingen 

Det finnes ingen systematiske registreringer av isforholdene i 
Lusterfjorden før Fortun-Granfasta-utbyggingen. Slike regi-
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streringer kom først i gang i 1970, Opplysninger fra folk nm-

rådet spriker megt"t, ira utsaq!l om inqen p11er svært lite is tør 
utbygging til utsagn om like mye is (ør utbygging som etter. 

Amanuensis Yngvar T. Gjessing ved Ge()h1~,isk institutt, Univpr~;ii.

tetet i Bergen, foretok i 1967 en del undersøkelser i Luster og 
forsøkte der bla å vurdere virkningen av Fortun-Granfasta
utbyggingen på isforholdenp i Lusterfjorden. Han fdnt fram til en 
mann som i mange år hadde kjørt en HPlkc:lute tvers over tjoroen 
mellom Sørheim og Dale. Denne mannen hadde notert når det var is i 
fjorden som hindret melkeruta iOl g,L Resultatet av disse 0[J[J

lysningene sammen med meteoroloqiske (:lata over temperatur og ned
bør, ble publisert i Geografisk tidsskrift i 1968. på et seminar 
om "VASSDRAGSREGULERINGEHS INNVIRKNING pA IDKALKLIMAET" på Røros i 
nånedskiftet nov/des 1981, la han (ranl uette' materialet ljrafisk 
supplert med isdata og meteorologiske data fra vinteren 1970 fram 
til 1981, og disse grafiske tramstilLingene er lagt ved denne 
uttalesen fig 6. Gjesbing konkluderer med følgende om isforholdene 
før utbygging: "Litt forenklet kan "n ~;i dt før kraftut.byggingen 
nåtte følgende 3 betingelser være oppfyll for at fjorden skulle 
fryse til: Nedbør som resulterer i et meget tynt, stabilt over
flatelag, nær vindstille i en periode PZi 2-3 døgn, og at luft
temperaturen er under OOe". 

Av de 7 vintrene før Fortun-Granfasta-utbyggingen som er med i 
Gjessings oversikt (fig 6) er det 4 vintre med is i Lu::o;terfjorden i 
området Sørheim-Dale. Overs ik ten v iser ikke hvor ofte det er is 
andre steder i fjorden. Det er imidlertid sdnnsynlig at den 
innerste del av Lusterfjorden, fra Skjolden og et stykke utover 
hadde is noe hyppigere. Det er også sannsynlig Cl t Gaupnefjorden 
var helt eller delvis islagt i perioder hver vinter og at enkelte 
store isvintre var hele Lusterfjorden islagt i lengre eller kortere 
tid. 

8. '3 I sf(:?~~oldr::..I2.r::.._ette_~_r::c:~t:.~I2.:'~!:.~~_~~~t:.~:.l!. t:.~gg~ng~I2.Ll1!.~I2.Jø!:._Lei-E..~~:!:.~
utbyggingen 

For tun-Granfas ta- reguler ingen ble ta tt i hr uk i årene 1960-63. 

Vanlig driftsvassføring om vinteren er l6-LO m3/s. Bortsett fra 
notatene fra mannen som kjørte melkeruta mellom Sørheim og Dale 
finnes det ingen systematiske observasjoner de første ca 10 årene 
etter Fortun-Granfasta-utbyggingen. Fra 1970 har isforholdene i 
Lusterfjorden med Gaupnefjorden vært kartlagt hver vinter. Fig 7-9 
viser grafisk når Indre- og ytre Lusterfjorden og Gaupnefjorden har 
vært helt eller delvis islagt i perioden 1970-82. Grensen mellom 
lndre- og ytre Lusterfjorden er trukket midt mellom Dale og sam
løpet med Gaupnef:iorden. Det er disse dataene Gjessing har brukt i 
sin fig 6, for perioden 1970-81. 

I per ioden 1960-6') og 1970-78 - tilsanuTtE'n 13 vintre, er det bare en 
vinter (1965-66) det ikke er notert is i området Sørheim-Dale. I 
tre av disse vintrene, 1973-74, 1974-75, 1977-78, var det imidler-

tid svært lite is. 
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Gjessing konkluderte i sitt innlegg på klimaseminaret med at det 
ser ut til at de samme 3 betingelsene som måtte til for at fjorden 
skulle fryse til før utbygging av Fortun-Granfasta også gjelder for 
perioden etter utbygging. Med andre ord at isleggingen i Luster
fjorden ikke skyldes økt ferskvannstilførsel pga utbygging. 

Iskontoret er enig med Gjessing i al de tre meteorologiske 
betingelsene han setter opp for islegging, er de langt viktigste 
også etter Fortun-Granfasta-utbyggingen. At nedbøren er viktig 
kommer tydelig fram på fig 6, der det går fram at islegging i de 
aller fleste tilfelle skjer like etter nedbør. Når nedbøren kommer 
i form av snø, vil denne smelte så snart den kommer i kontakt med 
sjøvannet, dersom dette holder en temperatur over oOe. Smeltinga 
krever varme som tas fra vannet og det øverste sjiktet blir dermed 
avkjølt. Smeltevannet legger seg som et tynt ferskvannslag oppå 
sal tvannet og fryser lett til. Mildvær med snøsmel ting har til
nærmet sarrune virkning som regn, på isleggingen i fjorden. vi vil 
likevel ikke være så kategoriske i vår uttalelse å utelukke helt 
virkningen av Fortun-Granfasta-reguleLingen på isleggingen. 

Utenom selve isleggingen vil en økt ferskvannstilførsel om vinteren 
ha betydning for stabiliteten av et isdekke, tykkelsen på isdekket 
og på varigheten. Når først et isdekke er dannet vil dette først 
og fremst beskytte vannet under mot vindpåvirkning, men det vil 
også redusere avkjølingen sterkt. At omrøringen blir mindre fører 
til at ferskvannslaget eller brakkvannslaget blandes mindre med 
fjordvannet og dette fører til at isdekket lettere vokser i 
tykkelse. Det vil også ofte kunne føre til at utbredelsen av is 
øker. 

Det vi mener er altså følgende: Selve isleggingen i Lusterfjorden 

er lite berørt av Fortun-Granfasta-utbyggingen, men en kan ikke 
utelukke at den økte vintervassføringen i spesielle tilfelle kan 
føre til islegging som ellers ikke ville ha inntruffet. Det er 
sannsynlig at den økte ferskvannstilførselen til Lusterfjorden i 
forbindelse med Fortun-Granfasta-utbyggingen, vil føre til at is
dekket, når først dette er dannet, blir tykkere og at isdekket der
med blir mer stabilt og kan bli liggende lenger. Det er også sann
synlig at den økte ferskvannstilførselen fører til. at isfronten har 
tendens til å trekke seg lenger utover fjorden. Isforholdene i 
Gaupnefjorden er lite påvirket av Fortun-Granfasta-reguleringen. 

Leirdøla kraftverk ble satt i drift høsten 1978 med en driftsvass
føring på maks 24-25 m3/s. Virkningen av denne utbyggingen på 
isforholdene i fjorden er naturlig nok størst i Gaupnefjorden der 
avløpsvannet via det naturlige elveleiet kommer ut. Erfaringen fra 
de 4 vintrene kraftverket har vært i drift viser at når kraftverket 
gå r kon tinuer lig gjennom en per iode på flere dager holder Gaupne
fjorden seg stort sett åpen. Stopper kraftverket begynner vanlig
vis isleggingen i Gaupnefjorden ganske kort tid etter. Tidspunktet 
er avhengig av de meteorologiske forhold. I stille vær med moderat 
kulde, kan det dannes betydelig med is i Gaupnefjorden i løpet av 
en helge-stopp. Mesteparten av denne isen forsvinner imidlertid 
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gradvis når kraftvrorket sett.e~; i gan-] iCjj"n, men kjørf?S kraitverket 
Dart: om dagen vil (JF:'t vanliCjvL:, li(J'Je' flor, i;; i G,illpnefFnden, ITle,jt 
på nordsida av fjorden. 

VirkninCjpn dV Leirdøla-uthYlJ':l ing0n P:l i~; forholdene i ~,>elvc Lil;;t'cr
fjorden utenom Gaupnefjorden, qi1r ikk<? ~,å klart fram av i~;observa

sjonf>materialet. Dette hl dels l,)[di ()bservasjon~,perioden er 
kort, bare 4 vintre, og de 3 første vintrene var forholdsvis store 
isvintre, mens den fjerde hadde lite is, og til cl,:,l:::; forai Leirdøla 
kraftverk har hatt så mange stopp, både korte og lange. Men ser en 
på endr ingene i de hyclrogr afiske forhold, sal tinnhold og temperatur 
i de øverste lagene, tyder disse på følgende virkning av Leirdøla
utbyggingen på isforholdene i selve Lusterfjorden: 

Når Leirdøla kraftverk 
fjorden i området like 
Leirdøla-utbyggingen. 

er i drift vil muligheten Eor isdannelse i 
utenfor Gaupnefjorden være mindre enn før 
Dette pga at varmemengden i det øverste, 

aktive brakkvannslaget er større enn tieUi']ere. Lenger ut i 
fjorden vil muligheten for isdannelse sannsynligvis være større. 
Når kraftverket står vil muligheten [Ot isdannelse være større for 
hele Lusterfjorden fra vik og utover, enn før Leirdøla-utbyggingen, 
og størst i området nærmest Gaupnefjorden. 

9. ISFORHOLD ET'rER EVENTUELL BREI-IEIM-UTBYGGING 

':J.l Generelt 

9 ') . '-

Utbyggingsplanene for Breheimen er kort beskrevet i kapittel 2. 
Alternativ A vil resultere i en liten reduksjon i ferskvannstil
førselen til Lusterfjorden om vinteren, mens alternativene B, C og 
D alle vil føre til økt ferskvannstilførsel med henholdsvis ca 70, 
95 og 25 m3/s. Kapittel 5 beskriver 3 forskjellige utslipps-
måter , elveutslipp, overflateutslipp og dyputslipp. Dessuten er 
det i samme kapittel kort beskrevet virkningen av bobleanlegg. 

I det følgende vil virkningen på isforholdene i Gaupne- og Luster
fjorden ved de ovennevnte utbyggingsalternativene bli vurdert for 
forskjellige utslippsmåter. Virkningen av bobleanlegg vil også bli 
drøftet. 

Uansett utslippsmåte og hvilken blanding en oppnår, vil isdannelse 
og isle(j9 ing i forbindelse med sterk nedbør og/eller snøsmel ting 
etterfulgt av stille, klart og kaldt vær, ikke helt kunne unngås. 
Denne isen vil imidlertid ved en passende innblanding av saltvann i 
brakkvannslaget bli lite stabil og lett bli brukket opp igjen av 
v ind og bøl ger • 

Ved alternativ A blir det en liten reduksjon i ferskvannstil
førselen til fjorden om vinteren. Dette vil imidlertid ikke tøre 
til noen merkbar endring i isforholdene i fjorden. 
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Ved de andre alternativene øker ferskvannstilførselen om vinteren 
fra det ca dobbelt~ for alt",rnatlv D til rlet firdobbelte for alt
ernativ C, alt i forhold til dagens forhold. Det er klart at dette 
vil kunne virke inn på is[orholderH~ i fjorden. Som nevnt tidligere 
holder Gaupnefjorden seg stort sett isfri når Leirdøla kraftverk 
går, men islegges forholdsvis raskt så snart kraftverket stopper og 
det er kuldegrader i lufta. Dptte l1'Ønstret vil også bli det van
lige etter Breheim'-utbyggingpll for de Lr,~ alt.ernativene B, C og D. 
Brakkvannslaget i fjorden vil øke i tykkelse med økende ferskvanns
tilførsel. Hvordan dette vil virkfc' inn på isdannelsen vil avhenge 
av lagdelingen i brakkvannslaget. Grunnen til. at Gaupnefjorden i 

dag islegges ganske fort etter at Leirdøla kraftverk stopper, er at 
det l igger et forholdsv is tyn t og fer sk t brakkvannslag , 1-50/00, 
oppå betydelig saltere brakkvann, lS-L5 0 /00 0,5 m under over-
flata. Dette betyr at tetthetsgr~dienten i de øverste lagene er så 
stor at det øverste, ferske lagetwkjøles til frysepunktet uten å 
blande seg med saltere og varmere lag under, og fryser derfor raskt 
til. Økt ferskvannstilEørsel fører til et tykkere brakkvannslag og 
tetthetsgradienten i de øverste lagene blir vanligvis mindre og 
muligheten for at større brakkvannsmengder blir med i avkjølings
prosessen øker. Dette fører til at under ellers like værforhold 
vil det ta not:.' lenger tid før Gaupnef den islegges etter at 
kraftverkene har stoppet, elter Blehejm-utbyggingen. I praksis vil 
dette bla bety at muligheten for islegging ved natt- og/eller 
helgestopp blir mindre. 

Når det gjelder selve Lusterfjorden vil et tykkere brakkvannslag 
med moderat tetthetsgradient føre til at fjorden vil holde seg åpen 
noe lenger utover enn før Breheim-utbyggingen under ellers like 
værforhold. Beregninger viser imidlertid at i stille vær med 
middels streng kulde, vil ikke varmeinnholdet i det aktive brakk
vannslaget holde ut hele Lusterfjorden, og det kan bli isdannelse 
også uten noen form for nedbør. Når det først er dannet is, vil et 
tykkere brakkvannslag føre til at isdekket vokser raskere i 
tykkelse og blir dermed mer stabilt og mer standhaftig mot vær og 
vind og kan bli liggende i lengre perioder enn tidligere. At 
Gaupnefjorden og Lusterfjorden i området utenfor holder seg åpne 
når kraftverkene går, virker positivt med hensyn til at vær og vind 
kan bryte opp et ellers stabilt isdekke utenfor. 

Når kraftverket står vil hele fjorden kunne islegges. Det vil for 
området nærmest Gaupnefjorden ta noe lenger tid før isdannelse inn
trer etter Breheim-utbyggingen enn under dagens forhold, men for 
fjorden utenfor Urnes, vil faren for islegging øke betydelig for 
enhver stopp. 

Blandingen ved overflateutslipp, slik dette er definert i denne 
rapporten, vil være betydelig større enn for elveutslipp, se 5.3. 
Det er imidlertid tvilsomt om det er mulig ved et tradisjonelt 
overflateutslipp, der utslippsvannet kommer ut i brakkvannslaget, å 
få varme innholdet i brakkvannslaget så stort at det vil holde ut 
Lusterfjorden. Ved et kombinert overflate- og dyputslipp - slik 
som i Hylen, der nedre halvdelen av innløpet er under brakkvanns-
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laget, vil det muligens for alternativ C dannes et brakkvannslay 
som vil holde LusterfJorden utenfor Gaupnefjorden isfri. For 
alternativ D og sannsynligvis også for alternativ B, vil imidlertid 
ikke en slik blanding holde Luster fjorden isfr i. Goupnefjorden vil 
alltid være isfri når kraftverket er i drift. 

Som nevnt tidligere gir dyputslipp betydelig bedre blandIng enn 
elveutslipp og overflateutslipp. Det som hovedsakelig bestemmer 
blandingen er utslippsdypet, hastigheten i utslippsvannet og 
retningen på dette. Samme mengde ferskvann fordelt på flere ut
slipp gir vanligvis bedre blanding enn bare ett, under ellers like 
forhold. Største nyttbare varmeinnhold i brakkvannslaget i Luster
fjorden fåes når blandingsvannet fra Gaupnefjorden har en tetthet 
nær den i overflatevannet i Lusterfjorden slik at disse to vann
massene blandes. I dette tilfelle blir det sannsynligvis ikke is
dannelse i Lus ter fjorden utenfor Gaupnefjorden for al ter nati vene B 
og C. Det er også for disse alternativene liten fare for is
dannelse når Gaupnefjordvannet er litt mindre sal t enn Luster fjord
vannet, slik at det legger seg som et forholdsvis tykt og homogent 
lag oppå dette. For alternativ D vil en blanding tilnærmet den i 
brakkvannslaget fra Indre Lusterfjord, ikke sikre hele ytre Luster
fjorden isfri i strenge, vindstille kuldeperioder. 

Blir blandingen betydelig saltere enn brakkvannslaget fra Indre 
Lusterfjord, kan dette, som nevnt under punkt 6.3.2, resultere i at 
vannet fra Gaupnefjorden dykker under brakkvannet i Lusterfjorden 
og varmeinnholdet i Gaupnefjordvannet blir ikke utnyttet. I dette 
tilfelle blir forholdene i Lusterfjorden tilnærmet slik de var før 
Leirdøla-utbyggingen. 

Et boblearrangement kan stort sett gi samme blanding og virkning på 
isforholdene i fjorden som et dyputslipp. En fordel ved et boble
anlegg er at en får med i blandingen alt ferskvannstilsiget til 
fjorden innenfor boblesonen , der iblan t al t vannet i hovedelva 
ink lude r tres tv annet. 

For alternativene B og C vil restvassføringen i LTostedøla ved ut
løpet i Gaupnefjorden være meget beskjedent ved dyputslipp. For 
alternativ D vil restvassføringen være betydelig større enn for 
alternativene B og C, spesielt i den første halvdel av vinteren, og 
vil representere en økt mulighet for isdannelse særlig i den indre 
del av Gaupnefjorden. Restvassføringen vil imidlertid ved alle 
alternativ være mindre enn den naturlige vassføringen var før 
Leirdøla-utbyggingen, og dette i tillegg til at brakkvannslaget, 
som dannes i forbindelse med dyputslipp, vil ha en høyere tempera
tur enn overflatelaget hadde før utbygging, skulle tilsi mindre 
mulighet for isdannelse i fjorden også for alternativ D. En 
reservasjon bør tas for fjordområdet innenfor dyputslippet, der 
innblandingen av saltvann kan hli noe mindre enn tidligere pga 
mindre hastighet i tilløpsvannet . 
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En annen fordel ved et boblearrangement framfor et dyputslipp er at 
det er mer elastisk og fleksibelt og kan kjøres mer etter for
holdene i fjorden. Således kan boblingen være koplet ut hele 
sommeren og langt ut på høsten. Om våren kan det og stoppes for
holdsv is tidlig. 

Av negative sider ved et bobleanlegg kontra dyputslipp, er at det 
er mindre driftsikkert. Det bør også nevnes at dersom avløpsvannet 
både fra Leirdøla kraftverk og fra Gaupne- eller Vigdal kraftverk 
skal gå i Jostedøla de nederste 2-3 km, vil dette øke muligheten 
for tåke- og frostrøykdannelse i Gaupne-området om vinteren betyde
lig. 

TILTAK FOl{ A REDUSERE ISMENGDEN I INDRE LUSTERFJORD 

~~~~_c.:l:'. __ e...v_en ~t1_~11-~_t:.i~ ta~_~_'?~L~~c! ~~~r_(~_~!?_~en9q~l2._:i ._!..nd~e Lus te r
fjord 

Fruktdyrkere i Fortun har forlangt at "avlaupet frå kraftverka i 
Fortun må førast ut på djupt vatn". (Sitat fra brev fra høyeste
rettsadvokat Kåre Ødegård 7. juni 1982). 

Grunnen til dette kravet er at fruktdyrkerne mener at Fortun
Granfasta-utbyggingen har ført til betydelig mer is i Indre Luster
fjorden. Som allerede nevnt for Breheimen er virkningen av et dyp
utslipp og et boblearrangement med hensyn til isforholdene i 
fjorden tilnærmet den samme. Et dyputslipp vil føre til at Fortun
elva nedenfor Y tri bru vil få sterkt redusert vassføring, spesielt 
om vinteren, idet avløpsvannet fra Fortun kraftverk vil bli ført i 
tunnel hele vegen ned til fjorden. Dette vil ha både positive og 
negative følger. Geologiske og topografiske forhold med hensyn til 
en eventuell tunnel har ikke vi sett det som vår oppgave å 
vurdere. Et bobleanlegg vil omfatte også vannet fra Mørkri. 

En tvungen blanding, ved dyputslipp eller boblearrangement, vil 
etter all sannsynlighet redusere ismengden i Indre Lusterfjorden, 
og dermed resultere i at fjorden blir noe tidligere isfri om våren 
de vintrene fjorden er tilnærmet helt islagt ut til Gaupnefjorden. 

En tvungen blanding vil ikke kunne hindre isdannelse og islegging i 
forbindelse med nedbør og/eller snøsmelting, men denne isen vil bli 
mindre stabil og vil lettere kunne brytes opp av vind og bølger. 

11. VIRKNINGEN AV BREHEIM-UTBYGGINGEN pA ISFORHOLDENE UTENFOR LUSTER
FJORDEN 

Vi har i det foregående vurdert virkningen aven eventuell 
Breheim-utbygging på isforhodene i Lusterfjorden og kommet fram til 
at ved tvungen blanding mellom ferskvann og sjøvann vil hele 
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Lusterfjorden utenfor Gaupnefjorden kunne holdes isfri. Men hva 
med Sogne fjorden uten for Lus ter fjorden? Fører utbygg ingen til at 
det hl ir is der? 

Fjorden blir videre og mer åpen der Lllsterfjorden og Ardalsfjorden 
møtes. Dette resulterer i at brakkvannslaget blit tynnere og dette 
sarrunen ned at området er mer utsatt for vind, gjør at brakkvanns
laget etter hvert blander seg med det saltere vannet under, og 
muligheten for isdannelse ved videre avkjøling blir derved mindre. 
Det kommer imidlertid også forholdsvis ferskt brakkvann ut fra 
Ardalsfjord og Lærdalsfjord og dette kompliserer forholdene. Disse 
forholdene vil bli tatt opp i den neste, større og mer utførlige 
rappor ten. 
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Fig. 3 Temperatur- og saltholdighetsvariasjonene ved Vangsnes i et middelår 
(Hermansen 1974). 
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Skravert område indikerer tidsrom da fjorden var islagt. 
(Gjessing 1982). 
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