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Jørpelandsåna har vært delvis regulert helt siden 1912. Den foreslåtte
regulering innebærer overføring av nye felter, større reguleringshøyder
og bygging av to nye kraftstasjoner.
Dagens isforhold i vassdraget og i fjorden er omtalt.
Det ventes litt høyere vanntemperatur på forsommeren i elver med redusert
vassføring og kaldere overflatevann i Svortingsvatn om vinteren og i
Dalavatn om sommeren. Ellers bare små vanntemperaturendringer.
Under gitte forhold kan Svortingsvatn islegges tidligere enn i dag.
Under nedtappingen kan isen ve& terskelen midt på Svortingsvatn bli
usikker. Dette området og områdene ved tunnelåpningene bør sikres for
skiløpere. Isen i strandsonen kan sprekke opp på Svortingsvatn og på
Hengjandevatn. på Dalavatn vil isforholdene bli ustabile og neppe egnet
for ferdsel. I Botnefjorden ventes at isleggingen innenfor Notvika blir
omtrent som i dag, utenfor Notvika ventes mindre islegging enn i dag.
Dette forutsetter at avløpstunnelen utformes med tanke på å oppnå en god
blanding av ferskvann og sjøvann.
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FORORD
I samband med at Lyse Kraft planlegger en videre utbygging av
Jørpelandsvassdraget i Rogaland er Iskontoret ved Hydrologisk
avdeling bedt om å vurdere mulige endringer i vanntemperatur og
isforhold i vassdraget og i fjorden.
Rapporten bygger vesentlig på materiale innsamlet under en befaring
i mars 1983 samt grunnlagsmateriale fra Hydrologisk avdelings
arkiver. Det er også innhentet opplysninger fra lokale kilder mht.
de nåværende isforhold. Vurderingene av de endringer som kan
ventes bygger også i stor utstrekning på erfaringer fra ~llerede
utbygde vassdrag i Vest-Norge.

Oslo, august 1983
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l.

KORT OMTALE AV UTBYGGINGSOMRADET
De aktuelle vassdragene ligger i.området nord for Lysefjorden og
sør for Ardalsvassdraget i kommunene Hjelmeland, Strand og Forsand
i Rogaland fylke.
Hovedvassdraget er Jørpelandsåna, som har sitt utspring i Krokavatn
(603 m o h) og noen mindre vatn sør for dette. Videre nedover i
vassdraget kan nevnes Longavatn (439 m), Liarvatn (296 m) og
Dalavatn (288 ro). på sørsiden av Dalavatn kommer det inn en sideelv fra Hengjandevatn (475 m) og Svortingsvatn (460 m). Fra Dalavatn renner hovedelva forholdsvis bratt ned tilldsefjorden gjennom
tettstedet Jørpeland. Idsefjorden har en ca 3 km lang sidearm mot
sørøst, Botnefjorden, som ender ved Botne. Bukta utenfor Jørpelandsånas utløp kalles Jørpelandsvågen. Jørpelandsåna ble regulert
allerede i 1912, se nærmere omtale i kap. 2.1. Totalt dreneringsareal er 78 km 2 •
Fast bosetning finnes i dag langs vassdraget fra Dalen ved Dalavatn
og ned til fjorden.
Andre vassdrag som berøres er Dalaelv, Skurveåna og elva fra
Troppevatn som alle drenerer til Lysefjorden, Jøssangåna som
drenerer til Botnefjorden og Regnåna som drenerer til Tauvassdraget.

2.

UTBYGGINGSPLANENE

De to kraftstasjonene Jørpeland I og Jørpeland Il ble bygget i 1912
og 1920 og utnytter hhv. 75 m og 185 m fall mellom Dalavatn og
fjorden. Jørpeland I har slukeevne 2 m3/s 0j produserer i middel
6 GWh pr år, mens Jørpeland Il kan sluke 4 m /s og produserer
36 GWh pr år. Følgende vatn er i dag regulert (HRVog LRV er gitt
i parentes): Longavatn (441-438 m), Liarvatn (297,25-293,25 m),
Svortingsvatn (464-454,5 m) og Dalavatn (289,37-287,90 m). Som det
vil framgå nærmere av kap. 3.1. utnytter disse kraftstasjonene bare
en mindre del av det totale tilsiget, i lengre perioder går derfor
mye av vannet i elveleiet utenom stasjonene. Det er i dag pålagt
en minstevassføring lik 0,7 m3/s fra Dalavatn.

2.2

~~~_re~uleringer

på fig l er vist utbyggingsplanene og reguleringsgrensene for magasinene.
Reguleringene på de eksisterende magasinene opprettholdes
uforandret for Longavatn, Liarvatn og Dalavatn. For Svortingsvatn
tenker en seg HRV øket til 475 m. Svortingsvatn og Hengjandevatn
vil da bli et sammenhengende vatn. Hengjandevatn tenkes senket med
LRV på 454,5 m. I alt vil magasinvolumet med dette øke fra totalt
24,5 • 10 6m3 til totalt 66,5 • 10 6m3 .
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JØRPELANDSVASSDRAGET - UTBYGGINGSPLAN
(441- ldR)
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Tidl igere regulert vatn med HRV og LRV angitt

~

Øket regulering/nyregulert vatn !'led HRV og LRV angitt
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Tunnel med kraftstasjon
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Kart som viser utbyggingsplanene.

En overføringstunnel til Svortingsvatn vil samle inn vatn fra Dalaelv og Skurveåna over ca 475 m-nivået. En sidetunnel vil ta inn
elva ovenfor Longavatn. Troppevatn overføres til Buksetjern med en
kanal og videre overføres Buksetjern til Svortingsvatn med en
tunnel. I alt vil avløpet fra 28,1 km2 som i dag har avløp til
Lysefjorden overføres til Svortingsvatn. I tillegg kommer
25,4 km 2 fra feltet ovenfor Longavatn, samt et felt på 1,1 km 2
fra Venevatn og et felt på 2,2 km 2 fra Jøssangåa, slik at dreneringsfeltet til Svortingsvatn totalt blir 67 km 2 , mens det i dag
er 10,2 km 2 •
Fra Svortingsvatn tas vannet i tunnel til Dalavatn kraftverk.
Denne stasjonen får avløp i sørøstenden av Dalavatn. Slukeevnen i
Dalavatn kraftverk blir 16 m3/s. Magasinvolumet i Svortingsvatn
+ Hengjandevatn er nok til 43 døgn med full drift av Dalavatn
kraftverk. Med de normalt gode tilsigsforholdene, også om vinteren
i dette vassdraget, kan vi derfor regne med at Dalavatn kraftverk
kan kjøres det meste av vinteren.
Avløpet fra Regnarvatn overføres til Dalavatn gjennom en tunnel i
østenden av Regnarvatn. Ved utløpet av Dalavatn tas vannet inn i
driftstunnelen til Jøssang kraftverk. I denne tunnelen føres også
inn Jøssangelva på ca kote 310 m. Jøssang kraftverk får avløp i
Botnefjorden ved Notvik. Slukeevnen blir 26 m3/s og midlere årstilsig er beregnet til 288,6 • 10 6 m3 fra i alt 113,7 km2 •

') km
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Total midlere kraftproduksjon
forutsatt en minstevassføring
1,0 m3/s i sommerhalvåret fra
regnes ca 190 GWh eller 73% å

i de to kraftverkene blir ca 260 GWh,
på 0,5 m3/s i vinterhalvåret og
Dalavatn. Av denne produksjonen
være vinterkraft.

De to eksisterende kraftstasjonene forutsettes nedlagt, men den
eksisterende inntaksdammen l km nedenfor Dalavatn blir stående.
Det er foreløpig bare utarbeidet forslag til lakseterskler i den
nederste del av Jørpelandsåna.

3.

KLIMA OG HYDROLOGI

3.1

Klimaforhold
Det finnes ikke vær- eller nedbørstasjoner i Jørpelandsånas nedslagsfelt. Klimaforholdene må derfor karakteriseres ut fra nærliggende stasjoner som kan ansees å være representative også for
Jørpelandsområdet. Her er valgt stasjonene Fister og UlladalFjellberg mht. lufttemperaturen og Bjørheim i Ryfylke mht. nedbøren. Dataene er hentet fra DNMI's publikasjoner for temperatur- og nedbørnormaler. Stasjonen Fister ligger i havnivået ved
Fisterfjorden ca 18 km nord for Jørpeland, mens Ulladal-Fjellberg
ligger 382 m o h i Ulladalen, ca 40 km nordøst for Jørpeland.
Bjørheim i Ryfylke ligger 64 m o h i Tauvassdraget ca 6 km nord for
Jørpeland.
på fig 2 er framstilt månedsmiddelverdiene for de tre stasjonene.
Ved Fister går middeltemperaturen ikke under frysepunktet i noen
måneder, mens det ved Ulladal-Fjellberg i middel er kuldegrader fra
begynnelsen av desember til slutten av mars. Arsforløpet er ellers
forholdsvis likt ved de to stasjonene, selv om temperaturgradienten
mellom dem er noe større om vinteren (0,94 0 C pr 100 m i desemberjanuar) enn om sommeren (0,50 0 C pr 100 m i juni). Fjordvannets
innflytelse på klimaet ved Fister kan forklare dette. Liknende
temperaturforskjeller vil antagelig også gjøre seg gjeldende i
Jørpelandsånas nedslagsfelt.
Nedbørfordelingen viser en topp om høsten og første del av vinteren
og en nedbørfattigere periode om våren. Normal årsnedbør på Bjørheim er 1440 mm, men avløpsmålingene ved Liarvatn viser at årsnedbøren i de øvre deler av Jørpelandsvassdraget må være mellom 2500
og 3000 mm.
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MANEDSNORMALER FOR LUFTTEMPERATUR OG NEDBØR
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Se ellers teksten.

I Jørpelandsvassdraget registreres vannstanden i Liarvatn (st. nr
577-11) og i Svortingsvatn (st. nr 578-0). Vassføringen i elva
nedenfor Liarvatn registreres ved st. nr 577-12.
I fig 3 er vist karakteristiske verdier for vassføringen ved Liarvatn ndf. i perioden 1931-1981. Medianverdiene varierer forholdsvis lite i løpet av året. Det er normalt perioder med litt høyere
vassføring om høsten og litt lavere om sommeren. Vassføringen ved
Liarvatn ndf. er ved normal vassføring sterkt påvirket av reguleringene i Liarvatn og Longavatn. I perioder med sterk nedbør fylles
disse magasinene og får overløp. Vassføringen kan da stige kraftig. Dette sees tydelig på fig 4, hvor vassføringen er plottet for
1981. I lange perioder lå vassføringen rundt 3-4 m3;s, men i
kraftige nedbørperioder om vinteren og på høsten steg vassføringen
kraftig, f eks Ol. februar hvor det ble registrert ca 86 m3;s.
I Jørpelandsåna nedenfor Dalavatn vil vassføringen i tillegg være
influert av tappingen fra Svortingsvatn. Slukeevnen ved Jørpeland
Il er 4 m3;s og som tidligere nevnt er det pålegg om en minstevassføring på 0,7 m3;s nedenfor Dalavatn.
Registreringene fra Svortingsvatn viser at vannstanden i dette
magasinet i lange tider holdes nær HRV og det kan da gå mye overløp
til elva nedenfor. Bare i tørre år med kalde vintre er magasinet
blitt tappet helt ned til LRV i løpet av våren. Magasinmulighetene
i Svortingsvatn har derfor bare blitt delvis utnyttet til nå. I
Liarvatn, derimot, blir vannstanden regulert mellom HRV og LRV
flere ganger i løpet av året.
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Fig 3.
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Karakteristiske vassføringsverdier for stasjonen 577-12 Liarvatn ndf.
Det er benyttet ukesmiddelverdier.

MAX

8

5" -

M3/~,

12

I

60.00 f------*------

~o

t981

I

- - - - - - - - - - -----_.-

-

-

.00 f - - - - - H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - - . - - - - - . - - ----

20.00 ~--++-----------------------------------~---~~---

0.00

~----;-----~~--_r----~------r_----~----,_----~--~_,------~----,_----~

Fig 4.

Daglig vassføring i 1981 ved stasjonen 577-12 Liarvatn.
teksten.

Se ellers
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4.

NAvÆRENDE ISFORHOLD
Isforholdene i Jørpelandsvassdraget er ikke blitt kartlagt systematisk med henblikk på foreliggende rapport. I forbindelse med
avlesingen av vannstanden i Liarvatn og i Svortingsvatn har
observatøren notert datoer for når disse vatna var "delvis islagt"
og "helt islagt". Utenom disse notatene er isforholdene i vassdraget og i fjorden beskrevet på grunnlag av egne inntrykk og opplysninger gitt av lokale folk under befaringer i mars og i juni
1983.

4.1

Vatna
Isnotatene for Liarvatn og Svortingsvatn er ufullstendige for
perioden 1950-1970. Fra 1971 til 1983 er den islagte perioden
notert for hvert år, vi har derfor benyttet denne perioden i
tabellen nedenfor. Svortingsvatn besøkes bare en gang hver uke,
mens Liarvatn besøkes vanligvis hver dag. Datoene som er angitt
for Svortingsvatn må derfor betraktes som mindre sikre enn for
Liarvatn.
Tabell 1.

Islagt periode, Liarvatn og Svortingsvatn.

Vinter

Helt islagt

Isfritt

Liar.

Liar.

Svort.

Svort.

----~-----------~----------------------

06.02
25.01
12.12
17 .01
07.01
07.12
01.01
01.01
01.02

22.04
22.03
05.02
27.04
13.05
06.05
21.04
03.05
30.04
18.04
23.04
13.04

27.04
13 .05
06.05
07.05
01.06
09.05
01.05
23.05
01.05

01.12

07.12

05.02

22.03

Median

03.01

17.01

23.04

06.05

Seneste

12.02

19.02

13.05

01.06

1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83

05.01
12.02
01.12
06.02
25.01
12.12
18.01
16.12
17.12
01.01
06.12
01.02

Tidligste

19.02
12.02

13.04
22.03

Dataserien er for kort til å kunne utlede generelle konklusjoner,
men det ser ut som om isen ofte legger seg litt tidligere på Liarvatn enn på Svortingsvatn. Dette er for så vidt naturlig da
Svortingsvatn er videre og dypere enn Liarvatn og antagelig mer
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utsatt for vindomrøring på forvinteren. Derimot ligger isen noe
lenger utover våren på Svortingsvatn enn på Liarvatn. Dette
skyldes delvis at Svortingsvatn ligger høyest, men antagelig også
at Liarvatn har de største og raskeste vannstandsendringene, og mer
gjennomstrømning av smeltevatn. Isen løsner derfor raskere i
strandsonen og kan brytes opp av vinden.
I fig 5 er tegnet opp to temperaturprofiler som ble målt i
Svortingsvatn 16. mars 1983. I øvre basseng var det en nesten
homogen temperatur på l-l,SoC fra overflaten til bunnen. I nedre
basseng var det litt større temperaturforskjeller og generelt litt
varmere vann enn i øvre basseng. Svortingsvatn ble ikke notert
islagt før Ol. februar, vi må derfor anta at vannmassene var blitt
spesielt kraftig nedkjølt og godt blandet før isleggingen fant sted.

TEMPERATUR PROFILER I SVORTINGSVATN 16.3.1983
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Fig 5.

Temperaturprofiler målt i Svortingsvatn 16.03.1983.
Se ellers teksten.

For de andre vatna i Jørpelandsvassdraget er det opplyst at isforholdene på Dalavatn er ustabile og oftest er isen ikke egnet til
ferdsel. Isforholdene her er sterkt påvirket av tappingen fra
Svortingsvatn og fra Liarvatn. For de uregulerte vatna i
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400-600 rn-nivået må vi regne med at isforholdene normalt er stabile
med en islagt periode fra midten av desember til noe ut i mai.

Ferdsel over isen er vesentlig forbundet med friluftsliv.

Nedenfor Svortingsvatn/Liarvatn er elvene normalt åpne når det
tappes vann. Nedenfor Dalavatn kan det kjøve en del, dette forekommer ved inntaket til Jørpeland Il og i elveløpet i Jørpeland
sentrum. Det kan her gå isganger, men det er ikke kjent at disse
har forårsaket skade.
For resten av Jørpelandsåna og for de andre elvene som blir berørt,
kan vi regne med at isforholdene ofte er meget ustabile i nivået
under ca 400 m o h, mens det generelt er noe mer stabilt isdekke
høyere oppe. Variasjonene vil likevel være store også her, både
fra vinter til vinter og fra sted til sted i vassdraget.

Det er opplyst at det ligger is i Botnefjorden fra Botne til
Adnanes de fleste vintre. Isleggingen kan starte så tidlig som i
desember, men det vanlige er at isen ligger fra slutten av januar
til litt ut i mars. I harde isvintre kan isen helt stoppe båttrafikken i Botnefjorden. Det vesentlige av båttrafikken er sandutskipning fra Botne.
I Jørpelandsvågen kan isen også legge seg i spesielle værsituasjoner og kan da hindre hurtigbåttrafikken til Stavanger. Dette
betegnes imidlertid som en sjelden hendelse. Vinteren 1978-79 var
ekstrem med stengt havn i over 2 måneder.
I Idsefjorden ellers er det svært sjelden is.

5.

VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN
Virkningene av den foreslåtte utbyggingen på isforholdene er det
primære siktemål med foreliggende rapport, men det er også av
interesse å vurdere endringer i vanntemperaturen i vassdraget.
Endringer i vanntemperaturen kan ha direkte innflytelse på isforholdene, dessuten har vanntemperaturen ofte interesse for biologiske forhold, bademuligheter o l. Da vanntemperaturen ikke er
målt i Jørpelandsvassdraget, må evt. endringer vurderes relativt
skjønnsmessig og baseres mye på erfaringer fra andre vassdrag.
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5.1.l

Elvestrekninger med redusert vassføring
Dette vil gjelde Dalaelv, Skurveåna, elva fra Troppevatn, Jøssangåna, Regnåna og Jørpelandsåna nedenfor Dalavatn. Felles for alle
disse elvestrekningene er at avløpet fra de høyestliggende områdene
tas bort. Dessuten tas avløpet fra det aller meste av innsjøarealene bort. Restvassføringen vil derfor vesentlig komme fra
lavereliggende områder uten innsjøer. Vanligvis vil dette føre til
at vanntemperaturen stiger raskere på våren/forsommeren pga mindre
vårflom. Temperaturen synker også raskere om høsten. Resten av
sommeren vil middeltemperaturen neppe endre seg vesentlig, men
temperaturvariasjonene kan bli større både i løpet av døgnet og fra
dag til dag. Generelt kan en si at vanntemperaturen vil følge
lufttemperaturen nøyere enn i dag. Vintertemperaturen ventes ikke
å endre seg særlig.
Det må tas forbehold mht. Jørpelandsåna, inntil størrelsen på restvassføringen er kjent, og evt. beliggenhet av terskler er bestemt.

5.1.2

Innsjøer med øket gjennomstrømning
Dette gjelder Svortingsvatn og Dalavatn. Det meste av det overførte vannet til Svortingsvatn vil komme om våren og høsten, men en
del vil også komme om vinteren. Når Svortingsvatn er islagt, vil
det overførte vannet normalt være kaldere enn innsjøvannet og vil
da lagre seg inn mellom isdekket og det varmere innsjøvannet. En
vil dermed kunne få et kaldere topplag enn i dag. Etter at isen er
gått, vil det overførte vannet neppe ha vesentlig forskjellig
temperatur fra innsjøvannet, og evt. endringer blir neppe merkbare
og vil begrense seg til et lite område rundt tunnelutløpet.
I Dalavatn vil driftsvassføringen fra Dalavatn kraftstasjon
dominere gjennomstrømningen utenom flomperiodene. Dette vannet vil
bli tappet ut fra varierende dybde i Svortingsvatn og vil antagelig
holde 1-1,5Oc det meste av vinteren og våren. I Dalavatn vil
dette vannet strømme videre som et forholdsvis temperaturhomogent
lag med tykkelse ca 10 m og temperatur ca 1,5 0 C. Dette antas å
være en vanlig vintertemperatur også i dag. Dersom Dalavatn kraftstasjon kjøres om so~eren, vil temperaturen kunne bli lavere i
Dalavatn, spesielt i den østre del av vatnet.

5.2.1

Elvestrekninger med redusert vassføring
Dette gjelder Dalaelv, Skurveåna, elva fra Troppevatn, Jøssangåna,
Regnåna og Jørpelandsåna nedenfor Dalavatn. Bortsett fra Jørpelandsåna regnes det ikke med å bli pålegg om minstevassføring i
disse elvene. I alle elvene kan det regnes med litt tidligere islegging på forvinteren dersom lufttemperaturen er lav nok. Isforholdene ellers ventes ikke å endre seg noe vesentlig, det må fortsatt regnes med sterkt skiftende isforhold som følge av raske
endringer i værforholdene.
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I Jørpelandsåna kan elva på rolige strekninger islegge seg lettere
enn i dag, spesielt dersom det bygges terskeldammer. I strykpartiene vil elva for det meste gå åpen som i dag og det vil fortsatt være fare for kjøving i elvas nedre deler, også dette som i
dag. Vi forutsetter da en minstevassføring på min. 0,7 m3/s om
vinteren.

5.2.2

Innsjøer med øket gjennomstrømning

Svortingsvatn vil etter regulering kunne bli ca 10 m dypere.
Dybdekartet viser at Svortingsvatn er dypt, maks. dyp er rundt
100 m i nedre basseng og rundt 80 m i øvre basseng. En økning av
dybden på 10 m antas derfor ikke å influere merkbart på tidspunktet
for islegging. Den økte gjennomstrømningen vil, som omtalt under
5.1.2, antagelig danne et lag med kaldere vann i overflaten om
vinteren. Dette kan igjen føre til en raskere stabilisering av
vannlagene og følgelig tidligere islegging av Svortingsvatn når
værforholdene er gunstige for dette. Dette vil i praksis si at
Svortingsvatn kan islegge seg litt tidligere enn i dag, dersom det
i november-desember inntreffer en periode med kaldt og rolig vær,
og overføringstunnelen samtidig tilfører mye vann med temperatur
under IOC.
Tappingen av Svortingsvatn vil skje jevnt utover vinteren og magasinet forutsettes tømt i begynnelsen av april. Dersom isleggingen
har foregått med nær fullt magasin i slutten av desember, vil det
etter hvert bli en ganske brei sone med oppsprukket is rundt magasinet. Oppsprekkingen vil være mest markert der strendene er
bratte eller ujevne og ferdsel til og fra vatnet vil her kunne bli
vanskeligere. Der strendene er slake og jevne vil oppsprekkingen
være liten og neppe til hinder for ferdsel til og fra vatnet.
Utenom strandsonen vil isen vanligvis være like sterk som i dag,
men ved fjellterskelen som deler de to bassengene, vil isen kunne
bli usikker når magasinet tappes ned. Den økende vanntransporten
over terskelen kan etter hvert tære på isen fra undersiden og skape
områder med svakere is og muligens åpne råker. Dette området bør
derfor sikres for skiløpere med tau eller på annen måte. Det samme
gjelder området utenfor tunnelåpningene. Isløsningen vil foregå
omtrent som i dag.
på Hengjandevatn blir det også en sone med oppsprukket is når magasinet tappes ned. Også her bør området ved tunnelinntaket sikres.
Ellers ventes ingen merkbare endringer i tidspunktene for islegging
og isløsning.
Gjennomstrømningsforholdene i Dalavatn blir noe endret ved at det
meste av tilsiget vil komme fra Dalavatn kraftverk i østenden av
vatnet. I dag kommer det meste av tilsiget fra Liarvatn via elva
på nordsiden. Når Dalavatn kraftverk kjøres om vinteren, vil Dalavatn bli gjennomstrømmet av vann med temperatur 1-1,5 0 C (se kap.
5.1.2). Det må ventes at den østre halvdelen av vatnet da vil
holde seg isfri, mens det fortsatt kan legge seg is på den nedre
halvdelen. Denne isen vil imidlertid være ustabil og neppe brukbar
til ferdsel så lenge kraftverket kjøres. Dersom Dalavatn kraftverk
ikke kjøres i lengre perioder kan hele vatnet islegges.
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5.2.3

Fjorden
Ved full drift vil avløpet fra Jøssang kraftverk tilføre Botnefjorden 26 m3/s med ferskvann som midtvinters holder en temperatur på 1-1,5 0 C. Ferskvannet vil gå direkte fra avløpstunnelen ut
i Notvika. Samtidig vil ferskvannstilførselen fra Jøssangåna
reduseres betraktelig mens Botneelva ikke påvirkes. Totalt vil
ferskvannstilførselen til Botnefjorden økes vesentlig om vinteren.
Under vanlige værforhold om vinteren antas det at ferskvannet fra
Jøssang kraftverk blandes med saltvann i en sone utenfor avløpstunnelen og føres med vind og strøm forholdsvis raskt ut i Idsefjorden før det rekker å fryse. Dette forutsetter at avløpstunnelen utformes slik at en mest mulig effektiv blanding oppnås.
Dersom dette oppnås, vil sjansene for islegging i den ytre delen av
Botnefjorden kunne bli mindre enn i dag.
I Botnefjorden innenfor Notvika vil nok isleggingen fortsatt foregå
omtrent som i dag, da en må regne med at noe av ferskvannet fra
kraftstasjonen kan drive innover med strøm og nordlige vinder.
I Jørpelandsvågen vil den direkte ferskvannstilførselen minke
betraktelig, men med den forutsatte minstevassføring og muligheten
for at noe av brakkvannet fra Jøssang kraftverk også kan komme hit,
må vi anta at islegging fortsatt vil forekomme.
Om isforholdene i fjorden etter en utbygging er det ikke mulig å
være sikker i dag. De hydrografiske forholdene er bare undersøkt
02.-03. juni 1983. Både i Idsefjorden og i Botnefjorden var det da
et forholdsvis tykt brakkvannslag pga stort ferskvannstilsig til
alle Ryfylkefjordene. Forholdene bør også undersøkes om vinteren.
Som det framgår av det ovenfornevnte, regner vi på dette stadium
ikke med noen forverring av isforholdene dersom kraftstasjonen
planlegges med henblikk på å oppnå en god blanding av ferskvann og
saltvann.
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