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Saninendrag:
og isforholdi vassdragetog i fjordene
Nåværendevanntemperaturforhold
kraftverkhar fra tidligi
av Steinsland
er beskrevet.Utbyggingen
noe i Mbelvaog i Steinslandsvatn.
påvirketisforholdene
1980-årene
i dag noe ujevnam
er kjøringenav kraftverket
Pga. lite magasinvolum
vinteren,vanligvismed stoppam natta.
vil medføreen vesentligjevnere
De foreslåttetilleggsutbyggingene
kjøringav Steinslandkraftverkan vinteren.Dettevil gi noe mer åpent
og Moelvavil kunnegå åpen helt til
vann i øvre del av Steinslandsvatn
hvor vannettas gjennamHellandsfossen
fjordenbortsettfra strekniingen
av at det ikke tappesut vann fra
kraftverk.Under forutsetning
am sommerenså ventesbare små endringerav sommerSkjerjemagasinet
i Moelva.
temperaturen
vil endresen del pga. vesentligstørre
på Skjerjevatn
Isforholdene
På delerav vatnetvil
og nye tunnelåpninger.
reguleringshøyde
Det sammevil også gjeldefor Nordalsvatn.
bli dårligere.
isforholdene
På naen av de mindrevatna 90M regulerestil Åsebotnkraftverkvil det
også kunnecppetåamrådermed farligeisforholdfor skiløpere.Det er
påpekten del amråderpå dissevatna sam bør sikresspesielt
men det kan
I Mofjordenventesikke størreendringerav isforholdene,
er
I Ramarheimsfjorden
bli en tendensmot tykkereis på ettervinteren.
blir,men det vil sannsynligvls
det mer usikkerthvordanisforholdene
og isen kan bli liggendei lengre
kunne bai hyppigereisdannelse
være avgj«ende.
værforholdene
perioder.Fortsattvil imidlertid
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FORORD
I forbindelse
med at Bergenshalvøens
KommunaleKraftselskap
planlegger
ny kraftutbygging
i Modalsvassdraget
er Iskontoret
ved
Hydrologisk
avdelingbedt om å vurderemuligevirkningerpå
vanntemperaturen
og isforholdene
i de berørtedelerav vassdraget
og i fjordene.
Den eksisterende
utbyggingen
i Modalsvassdraget
er tidligere
vurdertav Iskontoret.
I 1984har Iskontoret
også vurdertulike
utbyggingsalternativer
for "SamletPlan"i vassdraget.
Foreliggende
rapportbyggerderfordels på de tidligerevurderinger
som er gjortom Modalsvassdraget.
Målingerog kartlegginger
av
isforholdog vanntemperatur
er foretattsiden 1982og ble
intensivert
siden 1986.I rapportener presentertresultater
av
dissemålingerog undersøkelser.
Rapporteninneholder
en kort beskrivelse
av vassdragene
og oversikt
over de utbyggingsplaner
som liggertil grunn for vurderingen.
De
nåværendevanntemperaturog isforholder beskrevetog virkningen
av den foreslåtte
regulering
på disse er vurdert.
Manuskriptet
til rapportener gjennomlest
av Bergenshalvøens
KommunaleKraftselskap
før trykkingen.
Muligevirkninger
av vassdragsregulering
på vanntemperaturog
isforholdi berørtevassdragog tilstøtende
fjorderer behandlet
generelti en egen rapportfra Iskontoret(VH 4-77),og det
henvisestil denne.

Oslo,niars1988
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1.

UTBYGGINGSPLANENE

Steinsland
kraftverkble satt i drift i 1981.Kraftverket
nytter
falletmellomStølsvatn(HRV580,5,LRV 547 m o.h.)og Steinslandsvatn (ca. 117 m o.h.)og yter 150 MW ved en maksimalslukeevnepå
40 m3/s, se fig. 1. UtenomStølsvatner også Nordalsvatn
regulert
med HRV 1010m o.h. og LRV 982 m o.h. Magasineti Nordalsvatn
tappesi dag ut i naturligelveleieom vinterenog tas inn i en
overføringstunnel
til Stølsvatnpå nivå ca. 600 m o.h. En annen
overføringstunnel
går til Stølsvatnfra sør og fangerinn flere
bekkersom drenerermot østsidenav Steinslandsvatn.
Magasinvolumet
i Nordalsvatn
og Stølsvatnutgjøren magasinprosent
på bare 10,5.Vinterdriften
av Steinsland
kraftverker derfor
begrensetpga. lite magasinvolum.
Det vasIligste
driftsmønsteret
er
at en maskinkjøresom dagenmed 15-16m /s, om natta er det ingen
drift.Stølsvatner vanligvistømt på ettervinteren.

1.2

De planlagtetilleggsutbygginger
er skisserti fig. 1. Nordalsvatn
senkesytterligeresilk
at LRV b4r,på 955 m o.h. Magasinvolumet
økes fra 20,5 • 10vm til 35 • 10 m'. Nordøstfor Nordalsvatn
overføreset mindrefelt i Tuledaleni tunneltil Nordalsvatn.
Dette
feltetdrenereri dag til Ortnevik.Fra Nordalsvatn
tas yanneti
tunneltil Asebotnkraftverksom får slukeevneca. 4,5 m /s med
15 MW maksimalinstallasjon.
Avløpetfra Asebotnkraftstasjon
til
Stølsvatnvil gå via den eksisterende
overføringstunnelen.
På overføringstunnelen
fra Nordalsvatn
går det ut grentunneler
til vatna
"1020m", "1016m", "964m" og "874m". Avløpetfra vatna "1020m"
og "1016m" tas inn i elvenelike nedenforutløpet.Vatn "964m"
reguleresmellom964 og 940 m o.h. og vatn "874m" mellom879 og
870 m •o.h.Asebotnkraftverkvil kjørespå vann fra Nordalsvatn
om
vinterenog vann fra vatn "964m" og "874m" om sommeren.Stølsvatn
får sammeregulering
som i dag, men pga. størreregulering
av
Nordalsvatn
vil vannstanden
kunneholdeshøyerelengerutover
vinteren.
Nygardpumpekraftverk
byggesi tilknytning
til den eksisterende
overføringstunnelen
fra sør. Pumpekraftverket
vil om sommerenpumpe
vann fra dennetunnelenopp i Skjerjevatn
og utnyttedettevannet
igjeni kraftproduksjon
om vinteren,førsti.Nygardkraftverkog
deretteri Steinsland
kraftverkoy Hellandsfoss
kraftverk.
Nygard
får en pumpekapasitet
på ca. 25 m /s og en slukeevnepå 32 m /s når
det kjøressom kraftverk.
På tunnelenmellomNygardkraftverkog
Skjerjevatn
blir det også tatt inn to bekker.
Skjerjevatn
er i dag regulertmellom964 og 944 m o.h. og nyttesi
Evangerkraftverk.
Reguleringsgrensene
endres
HRV 979 m ogeLr
905 m. Magasinvolumet
økes dermedfra 103 • 10 m til 266 • 10um .
Et lite vatn på kote 1016m o.h. sørvestfor Skjerjevatn
overføres
i tunneltil Skjerjevatn.
Steinsland
kraftverkfår øket magasinprosenten
fra 10,5 til ca. 58.
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MODALSVASSDRET
og planlagte utbyggirkjer
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Regulertevatn
Dam
Utbygd kraftverk
Ikke utbygd kraftverk
Ikke utbygd pumpekraftverk
Utbygd vannvei m/inntakspunkt
Ikke utbygd vannvei m/inntakspunkt

Dettebetyrat vinterproduksjonen
kan økes vesentligog stasjonen
kjøresjevnerei vintersesongen.
Et vanligdriftsmønster
vil da bli
slik at beggemaskinenekan kjøresom dagenog en maskinkjøresom
natta.
En ny kraftstasjon
byggesi Hellandsfossen.
I dag eksisterer
det
her en eldrekraftstasjon
som bare utnytteren mindredel av vassføringen.Den nye kraftstasjonen
får inntakpå kote 90 m og utløp
til elva på kote 20 m. Stasjonenblir liggendepå østsilenav
fossen.Slukeevneni Hellandsfossen
kraftverkblir 50 m /s fordelt
på to maskiner.

1.3

Mo
Utbyggeren
har simulertvassføringen
i Moelvaved Farestveit,
se
fig. 2. Farestveitliggerca. 4 km nedenforSteinslandsvatn.
Det er
her simulertvassføringen
undernåværendeforhold,dvs. med
Steinsland
kraftverki driftog etterde skissertetilleggsutbygginger,dvs. med Asebotnog Nygardkraftverker
i drift i tillegg.
øvre del av fig. 2 viservassføringene,i
et middelår.Vi ser at
dpens vintervassføring
avtar fra 20 m'Is i desembertil ca. 10
m /s i mars-april.
Detteer middelverdier,
som tidligerenevntvil
det være en utpregetdøgnvariasjon
om vinteren,pga.
driftstansen
om
natta.Snøsmelteflommen
kulminerer
på ca. 65 in s i sluttenav
juni,derettersynkervassføringen
til ca. 30 m /s i sluttenav
august.Ettertilleggsutbyggingene
vil vintervassføringen,omtrent
fordobles,
mens sommervassføringen
reduseresmed ca. 10 m'/s.
Ser vi på et utpregettørrår(1960)så vil vintervassføringen
omtrenttredobles,
mens det ser ut til å bli driftstansi slutten
av mars.Også i et vannriktår (1967)vil vintervassføringen
økes
vesentlig.
Som nevnttidligerevil Steinsland
kraftverkettertilleggsutbyggingene
kunnekjøresmed en maskinogså om natta.Døgnvariasjonen
i vassføringen
vil derformerkesi noe mindregrad enn
i dag.
I elva fra Nordalsvatn
vil vintervassføringen
bli sterktreduserti
det magasinvannet
vil tas i tunneldirektefra Nordalsvatn
til
Asebotnkraftverk.

2.

DAGENSISFORHOLDOG VANNTEMPERATUR

2.1

Patactrunnlacret
Datoenefor isleggingog isløsningav Steinslandsvatn
er siden 1969
notertav vannstandsobservatøren
ved utløpetav Steinslandsvatn.
Sidenkraftverket
kom i drifti 1981er det også tegnethyppige
iskartover Steinslandsvatn.
Isforholdene
i Moelvafør utbyggingen
av Steinsland
kraftverker
vurdertav Roen (1977).Siden 1981er isforholdene
i elva detaljert
kartlagtav lokaleobservatører.

VASSFØRING
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Isforholdene
i Mofjordenog Romarheimsfjorden
før utbyggingen
er
også beskrevetav Roen (1977).Sidenhøsten1986er isforholdene
i
Mofjordenog Romarheimsfjorden
kartlagtav lokaleobservatører.
Mht. isforholdene
på fjellvatna
så er det innhentetnoen opplysi vassdraget,
men det er få
ningerfra lokalfolkunder befaringer
direkteobservasjoner.
Vanntemperaturen
i Steinslandsvatn
ble målt vinteren1976-77.I
Moelvaved Hellandsfossen
ble det oppretteten stasjonutstyrtmed
en vanntemperaturlogger
i juni 1987.Såvidtviteser det ikke tatt
systematiske
vanntemperaturmålinger
i Moelvafør 1987.

2.2

N

vat
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a

o

k r'evatn

De høystliggende
vatna,Nordalsvatn
og Skjerjevatn
er antakelig
islagtfra en gang i novembertil langtut i juni.Beggevatnaer
alleredenoe regulert(Nordalsvatn
28 m, Skjerjevatn
20 m) og isforholdene
vil være noe pregetav dettemed oppsprekking
av isen i
strandsonen
undernedtappingen
utovervinteren.Magasinvannet
fra
beggedissevatnatappesi dag ut i sitt naturligeelveleie.Disse
elvene(Nordalselva
og Skjerjo)går derforåpne undertappingenfra
tappetunnelens
utløp.
Støisvatnisleggesneppe før i desemberog isen går opp i løpetav
mai. Også isforholdene
på Stølsvatnvil være pregetav den eksisterendereguleringen
med 37 m reguleringshøyde.
Normalter
Stølsvatnhelt nedtappettil påsken.

2.3

a dsv n
Steinslandsvatnet
er islagthver vinter.Tidspunktet
for islegging
variererimidlertid
mye fra vintertil vinter,det vanligeer isleggingi sistedel av desember.Isløsningen
foregåri sistedel av
april.Når Steinsland
kraftverker i driftåpnerdet seg en råk fra
kraftverkets
utløppå østsidenav vatnettvrs over til vestsiden.
Når kraftverket
kjørerfor fullt,(ca.30 m /s) fortsetter
råka
også et stykkenedoverlangsvatnetsvestside.Det er sjeldentat
råka når lengerenn til Holmanesetsom liggerca. 1,5 km nedenfor
kraftverket.
Når isløsningen
starteri april skjerdetteved en
forlengelse
av råka sørovervatnet.Sundetved Straumeer alltid
isfritt.På Abottsvatnet
er det vanligvisen råk gjennomvatnetnår
Steinsland
kraftverkkjøres.Ved langvarigdriftstansvil denne
råka kunnefryseigjen.

2.4

Moelva
Moelvagår åpen fra Abottsvatnet
til Mofjordennår kraftverket
kjørermed nær full driftsvassføring.
Ved redusertdriftkan elva
være delvisislagtslik at det leggerseg is langselvekantene
og
på bakevjerslik som Vika og Utløehølen.
Når kraftverket
står og
det er tilstrekkelig
kaldtvær, kan Moelvaisleggesi noe større
grad.På de roligestrekningene
nedenforHellandsfossen
kan elva da

8

være helt islagt.Dersomkraftverket
starteropp kjøringenigjen
vil denne isen rasktløsesopp igjen.

2.5

o

n

rh
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n

Som nevntunder2.1 er systematisk
iskartlegging
bare utførtsiden
høsten1986.Supplerende
opplysninger
er gitt av lokalfolk.
Mofjordener islagthver vinterfra Mo ut til Mostraumen.
Ved elvas
utløpvil det være en råk et stykkeutoverfjorden.Råkas størrelse
bestemmesvesentligav vassføringen
i Moelva.Vinteren1986-87var
Mofjordenislagtfra ca. 20. desember.Undermildværperioden
i
begynnelsen
av februarflyttetisfrontenseg nordovertil Langedal,
men fjordenvar igjenislagtut til Mostraumeni sluttenav
februar.Isløsningen
i Mofjordenstarteti midtenav mars.
Isfrontenflyttetseg gradvisnordoverfjordenog den sisteisrestenved Grønhaugforsvantførsteuka i april.
Høsten1987startetisleggingen
25. novemberi Mofjordenog i deler
av Romarheimsfjorden
og det var blitt fast isdekkeut til forbi
Langedal2. desember.All isen forsvantimidlertidigjenmellom 16.
og 21. desember.Pga. vedvarende
mildværvar både Mofjordenog
Romarheimsfjorden
isfrihele januar1988.
I Romarheimsfjorden
var det vinteren1986-87ikke noe sammenhengendeisdekke.I midtenav januarvar det et tynt isdekkei den
ytre delenav fjorden,mellomNottveitog Romarheim.Dettevar også
tilfellenoen dager i midtenav februar.Denne situasjonen
syneså
være vanligi Romarheimsfjorden.
Det kan danne seg is over det
mesteav fjorden,men isen er tynn og bryteslett opp av vind og
båttrafikk.
Underisløsningen
i Mofjordenføresdrivisut i Romarheimsfjorden
gjennomMostraumen.
SelveMostraumener åpen hele
vinteren.Som eksempelpå isensutbredelseer vist situasjonen
15.
februar1987i fig. 3.

2.6

er

å

n.

f'kk ' ' d

Over Nordalsvatn
og Stølsvatnkan det være noe skitrafikk
i påsken
og ellerspå seinvinteren.
Over Stølsvatnmerkesdet en sikkerrute
for skiløpere.
Før byggingenav Steinsland
kraftverkble det kjørtmye med hest
over Steinslandsvatn
fra vestsidentil østsidenfor å hentevedhogst.Dennetrafikkener nå sluttnår stasjonenkjøres.I lengre
periodermed driftstanshar grunneiere
dratt ved på kjelkeover
isen.Det sammegjeldertversgående
trafikkpå Moelva.
I Mofjordenvar det frem til midtenav 70-talletregulærrutetrafikki Mofjorden.Båtenevar ofte hindretav is i Mofjorden,men
brøt opp råk så fort dette lot seg gjøre.Båttrafikken
i fjordener
i dag stortsett begrensettil lastebåter
som hentersand i Mo.
Dissebåteneforsøkerikke å bryteseg gjennomisen normaltfør i
mars. 3-4 gårderved Mostraumenog videreutoverer vegløseog
derforavhengigav transportpå fjorden.I periodermed usikkeris
ellermye driviser fjordenstengtsom ferdselsveg
for disse
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ISFORHOLDENE I MOFJORDEN OG
ROMARHEIMSFJORDEN 15.2.1987
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gårdene.I periodermed gode isforholder det en god del hobbyfiske
og andre friluftsaktiviteter
på fjorden.

3.

KONSEKVENSER
AV UTBYGGINGEN

3.1

M

En ytterligere
senkningav Nordalsvatn
med 27 m vil føre til at
reguleringsonen
blir omtrentdobbeltså bred som i dag. Skigåere
vil neppevelge løypersom krysservatnet,både pga. mye oppsprukketis, men mest fordidet nedtappede
vatnetblir liggende
sværtlavt i forholdtil terrengetrundt.Ved tunnelinntaket
blir
det et områdemed usikkeris og tildelsåpentvann mot sluttenav
tappesesongen.
Også vatn "964m" vil få en bred reguleringsone,
men dettevil
nepperepresentere
noen fare for skiløpere,
pga. litenhelningog
storesnømengder.
Områdetover og rundttunnelinntaket
kan bli
farligpå ettervinteren.
Detteområdetmå sikresmed tau eller
liknende.Det sammegjelderfor tunnelinntaket
i vatn "874m".
Ved tunnelutløpet
i Stølsvatnvil.vannetfra Nordalsvatntunnelen
holdeen vintertemperatur
på 3-1 "C mens dette vanneti dag
antakeliger bare noen få 1/10-delsgraderover frysepunktet.
Vassføringenvil også øke noe om vinteren.Disse forholdene
tilsammen
vil kunnemedføreen størreråk ut fra tunnelåpningen
og et utvidet
områdemed usikkeris. Sikringav områdetfor skiløperekan bli påkrevet.
På Skjerjevatn
vil isleggingen
kunne forsinkesnoen dagerpga. det
økte vannvolumet
som førstmå avkjøles.Over tunnelenfra Nygard
pumpekraftverk
vil det bli et områdemed svekketis og tidvisen
åpen råk. Dersomdet pumpesopp vann i Skjerjevatn
etter isleggingenkan dette få en virkningomtrentsom strømdanner
og isen
kan svekkesover et stortområde.Detteområdetbør også sikresmed
tau ellerliknendefor skiløpere.
Overføringen
av vatn "1016m" vil
neppegi merkbareendringerav isforholdene.

3.2

N d ls va o

k' r'o

I disseelvenetappesdet i dag ut magasinvann
og elvenegår helt
ellerdelvisåpne.Etter tilleggsutbyggingene
vil disse elvenebli
tilnærmettørreom vinterenog elveleiene
vil fyllesopp med snø.

3.3

Ste'

v t

Under forutsetning
av at det ikketappesvann fra Skjerjevatn
i
sommerperioden
så vil avløpstemperaturen
fra Steinslandikke endres
særligom sommeren,men det kan bli en tendensmot høyeretemperatur i godværsperioder
pga. mindretilsigfra uregulertefelt og fra
overløp.Dersomdet blir tappetvann fra Skjerjevatn
om sommerenså
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kan avløpsvannet
bli fleregraderkaldereenn i.dag. Erfariver fra
Evangerkraqverk tilsierat temperaturen
kan liggepå 4-5 C i
juliog.6-8 C i august.Om vinterenvil avløpstemperaturen
ligge
på 3-1 "C noe lengerutoverettervinteren
enn i dag.
Det sterktøkte magasinvolumet
vil som tidligerenevntmedføreat
Steinsland
kraftverkkan kjøreskontinuerlig
det meste av vinteren
og med størredriftsvassføring
på dagtid.For isforholdene
på
Steinslandsvatn
vil dette bety at råka utenforkraftverket
utvides
noe og vil ha en mer stabilutstreknig.
Undervanligvinterværvil
nok hele områdetnord for Holmaneset
holdeseg isfrittog det vil
fortsetteen råk langsvestsidenav vatnetnedovertil Tverrelva.
På den nedrehalvdelav Steinslandsvatn
vil det fortsattbli islagt
omtrentsom undernåværendeforhold,men istykkelsen
kan avta noe
pga. høyeretemperaturi det gjennomstrømmende
vannetog større
vannhastighet.
På Abottsvatnet
vil det bare bli noe strandis,det mesteav vatnet
vil være isfritt.

3.4

Moelva
Sommertemperaturen
i Moelvaendresneppesærligdersomdet ,ikke
tappesvann fra Skjerjevatn,
men det blir en tendensmot høyere
temperaturi godværsperioder.
Dersomdet likevelskullebli tappet
vann fra Skjerjevatn
om sommerenså vil temperaturen
også i Moelva
kunnesenkesfleregrader.Vintertempeaturen
vil stigelitt,
spesielti februar-mars
pga. størrevassføring
og jevnerekjøring
av Steinsland
kraftverk.
Elva vil holdeseg isfrilangshovedløpetså lengeSteinsland
kraftverkkjøresjevnt.I strengekuldeperioder
kan det fortsatt
dannesnoe strandislangselvasnedredeler.De bakevjeneog lonene
som i dag isleggestidlig,se kap 2.4, vil fortsattkunne islegges
kuldeperioder.
Mellominntaksdammen
til det nye Hellandsfossen
kraftverkog den
nåværendeinntaksdam
vil elva kunneisleggesmer sammenhengende.
Dettevil avhengeav evt. terskelbygging
og størrelsenpå forbisluppetvann om vinteren.
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økningenav magasinvolumet
ved tilleggsutbyggingene
kan maksimalt
bigrqmed en økningi ferskvannstilførselen
til Mofjordenmed 284 •
10 m . Jevnt forpt over en 5 månedersvinterperiode
vil dette
tilsvareca. 22 m /s. Fra fig. 2 ser en at en så stor økningi
vintervassføringen
kan bli aktuellpå ettervinteren
i et vann;attig
år. I en "normalvinter"vil økningenliggemellom 15 og 20 m /s.
Det er likeveltale om en betydeligøkningav ferskvannstilførselen
til fjordene.
I Mofjordenregnervi med at råka ved Moelvasinnløpvil holdeseg
mer stabilenn i dag og størrelsen
vil kunneutvidesnoe. Under
vanligvinterværvil råka strekkeseg utovertil Grønhaug.Videre
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utoverMofjordenvil isensutbredelse
neppeendresmerkbart,men
det kan bli en tendensmot tykkereis pga. mer ferskvannstilførsel
på ettervinteren.
Dettekan gjøre isen mer motstandsdyktig
mot oppbrytingav vind og forsinkeisløsningen
litt.
Mostraumenvil fortsattholdeseg åpen pga. den konsentrerte
innog utstrømningen
mellomMofjordenog Romarheimsfjorden,
se fig. 3.
Hvordanden økte ferskvannstilstrømningen
vil påvirkeisforholdene
i Romarheimsfjorden
er vi noe usikrepå. Antakeliger strømforholdeneher sterktknyttettil forholdene
ellersi Osterfjordkomplekset
og ikke bare avhengigav tilførselen
av vann fra Moelva.
Omdisponeringen
av Skjerjemagasinet
fra Evangerkraftverktil
Steinsland
kraftverkvil også innebæreen reduksjoni fErgkvannstilførselen
fra Vossavassdraget
med opptilca. 103 . 10 m .
Den mest sannsynlige
virkningenvil være at isleggingen
av Romarheimsfjorden
kan forekommehyppigereenn i dag og at isen blir
liggendei lengreperioder.Detteventesimidlertidbare å bli tilfelleti vintrehvor det i dag er lite ferskvanni fjorden,i
hovedsakpå ettervinteren
etteren forutgående
tørr og kald
periode.Fortsattvil det være en hovedbetingelse
for isleggingav
Romarheimsfjorden
at værforholdene
er gunstigefor dette,dvs.
moderatkulde i fleredagerog lite vind.Nedbøri tilleggvil også
påskyndeisleggingen.
Videreutoveri Osterfjorden
ventes tilleggsutbyggingene
i Modalsvassdraget
alene ikke å innfluerepå isforholdene.
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