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Sammendrag:
EtterRendalsoverføringen
ble vintervassføringen
i Glammanedstrøms
Høyeggadam reduserttil 1/3 - 1/4 av tidligereregulertvassføring
og til 1/2 - 1/3 av uregulertvassføring.
Dette bedretgenereltisforholdene
i Glammapå strdkningen
HøyeggaStai radikalt,ved at forholdene
ble mer stabile,det ble sluttpå
vinterisgangene
og de skadeligevirkningene
av disse.Det er imidlertid
ett amrådeder isforholdene
enkeltevintremuligenskan bli forverretnemligamrådelike nedstrømssammenløpet
med Atna.
SideelvaAtna går med en eller flereisgangernestenhver vinter.Ofte
går den førstei isleggingstiden
for jul. Førerdennestoreismengder
kan det dannesen isproppi Glamma,som ikke er tettereenn at den
vanligevintervassføringen
slippergjennomuten størrevanskelighet,
men som demmeropp vårflammenog kan føre til oversvammelser.
Når først
ismassenefra en isganghar stoppetopp, vil vanligvisisen fra
eventueltandreetterfølgende
isgangerog fra vårløsningen
også stoppe
opp og forsterkeog tette isdemningen.
Det er dettesom kan skje og sam
skjeddeved Atneosenvåren 1987.
Det kan ikke sies med full sikkerhetat isproppenved Atneosenvinteren
1986-87ikke ville ha dannetseg uten Rendalsoverføringen;
men
mulighetenville ha vært betydeligmindreved en vassføringpå minst
3 gangerstørre.
Det er for dannelseav den førsteproppenat den redusertevassføringen
spillerden størsterolle,og da i negativretning.Etter at en ispropp
førster dannet,vil den redusertevassføringen
i Glammaha positiv
virkningpå isforholdene.

NORGES
VASSDRAGSOG ENERGIDIREKTORAT
BIBLIOTEKET

FORORD
I forbindelse
med vårløsningen
i Glomma1987,forårsaket
en større
isproppi Glommaved Atneosen,oversvømmelse
av størreområdermed
dyrketmark og beitemarktilhørende
Atneosengård.Oversvømmelsen
førtetil stor erosjonog ødelegging
av betydelige
områder.
I et brev fra Glommensog LaagensBrukseierforening
datert
14. august1987ble NVE, Iskontoret
spurtom kommentartil årsakssammenhengen.
I den følgenderapporthar en forsøktå samlemeteorologiske
og
hydrologiske
data som kan være til noe hjelpi vurderingen.
Med
dissedataenesom grunnlagsammenmed opplysninger
fra lokalbefolkningen
i det aktuelleområdetundersynfaringen
den 01.12.86,
har en så vurdertårsakssammenhengen
mellomisgangi Atna og
redusertvassføringi Glommapå den ene sidenog flomskader
på
jordeiendommen
Atneosengård på den andre.

Oslo,april 1988

..///
Arne Tollan
avdelingsdirektør
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KONKLUSJON
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1.

GRUNNLAGSMATERIALE
ErichMathiesen:Brev av 05.05.87til lensmanneni Stor-Elvdal.
Lskontoret
v/Woldog Roen:Rapportfra synfaringi områdetved
Atneosen01.12.87.
C.A. Boe: østerdalsskjønnet.
Rendalsoverføringens
virkningpå isforholdenei GlommamellomHøyeggadam og Stai bru.
Iskontoret:
Diversemålingerav istykkelse
og ismengdei Glomma
både ovenforog nedenforAtna før og etterRendalsoverføringen.

2.

METEOROLOGISKE
FORHOLD
Kort beskrivelse
av værforholdene lufttemperatur
og nedbør
vinteren1986-87
De nærmestemeteorologiske
stasjonene
til Atna-området
er Sørnesset
som liggeroppe ved Atnsjøen,og Evenstadca. 20 km sør for
Koppang.Fig. 2.1 viserdøgnmiddeltemperaturen
ved Sørnessetmet.
st. vinteren1986-87.På samme figurer maks.-,middel-og
min.-verdiene
og døgnmidlene
for perioden1956/57-1986/87
tegnet
inn. Fig. 2.2 viserdet sammesom fig. 2.1 for observasjoner
ved
Evenstad,men der er referanseperioden
1973/74-1986/87.
Fig. 2.3 og 2.4 visernedbørenved henholdsvis
Sørnessetog Evenstad
vinteren1986/87.
Temperaturkurven
for Sørnessetmet. st. viserat i novemberlå
temperaturen,
med unntakav noen få dager,langtover 30 års-midlet
og tangerteofte maksimumsverdiene.
Fra midtenav desemberskjedde
det en merkbarendring,fra da av og fram til ca. 20. januarlå
temperaturene
stortsett langtunder 30 års-midletog tangerte
fleregangerminimumsverdiene.
Restenav januarog hele februar
fram til ca. 23. var stortsett litt mildereenn normalt,mens de
sistedageneav februarog førstehalvdelav mars igjenhadde lave
temperaturer.
En uke i midtenav mars pendlettemperaturen
om 30
års-midlet,
for deretterå synkeunder igjen.Fra sluttenav mars
og ut april lå temperaturen
stortsett over 30 års-midlet,
og fra
ca. 20. april til 2. mai langtover og tangertefleredager kurven
for 30 års-maksimum.
Temperaturkurven
for Evenstad,fig. 2.2, viser stortsett det samme
forløpetsom den for Sørnesset.
Nedbørenved Sørnessetog Evenstader vist i fig. 2.3 og 2.4 og i
tabell2.1. I tabelleneer tall over strekenhenholdsvis
nedbøreni
den aktuellemåned (førstelinje)og antalldøgn med regn (andre
linje)og tall under strekener henholdsvis
30 års-normalen
for
sammemånedog antalldagermed snø.
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Tabell2.1.
Nov.
Sørnesset 36/
38

Des.

Jan.

Febr. Mars

84/
40

24/
31

20/
23

2/
19

0/
9

2/
9
Evenstad

A

- 26/
20

2/
26

0/
8

0/
11

1/
7
18/
35

79/
55

136/
50

33/
30

85/
23

12/
9

12/
9

0/
10

1/
10

6/
7

Det går fram både av kurvenog tabellenat desembervar spesiell
nedbørrikog april ne.dbørfattig.
Nedbøreni desembervar noenlunde
jevntfordeltover hele måneden.Det er også tydeligat det falt
mer nedbørved Evenstadenn ved Sørnesset,
og det var tilfellehver
enestemåned.

3.

HYDROLOGISKE
FORHOLD

3.1

vassføringer
Tabellene3.1.1-3.1.6
viserkarakteristiske
vassføringer
i Glomma
ved Barkaldog Stai og i Atna ved utløpetav Atnsjøen.Fra Glomma
er det tre sett data,muligvassføringuten magasinvann
fra
Aursund,med magasinvann
og vassføring
etterRenaoverføringen.
Tabell3.1.1.
Barkaldfoss
VM
No.
19342.6Q
Uten_magasinvann
Størstevassføring 82
Midlerevassføring 47
Minstevassføring 26

e.
50
29
21

Ja

Febr

Mar

A r.

34
23
15

33
20
10

32
16
10

103
31
18

Fr.

Mar

A r.

64,5
43,9
22,9

55,3
41,1
24,9

115
56,7
16,7

Tabell3.1.2.
No.
1941-_-_70
Med magasinvann
Størstevassføring 88,5
Midlerevassføring 50,9
Minstevassføring 30,2

es.

an.

53,9
35,1
28,1

48,7
35,7
24,0
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Tabell3.1.3.
Nov.
1971-83Etteroverføring
til Rendalen
Størstevassføring22,1
Midlerevassføring12,1
Minstevassføring 10,6

Des.

Jan.

10,9 10,6
10,5 10,6
9,51 10,6

Febr. Ma s

Ar.

10,6
10,6
10,6

47,2
16,2
10,6

10,6
10,6
10,6

Tabellene3.1.1-3.1.3
viserat vintervassføringen
ved Barkaldble
sterktredusertetteroverføringen
av Glommavanntil Rendalen.
Overføringen
ble tatt i bruk fra høsten1971og reduksjonen
var
mellom2/3 og 3/4 i forholdtil vassfrin en tt Aursundreguleringen.
I forholdtil vassfrin en f Aursundreguleringen
var reduksjonen
i månedenedesember-mars
2/3 til 1/2.Alle disse
forholdstallene
gjeldermiddelvassføringen.
Tabell3.1.4.
Stai VM
Nov.
1911-20Før AuLsundreg.
Størstevassføring84,1
Midlerevassføring60,9
Minstevassføring 28,3

es.

Jan.

Febr. Ma s

A r.

62,7
41,6
20,8

53,2
36,5
15,2

43,4
30,9
14,2

143
60,0
24,6

De.

Jan.

F br. Mars

70,0
50,6
33,7

62,5
46,8
31,3

73,1
52,0
30,0

64,1
50,3
25,5

177
76,5
24,1

n.

Feb.

asA

r.

21,8
17,6
13,9

19,3
16,4
13,2

18,1
16,0
13,1

69,3
28,0
17,0

42,1
27,6
18,8

Tabell 3.1.5.

Nov.
1941-70EtterAuzsundreg.
Størstevassføring 146
Midlerevassføring 74,9
Minstevassføring 39,6
Tabell3.1.6.
Nov.
1971=86£tteLoverføring
til Rendålen
Størstevassføring 85,6
Midlerevassføring 34,5
Minstevassføring 17,5

28,8
20,3
14,6

Tabellene3.1.4-3.1.5
viservassføringen
ved Stai før og etter
Aursundreguleringen
og tabell3.1.6vassføringen
ved Stai etter
Rendalsoverføringen.
Vi ser at vassføringen
ved Stai vinterstid
etterRendalsoverføringen
er i størrelsesorden
1/3 av vassføringen
i periodenfør, men etterAursundreguleringen.
I forholdtil
vintervassføringen
før Aursundreguleringen,
er dagensvintervassføringca. halvparten.
Tabell3.1.11viseri tilleggtil daglig
vassføring
ved Stai vinteren1986-87dagligemaksimumsmiddel-og
minimums-vassføringer
for perioden1971-87.
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Tabell3.1.7.
Atna bru VM
Nov.
1941.:70
Størstevassføring 10,4
Midlerevassføring 6,15
Minstevassføring 2,97

Des.

Jan.

Febr. Mars

A r.

5,50
4,16
2,67

3,97
3,00
2,16

3,00
2,29
1,20

3,11
1,95
1,17

5,68
2,66
1,49

Des.

Jan.

Febr. Mars

A r.

6,44
4,33
3,30

4,47
2,80
2,39

3,50
2,31
1,83

2,69
2,00
1,57

5,23
2,82
1,58

Des.

Ja .

Febr. Mars

A r.

4,97
3,30
2,74

3,21
2,58
2,08

2,63
2,06
1,77

es.

Jan.

Tabell3.1.8.
Nov.
19731_86
Størstevassføring 11,6
Midlerevassføring 6,57
Minstevassføring 4,36
Tabell3.1.9.
AtnasiøVM
Nov.
1973:_86
Størstevassføring 10,6
Midlerevassføring 5,88
Minstevassføring 3,46

2,00
1,68
1,35

6,05
2,53
1,50

Tabell3.1.10.
No .
1986=87
Midlerevassføring 6,29

3,93

ebr. Ma s

A r.

-2,79 -2,10 -1,74

Tabellene3.1.7-3.1.10
viservassføringen
i Atna ved Atna bru og
ved utløpetav Atnsjø.Atna er uregulert.
Av tabellene3.1.9og
3.1.10går det fram at vassføringen
ved utløpetav Atnsjøen
vinteren1986-87lå ganskenær den midlerefor perioden1973-86,
men litt høyere.

3.2

Isforholdene

3.2.1 Glommapå strekningen
Bellingmo-Stai
før overføringen
til Rendalen
Etterreguleringen
av Aursundeni 1924endretisforholdene,
på
strekningene
Bellingmo-Stai,
seg ganskevesentligog til det verre.
Spesieltble isforholdene
i Barkald-strykene
mer ustabileog
hyppigheten
av og størrelsenpå isgangeneøkte betydelig.
Problemene var såpassalvorligeat etteren tid måttedet settesrestriksjonerpå tappingenfra Aursunden.Disserestriksjonene
gik ut på
at det fra Aursundenikke skulletappesmer enn inntil10 m /s før
isforholdene
i Glommahadde stabilisert
seg. Ved sidenav Osområdet
og Tolgastrykene
var nettoppBarkaldstrykene
de som senestfikk
stabilsert
isforholdene
hver vinter.Isgangenesom starteti
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Barkaldstrykene
i isleggingstiden,
brøt opp isdekketviderenedover
og førtetil storeisansamlinger
lengernede,både i formav oppbrukketoverflateis
og i formav lagret,men også nyprodusert
sarr.
Disseismengdeneførtetil oppstuving
av vanneti elva og dermed
til skadeligeoversvømmelser
fleresteder.Spesieltille var det i
Koppangområdet,
der storeområderav dyrketareal ble oversvømmet
nestenhver enestevinter.

3.2.2 Glommapå strekningen
Bellingmo-Stai
etteroverførigen
til Rendalen
EtterRendalsoverføringen
er vintervassføringen
på ovennevnte
strekningsterktredusert.Det slippeskonstant10 m3/s over eller
gjennomdammenved Høyegga- dvs. 1/3-1/4av tidligerevintervassføring.Dennesterkereduksjonen
i vassføringen
har ført til en
radikalbedringi isforholdene
på ovennevntestrekning,
slik at isgangervinterstider blitten saga blottog vårisgangene
fører
mindreis. Reduksjonen
i vintervassføringen
har også ført til at de
flesteisproblemene,
med oversvømmelser
m.m. på hele strekningen
Høyegga-Stai
er eliminert.
Det er imidlertid
ett unntak,og det er
strekningen
fra sammenløpet
med Atna og 2-3 km nedover.Her er det
is fra Atna som kompliserer
forholdene,
noe vi skal kommetilbake
til etterå ha beskrevetisforholdene
i Atna.

3.2.3 Atna
Atna har sitt utspringi Rondane- rennergjennomAtnsjøenog løper
ut i Glommafå hundremeter ovenforny riksvegbru.
Atna er
uregulert.
Den går stortsett i strykhele strekningen
fra Atnsjøen
til Glomma,og er derforsterktdisponertfor isganger,spesielti
isleggingsog isløsningstiden.
Enkelteav isgangenehøst og vinter
kan stoppeopp før ismassenenår Glomma,men de aller flestefullførerløpetog førertil dels storeismasserut i Glommaog eventuelt viderenedover.
Vi kjennerikke til at ismasserfra Atna,når disse blir ført
viderenedoverGlommaog ikke stopperopp de nærmeste1-2 km etter
sammenløpet,
har ført til komplikasjoner
ellerskadernedoveri
vassdragetetteroverføringen.
Vanligvisgår det også bra når ismassenestopperopp på den førstekm i Glomma.Men det er alltiden
viss fare for at en iskorki detteområdet,dannetav ismasserfra
Atna,kan føre til oversvømmelser
og eventuelterosjoni og utenom
elveleiet.

4.

OVERSVØMMELSE,
EROSJONM.M. VAREN 1987

4.1

H nde ses
ErichMathiesen,eier av Atneosengård,skriveri et brev datert
05.05.87til Lensmanneni Stor-Elvdal
bl.a. følgende:
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"Den 28. aprilbegynteisen i Glommaå løsneopp nord for Atna, på
strekningen
Barkald-Atna.
Denne isen ble ført nedovermed en forholdsvismoderatvårløsningsstand,
og stoppetopp ved Atneosenhvor
den byggetseg opp nordoverhelt opp til Atnasutløp.
Etterhvertsom vannføringen
i Glommaøkte utpå kveldenden 28.
april fant vannetnye veier for å kommeutenomismassene,
og kom da
sterktinn på Glommasvestside.Vannetgikk så inn nordenforgården
og flommetdelvisover skog og jorder.Derettergikk det ut nordenfor brukaretog svingteinn igjensønnenforden gamlebroen.Herfra
fulgtestrømmenjordveiencirka 500 meter.
Vannføringen
ble her så sterkat den skylletnaturligvis
både sten
og sand innoverjordene.I ett områdesom var smaltgravdevannføringenut en stor kanal slik at all matjordog annet ble tatt
bort.Fra detteområdetog et godt stykkesydovervar jordetpløyet
opp sist høst.På grunnav vannføringen
ble matjordlaget
skyllet
bort.
På jordenesønnenfordette ble det delvisgravdut kanaler.I andre
områderble det liggendegjen storesandbanker
og en god del sten.
På beitesom liggermellomomtaltejordeog elvenble ismassene
liggendei en høydepå 2 til 4 meter.Det viserseg etterissmeltingen
at beiteer tilførtstoregrusmasser
og i tillegger en
gårdsveiødelagtpga. at vannføringen
har gravetut veielementet.
Dettehar forårsaket
en grøftpå cirka 2 metersbreddeog 1,5
metersdybde.
Nordenforgårdentok isen og brøt ned både gammelog ny skog. I
tilleggble husethvor elektriskvannpumpetil vanningsanlegg
lagt
undervann."
Undersynfaringi Atnaosområdet
1. desember1987,møttevi tidligereog nåværendeforstmester
hos ArthurMathiesen& Co. A/S,
henholdsvis
Sollidog Amlie.Videremøttevi BjarneKjølhamar,
Kåre Kjølhammer,
TorleifMidtskogenog Enok Enoksen.Alle hadde
vært vitnetil det som skjeddeved Atneosen28. og 29. april 1987.
Vi fikkogså se en videofilmav det som skjeddeved Atnosenden 28.
apriltatt av Amlie.I Atnedalenmøttevi Alf Løvhaugensom bor
like ved Stenbakken
bru ca. 5 km ovenforAtneosen.Av samtalene
vi haddemed ovennevntepersoner,gikk det fram at oppdemmingen
og
oversvømmelsen
nåddemaksimumkvelden28. april før vannetbrøt seg
skikkeliggjennomismasseneved "Gamlebrua".
I løpetav den 29. var
det hele over.

4.2

Arsakent' oversvmm lsen o

ro 'one

Arsakentil det som skjeddeved Atnosen28.-29.april 1987var at
en større"ispropp"sperretdelviselveløpeti Glommapå
strekningen
mellomden gamleog den nye brua. Ismassenei denne isproppenstammethovedsakelig
fra isgangeri Atna.Den førsteisgangengikk like før jul i 1986og stoppetlike oppstrømsGamlebrua. Ismasserfra fleremindreisgangeri Atna i løpetav januar
la seg opp mot den førsteproppen og dette sammenmed den sterke
kuldenresultertei en stor og uvanligsterksperringav elveløpet.
Da så vårløsningen
kom i sluttenav april,med forholdsvis
sterk
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økningi vassføringen,
spesielti Glomma,virketovennente ispropp
som en effektivsperrebåde for flomvannet
og masseneav oppbrukketis som fulgtemed. Dette resulterte
så i den forholdsvis
storeoversvømmelsen
og erosjrmenbeskreveti kapittel4.1.
Heldigviskom isløsningen
i Atna førstetterat vannethaddebrutt
seg gjennomisproppeni Glommaog fjernetdet mesteav isender.

4.3

Virkninen av Rendalsoverf
rin en
Alleredei søknadsperioden
for Rendalsoverføringen
ble det hevdet
at en sterk reduksjoni vintervassføringen
i Glommaovenforsammenløpetmed Atna ville føre til at ismassenefra isgangeri Atna
letterevillestoppeopp i Glommalike ettersammenløpet
og forårsakeavløpsproblemer.
Dette ble også sterktframheveti forbindelsemed erstatningsskjønnet
og forårsaket
at skjønnetvedrørendeisforholdene
ved Atneosenble utsatt.
Det ble og blir hevdetat den redusertevintervassføringen
i Glomma
har ført til reduserttransportevne.
Påstandener riktig,men
spørsmålethar vært og er om dette kan og vil føre til nevneverdige
is- og avløpsproblem
i Atneos-området.
Som vist i kapittel3 er vassføringen
ved BarkaldetterRendalsoverføringen
reduserttil mellom 1/3-1/4av vassføringen
etter
Aursundreguleringen
og til mellom1/2-1/3i forholdtil den naturlige vassføringen
før Aursundreguleringen.
Det er klartat en så
sterkreduksjoni vintervassføringen
øker sjansenetil at ismasser
fra Atna stopperopp og lagresi områdetved Atneosen.Når først
ismasserfra èn isganghar stoppetopp i området,vil ismasserfra
ytterligereisgangerogså lagresder og dermedøke propp-effekten.
Det var nettoppdette som skjeddde1986-87.I tilleggtil dettekom
smelteflommen
meget rasktdenne våren.Figurene4.1-4.5viservassføringsforløpet
i de 5 årene etter 1960som har den raskeste
økningeni vassføringen
i isløsningstiden.
Av figurenegår det fram
at bare våren 1986har en raskerestigningi vassføringen
enn våren
1987.Våren 1986var det ikke nevneverdig
flomproblemer
ved
Atneosen.Dettemå skyldesat det vinteren1985-86ikke haddebygd
seg opp noen vesentligisbarriere
ved Atneosen.

5.

KONKLUSJON
Overføringen
av Glommavanntil Rendalenhar ført til sterkt
redusertvintervassføring
i Glommapå strekningen
Høyeggadam og
sammenløpet
med Rena.Dette har bedretisforholdene
vesentligpå
denne strekningen,
spesielti Barkaldstrykene
og nedovertil
Koppangsøyene.
Vinterisgangene
som nestenhver vinterstarteti
Barkaldstrykene
er nå blitt en saga blott,elva isleggerseg tidligereog sarrproduksjonen
er sterktredusert.Det er imidlertid
en
følgeav redusertvassføringsom kan slå uheldigut, og det er den
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Fig. 4.1. Vannf.ved Stai 1986-87sml. med 1969-87(maxog min.)
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Fig. 4.5. Vannføringved Stai 1986-87og 1962-63
redusertetransportevnen.
Dettekan føre til at det dannerseg isansamlinger
i elveleieti områderder sideelvertilførerhovedvassdraget
størremengderis - spesieltunder isganger.
I Glommaer det spesieltområdetved Atneosensom er utsatt.Sideelva Atna går med en eller flereisgangernestenhver vinter.Ofte
går den førstei isleggingstiden
før jul. Førerdenne storeismengderkan det dannesen isproppi Glomma,som ikke er tettereenn
at den vanligevintervassføringen
slippergjennomuten større
vanskelighet,
men som demmeropp vårflommen
og kan føre til oversvømmelser.
Når førstismassenefra en isganghar stoppetopp, vil
vanligvisisen fra eventueltandre etterfølgende
isgangerog fra
vårløsningen
også stoppeopp og forsterkeog tette isdemningen.
Det
er dette som kan skje og som skjeddeved Atneosenvåren 1987.
Det er umuligå hevdekategoriskat uten Rendalsoverføringen
ville
det ikke ha dannetseg en isdemningved Atneosenvinteren1986-87.
Men med en vassføring
i Glommapå minst 3 gangerstørreenn den
aktuelle,ville risikoenfor at ismassenefra isgangeni Atna før
jul skullestoppeopp og lagresi Glommaved Atneosenvært betydelig mindre.Og det er for den førstestoppenat den redusertevassføringeni Glommahar betydningog da med negativtfortegn.Etter
at en isproppførster dannet,er det vanligvisen fordelmed en
redusertvassføringpga. mer stabileisforholdog redusertisproduksjon
i GlommaoppstrømsAtna.

