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Samtidige observasjoner av vannstand, vannføring og vannfor-
bruk er foretatt i Tvillingvatnet siden januar 1997. Normalt er det
lavest vannstand i slutten av mai —begynnelsen av juni, og høyest
i forbindelse med snøsmeltingen i slutten av juni —begynnelsen
av juli. Hovedtyngden av avløpet finner sted i løpet av juni-juli,
og det er lite avløp i august, september og oktober. Resten av året
er det ikke avløp ut fra Tvillingvatnet. Vannforbruket er i gjen-
nomsnitt 700-800 m3/måned, men varierer en hel del. Vannfor-
bruket per innbygger i Ny-Ålesund har i senere tid vært rundt 300
1/døgn.Ved å analysere vannbalansen ser det ut til at det er et
relativt stort grunnvannstilsig til Tvillingvatnet fra områder
utenfor det som er antatt å være Tvillingvatnets nedbørfelt. Det er
imidlertid en del usikkerhet knyttet til vannba1anseberegningen.
Vanntilgangen i Tvillingvatnet er adskillig større enn det som er
nødvendig til vannforsyning for Ny-Ålesund med dagens
bemanning. Det kan imidlertid bli et problem med tilstrekkelig
med vann mot slutten av vinteren før snøsmeltingen setter inn.
Vannmagasinet begrenses utover vinteren på grunn av
isleggingen. Hvis bemanningen på våren ventes å øke i årene
fremover, kan det være nødvendig å planlegge tiltak for å sikre
nok vann til vannforsyning i år med stor nedtapping av vannet
utover vinteren og samtidig stor isvekst.
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Forord
Tvillingvatnet er drikkevannskilde for Ny-Ålesund. I 1996 ba Kings Bay AS, som
driver samfunnet, NVE om å foreta måling av fysiske og kjemiske forhold i
Tvillingvatnet med formål å bidra til en mest mulig optimal plassering av det nye
vanninntaket. Dette prosjektet resulterte i NVE-rapport nr. 3-97 "Fysiske og kjemiske
forhold undersøkt i forbindelse med vannforsyning og etablering av vanninntak;
Tvillingvatn, Ny-Ålesund, Spitsbergen". Kings Bay AS ba samtidig NVE om å måle
vannstand, vannføring og vannforbruk i Tvillingvatnet, som grunnlag for fremtidig
planlegging av drikkevannsforsyningen i Ny-Ålesund. Foreliggende rapport gir
resultatene av disse målinger, inklusive analyser av vannforbruket avhengig av
antallet innbyggere i samfunnet. I tillegg er vannbalansen i Tvillingvatnet analysert.

Oslo, oktober 2000

Kjell Rep
avderindirektør 12:

Sverre I1useby
seksjonssj
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Sammendrag
Samtidige observasjoner av vannstand, vannføring og vannforbruk er foretatt i
Tvillingvatnet siden januar 1997. Laveste vannstand har vært ca. 0.9 m under og
høyeste vannstand ca. 0.4 m over utløpsterskelen. Normalt er det lavest vannstand i
slutten av mai —begynnelsen av juni, og høyest i forbindelse med snøsmeltingen i
slutten av juni —begynnelsen av juli. Hovedtyngden av avløpet fmner sted i løpet av
juni-juli, og det er lite avløp i august, september og oktober. Resten av året er det ikke
avløp ut fra Tvillingvatnet. I tillegg til avløp over utløpsterskelen, er det en
forholdsvis betydelig lekkasje gjennom fyllingsdammen.

Vannforbruket er i gjennomsnitt 700-800 m3/måned,men varierer en hel del.
Vannforbruket per innbygger i Ny-Ålesund har i senere tid vært rundt 300 Ildøgn.

Ved å analysere vannbalansen ser det ut til at det er et relativt stort grunnvannstilsig
til Tvillingvatnet fra områder utenfor det som er antatt å være Tvillingvatnets
nedbørfelt. Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til vannbalanseberegningen.

Vanntilgangen i Tvillingvatnet er adskillig større enn det som er nødvendig til
vannforsyning for Ny-Ålesund med dagens bemanning. Det kan imidlertid bli et
problem med tilstrekkelig med vann mot slutten av vinteren før snøsmeltingen setter
inn. Vannmagasinet begrenses utover vinteren på grunn av isleggingen. Hvis
bemanningen på våren ventes å øke i årene fremover, kan det være nødvendig å

planlegge tiltak for å sikre nok vann til vannforsyning i år med stor nedtapping av
vannet utover vinteren og samtidig stor isvekst.
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1. Innledning

Tvillingvatnet er drikkevannskilde for Ny-Ålesund. Kings Bay AS, som driver
samfunnet, ba i 1996 NVE om å måle vannstand, vannføring og vannforbruk i
Tvillingvatnet, som grunnlag for fremtidig planlegging av drikkevannsforsyningen i
Ny-Ålesund. Samtidige observasjoner av vannstand/vannføring i Tvillingvatnet og
uttak til vannforsyningen har foregått siden januar 1997. I 1996 ba Kings Bay AS
NVE også om å foreta måling av fysiske og kjemiske forhold i Tvillingvatnet med
formål å bidra til en mest mulig optimal plassering av det nye vanninntaket. Dette
prosjektet resulterte i en rapport fra NVE, [1].

Figur 1. Kart over Ny-Ålesundområdet.
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2. Beskrivelse av området

Ny-Ålesund ligger på Brøggerhalvøya ved Kongsfjorden på den nordvestre delen av
Spitsbergen. Gjennomsnittlig månedlig og årlig temperatur og nedbør er beregnet av
Det Norske Meteorologiske Institutt [2] basert på meteorologiske observasjoner i Ny-
Ålesund.

Tabell 1. Gjennomsnittlig temperatur og nedbør for Ny-Ålesund.

JAN. FEB. MAR. APR. MAI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DES. ÅRET

° C -12.6 -13.6 -13.8 -10.6 -3.8 1.7 4.9 4.0 -0.1 -5.4 -9.3 -11.4 -5.8

mm 32.2 42.8 50.0 26.3 18.3 17.2 24.1 41.5 47.1 29.0 38.4 36.0 402.9

Avrenningssesongen på Svalbard er vanligvis fire-fem måneder, fra mai-juni til
september-oktober. Vinterstid er det vanligvis ikke noen avrenning, men det kan
forekomme noe rennende vann i forbindelse med kortvarige episoder med regn også
om vinteren. I tillegg forekommer det at smeltevann fra de dypere partiene under
enkelte breer når brefronten utover vinteren og fryser til is i området foran breen.

Ny-Ålesunds vannforsyning baseres på uttak fra Tvillingvatnet, et lite vann som
ligger 1.5 kilometer sørvest for byen, knapt 30 meter over havet. Nedbørfeltets areal
er beregnet til 0.36 km2,men vannskillet i skråningen ovenfor vannet er vanskelig å
bestemme eksakt. Feltet ligger i stort sett under 100-meterskoten.

Tabell 2. Magasin- og arealkurve for Tvillingvatnet.

Hele vannet Østre del Vestre del
Dyp Vannstand Areal, m2 Volum, m3 Areal m2 Volum, m3 Areal, m2 Volum, m3

0 0.6 34 624 49 265 18 195 32 109 16 429 17 156

0.5 0.1 27 944 33 624 15 432 23 703 12 512 9 921

1.0 -0.4 20 731 21 455 12 035 16 836 8 696 4 619

1.5 -0.9 11 393 13 423 6 903 12 101 4 490 1 322

2.0 -1.4 6 143 9 040 5 573 8 983 570 57

2.5 -1.9 4 389 6 492 4 389 6 492 0 0

3.0 -2.4 3 432 4 537 3 432 4 537




3.5 -2.9 2 575 3 035 2 575 3 035




4.0 -3.4 1 966 1 900 1 966 1 900




4.5 -3.9 1 351 1 071 1 351 1 071




5.0 -4.4 864 517 864 517




5.5 -4.9 475 182 475 182




6.0 -5.4 158 24 158 24




6.3 -5.7 0 0 0 0




Dybdekart, magasin- og area1kurvefor Tvillingvatnet er utarbeidet ut fra en opp-
måling som NVE utførte i august 1996, ved vannstand 0.6 m på vannstandsskalaen.
Se tabell 2 og figur 2. Tvillingvatnet består av to bassenger, med en terskel på ca. en
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metersdypunderutløpsterskelen.Det østrebassengeter størstog dypest,6.3m dypt
ved oppmålingen.Bunnentilsvareraltsåvannstand—5.7m på skalaenog er drøyt6.2
m undervannetsutløpsterskel.Det vestrebassengetharbunnpå vannstandca.—1.6m
på skalaen

10000 sw• 10000 0,

4 0 3

10

4

VOLUM AREAL

1.5

tg

Ekvidistanse : 0.5 m

Figur 2. Dybdekart med magasin- og arealkurve for Tvillingvatnet.

3. Vannstand/Magasin

Ny vannstandsskalable satt oppi Tvillingvatnetpå trekonstruksjonenfor det gamle
vanninntaketi vannetssørøstendei august1996.Samtidigble en trykksensorlagtut i
vannetpå fire metersdyp,og et Newlog-instrumentble sattopp i det nye pumpe-
huset.Vannstandsregistreringerhar etterdentid funnetstedkontinuerlig.Vann-
standensynkerutovervinteren,og stigermegetbråtti forbindelsemed snøsmeltingen
på våren.Vannstandsstigningenhar stortsett værtpå ca. en meteri løpetav et par
uker i midtenavjuni. Utoversommerenoghøstensynkerstortsett vannstandenjevnt,
avbruttav enkeltevannstandsstigningeri forbindelsemedregnvær.

Tvillingvatneter oppdemtav en løsmassedam.Vedutløpetav i nordvestendener det
et lite crumpoverløpi jern, medterskelpå 0.53m på vannstandsskalaen.Denhøyeste
observertevannstandenvar 18.juni 1997på 0.90m på vannstandsskalaen,ellerknapt
40 centimeteroverutløpsterskelen.Den lavesteobservertevannstandenvar i slutten
av mai 2000på—0.36m ellercirka 90 centimeterunderutløpsterskelen.
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I slutten av november 1998 oppsto en feil ved registreringene. I følge registreringene
steg vannstanden 30-40 centimeter på noen dager og lå deretter på et relativt høyt
nivå resten av vinteren. Også i midten av mai 1999 steg vannstanden til et urimelig
høyt nivå i noen dager. I juni 1999 var registreringene rimelige, men i slutten av
måneden steg vannstanden igjen til et urimelig nivå noen dager. Resten av sommeren
ser det ut som at vannstandene er altfor høye. Ved et inspeksjonsbesøk i midten av
september ble loggeren korrigert og etter den tid ser vannstandsregistreringene ut til å
være riktige. Årsaken til feilregistreringene er usikker. Mest sannsynlig er at
trykksensoren har blitt beveget ut av sin opprinnelige posisjon i forbindelse med
isleggingen. Også i 1996 og 1997 var det tendenser til at vannstanden er registrert noe
for høyt i perioden november-januar. Ledningen til trykksensoren er lagt på bakken
fra pumpehuset og ut i vannet, og kan ha blitt påvirket av isleggingen.

Observert vannstandsforløp er vist i figur 3.

1 .0 -

0.5 —

0 . 0

—0.5

1996 1997 1998 1999

Figur 3. Observerte vannstander i Tvillingvatnet august 1996 - juli 2000, døgnmidler.

Ut fra vannstandregistreringene og magasinkurven kan vannvolumet i Tvillingvatnet
beregnes. En usikkerhetskilde er isen på vatnet. En del av Tvillingvatnets vann-
innhold er vinterstid bundet som is. Ved besøk i juni er istykkelsen målt. I 1997 var
den mer enn 2.3 meter på Tvillingvatnets dypeste parti rett utenfor pumpehuset. I
1998 ble istykkelsen målt til 1.15 meter. I 1999 ble istykkelsen målt i flere punkter
over hele vannet. Istykkelsen varierte mellom 0.80 og 0.87 meter. Samtidig ble det
konstatert at vann-nivået i Tvillingvatnets to bassenger var likt, men dette var på et
tidspunkt da det allerede var relativt høy vannstand i vannet og også vannføring i
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utløpet.I 2000ble istykkelsenmålt til 1.04m, og det ble samtidigkonstatertat
vannstanden(snøoverflaten)var adskillighøyerei vannetsvestrebassengenn i det
østre.Detbetyrat i sannsynligvisalleår har vannuttaketført til at vannstandenhar
vært laverei østrebasseng,der vannstandsregistreringeneforegår,enn i vestre
basseng.Isenhar værtså tykkat denhar ståttpå bunni terskelenmellomde to
bassengeneog altsåsperretkommunikasjonen.Dettemedførerat beregningav
vannvolumblir megetusikkerpå senvinterenog våren.

4. Vannføring

Ut fra noenvannføringsmålingerog den teoretiskeformelenfor crumpoverløpeter
det beregneten vannføringskurvefor Tvillingvatnet.Denvisersamhørende
vannstanderpå vannstandsskalaenved det gamlevannintaketog vannføringenut av
vannet.Denvannstandsskalasomstårpå crumpoverløpetstår0.445meterhøyereenn
den vedpumpehuset,slikat vannstanderavlestpå denmå adderesmeddenneverdien
for å benyttessammenmedvannføringskurven.Beregnetvannføringskurveer vist i
tabell3 og figur4.

Tabell 3. Vannføringskurve for Tvillingvatnet.







Segment nr, 1. Q 2.48750 ( h -0.5300 ) 1.59060 Gjelder for 0.530 <= høyde < 1.000




Vannføring i kubikkmeter pr. sekund








Vannstand(m) 0 1 2




3 4 5 6




7 8 9
0.5 --- ---




0 0.002 0.005 0.009




0.015 0.021 0.028
0.6 0.036 0.045 0.054




0.064 0.074 0.085 0.097




0.109 0.122 0.135
0.7 0.148 0.163 0.177




0.192 0.208 0.224 0.240




0.257 0.274 0.292
0.8 0.310 0.328 0.347




0.366 0.386 0.406 0.426




0.447 0.468 0.490
0.9 0.512 0.534 0.556




0.579 0.602 0.626 0.650




0.674 0.698 0.723

0.150

0.50

0.000

Vannføring (m2/s)

0.200 0.300 0,1.00 0.500 0,600 0.700

Figur 4. Vannføringskurve for Tvillingvatnet.

10



Vannstandsregistreringeneog vannføringskurvendannergrunnlagforberegningav
vannføringenut fra Tvillingvatnet.Vedvannstanderunder0.54m har det ikkevært
avløpgjennomcrumpoverløpet.Toppenpå crumpoverløpeter på vannstandca. 1.00
m, slikat vedvannstanderi detnivåetvil dammenovertoppes.Høyesteobserverte
vannstander somnevnt0.90m, hvilkettilsvareren vannføringpå 0.51m3/s.
Observertvannføringi 1997og 1998er vist i figur5. I tabeIl4 er måneds-og
årsmiddelvannføringi 1997og 1998vist.

Tabell 4. Måneds-og årsmiddelvannforing I Tvillingvatnet.

Januar—Mai
Juni
Juli
Au st
Se tember
Oktober
November—Desember

Året

1997
m3/s

0

1998
m3Is

0
0.078 0.058
0.066 0.080
0.023 0.012
0.012 0.003
0.001 0

0 0

0.015 0.013

0.20

0.10

0.00

1997 1998

Figur 5. Observerte vannføringer ut av Tvillingvatnet 11997-1998.

11



Vannlekkasje

Dammen ved Tvillingvatnet er anlagt av løsmasser, og dette fører til lekkasje
gjennom dammen. En målestasjon med et V-overløp er satt opp et stykke nedstrøms
Tvillingvatnets utløp for å registrere vannstander og vannføringer. Forskjellen

mellom vannføring i dette V-overløp og i Tvillingvatnets crumpoverløp er et mål på

lekkasjen gjennom dammen. Det er små vannføringer både i V-overløpet og i

crumpoverløpet, og små usikkerheter i vannføringene kan gi stor usikkerhet i anslaget

av lekkasjen. Dataene fra V-overløpet er derfor ikke benyttet. Det er også utført en
rekke samtidige vannføringsmålinger og observasjoner i utløpet og et stykke

nedstrøms dammen både av Sandsbråten [3] og av NVE. Vannføringsmålingene

antyder en lekkasje på maksimalt 10 til 15 lis under sommeren. Tidlig på sommeren

er lekkasjen minimal på grunn av tele i dammen. På høsten er det ved et par tilfeller
observert at når crumpoverløpet er tørt, er det 2-3 lis ved V-overløpet. Utover høsten
kan denne lekkasje sannsynligvis foregå over relativt lang tid. Det er vanskelig å gi

sikre tall for den totale lekkasjen, men anslagsvis kan man regne med 5 us i juni fra

snøsmeltingen begynner, 12 lis i juli og august, 5 lis i september og 2 lis i oktober.

Dette vil bety en årlig lekkasje på i gjennomsnitt cirka 3 l/s, eller drøyt 20 % av
avrenningen i crumpoverløpet.

Vannforbruk

Vannuttaket fra Tvillingvatnet er målt siden januar 1997 da en vannmåler ble inn-

stallert på vannforsyningsrøret i pumpehuset. I tillegg til kontinuerlige registreringer

er telleverket på vannmåleren avlest et stort antall ganger. De kontinuerlige regist-
reringene viser noe mer vannuttak enn hva telleverket viser. Denne uoverensstemmel-

se skyldes at i enkelte situasjoner har vann gått tilbake i røret, sannsynligvis på grunn
av at vannkraner er blitt slått av i byen. Denne tilbakeføring av vann er blitt registrert

som uttak ved de kontinuerlige registreringene, dvs, de vannmengdene er blitt
registrert to ganger uten at de er tatt ut fra Tvillingvatnet. Av den grunn må disse

registreringer korrigeres ut fra avleste verdier på telleverket. Telleverket vil gi det
totale vannforbruket, mens de kontinuerlige registreringene vil gi fordelingen av
vannforbruket over tid.

Ut fra dette kan det det daglige vannforbruket beregnes og sammen med statistikk

over antallet boende til enhver tid, som registreres hos Kings Bay AS, gi vannfor-

bruket per person. I tabell 5 er det månedlige vannforbruket vist. Figurene 6 og 7
viser vannforbruket grafisk.
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Tabell 5. Vannforbruk i Ny-Ålesund.

vannforbruk

m3

vannforbruk

m3/døgn

antall

persondøgn

vannforbruk m3/

persondøgn

1997 Februar 850.8 30.4 1275 0.667




Mars 1018.3 32.8 1396 0.729




April 855.4 28.5 1073 0.797




Mai 1103.4 35.6 1921 0.574




Jum 1039.4 34.6 2375 0.438




Juli 1447.5 46.7 4000 0.362




August 1090.7 35.2 3742 0.291




September 1078.0 35.9 1913 0.564




Oktober 1242.3 40.1 1560 0.796




November 1480.4 49.3 2645 0.560




Desember 868.6 28.0 1537 0.565

1998 Januar 803.5 25.9 1138 0.706




Februar 666.0 23.8 1177 0.566




Mars 747.5 24.1 1295 0.577




April 662.1 22.1 1845 0.359




Mai 630,2 20.3 2121 0.297




Juni 794.9 26.5 2726 0.292




Juli 954.4 30.8 3551 0.269




August 954.9 30.8 3068 0.311




September 1030.8 34.4 1812 0.569




Oktober 743.4 24.0 1443 0.515




November 646.4 21.5 1518 0.426




Desember 379.1 12.2 1341 0.283

1999 Januar 383.1 12.4 1678 0.228




Februar 449.5 16.1 1501 0.299




Mars 717.4 23.1 1849 0.388




April 437.5 14.6 1735 0.252




Mai 537.1 17.3 1915 0.280




Juni 668.2 22.3 2094 0.319




Juli 1581.6 51.0 4078 0.388




August 1214.8 39.2 3420 0.355




September 716.1 23.9 2046 0.350




Oktober 666.8 21.5 1972 0.338




November 599.6 20.0 1417 0.423




Desember 412.0 13.3 1201 0.343

2000 Januar 476.7 15.4 1931 0.247




Februar 514.4 18.4 1750 0.294




Mars 516.7 16.7 1998 0.259




April 717.6 23.9 2837 0.253




Mai 647.1 20.9 2419 0.267




Juni 780.4 26.0 2213 0.353
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Figur 6. Vannforbruk februar 1997 - juni 2000, m3/måned.
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Figur 7. Vannforbruk februar 1997- juni 2000, m3/person/døgn.

Det tota1evannforbruketer størstomsommerennår det er flestboendei Ny-Ålesund.
Vannforbruketper personog døgnvar derimot,i hvertfall tidligere,størstom
vinterenog minstom sommeren.Etter 1998serdet ut somat det totalevannforbruket
per personbådeer redusertog at det er blittutjevnetoveråret.

"CTS
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7. Vannbalanse

Vannbalanseni Tvillingvatnetkan beregnessom,

Tilløp= Avløp+ Vannforbruk+ Magasinforandring.

Tilløpetkanregnessomeffektivnedbør,dvs,regnog snøminusfordampning,i
nedbørfeltettillagteventueltgrunnvannstilsig.Avløpeter avrenningensommålli
vannetsutløptillagtlekkasjengjennomdammen.Vannforbruketer det direktemålte
uttakettil vannforsyning.Magasinforandringener det volumsomvannstands-
forandringeni Tvillingvatnettilsvarertillagteventuelleforandringeri markvann-
/grunnvanninnholdetog i mengderlagretsnø.

Vannbalanseligningenblir da;

Nedbør- Fordampning= Avløp+ Lekkasje+ Vannforbruk+ Magasinforandring.

På grunnav problemermed vannstands-ogvannføringsdataomhøsten 1998og i
1999,er det muligå beregnevannbalansenfor en hel sesongbarefor perioden
november1997—oktober1998.Vedvannbalanseberegningenantasdet at nedbør-
feltetsarealer 0.36km2.

Avløpeti den aktuelleperiodenforegikki månedenejuni til og med septemberog var
på totaltdrøyt406 000m3.Lekkasjenanslåssomtidligerenevnttil 3 l/s på årsbasis,
hvilkettilsvarertotaltknapt95000m3.Vannforbruketi periodenvar totaltdrøyt 10
000m3.Vannstandeni Tvillingvatnetvari månedsskiftetoktober-november0.12m
høyerei 1997enn i 1998,hvilkettilsvareren magasinreduksjonpå knapt4 000m3.
Det antasat markvann/grunnvanninnholdetog snømengdenevar likei begynnelsen
og sluttenav den aktuelleperioden.

Usikkerheteni vannforbruketog magasinforandringenkan antaså væreliten.
Usikkerheteni lekkasjeanslagetkanværestor,men størstbetydningvi1eventuellfeil i
beregnetavløpsvolumha. Vannføringskurvener basertkun på to vannførings-
målingervedrelativtlav vannstand,menogsåpå en teoretiskberegningut fra
crumpoverløpetsdimensjonogform.Detkan væreen reIativtstorusikkerheti
vannføringskurven,og dervedogsåi detberegnedetotaleavløpet,høytregnet40 %.
For en vurderingav usikkerhetensbetydning,regnesdet ogsåmedat avløpetover
crumpoverløpetog lekkasjengjennomdammenkuner 60 % av de tidligereanslåtte
verdiene.

Observertnedbøri periodenvar 261mmvednedbørmålereni Ny-Ålesund.Ved
nedbørmålinger det alltidproblemermedoppfangningssviktved måleren,særligpå
grunnav vind.Oppfangningssviktener betydeligstørrevednedbøri formav snøenn
i formav regn.Det NorskeMeteorologiskeInstitutthar i undersøkelser,[4],anslåttat
oppfangningssvikteni Ny-Alesundgrovtsettkan være50 % på årsbasis.I tillegg
kommerdet forholdat nedbørenøkermedhøydenoverhavet.Basertpå undersøkel-
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ser av DNMI,[5],kan mananslåat nedbøreni Tvillingvatnetsfelt er ca. 10% større
enn vedmålereni Ny-Ålesund.Dettevil betyat "sannnedbør"i Tvillingvatnetsfelt i
den aktuelleperiodenvar261mm * 1.5* 1.1= 431 mm.Fordampningener vanskelig
å anslå,menSandsbråten,[3],beregnetden til i underkantav 100mmi sesongen
1992.Verdien100mmbenyttesveddenneberegning,mener altsåbeheftetmeden
storgradavusikkerhet.

En usikkerhetskildevedberegningav effektivnedbører feltarealet.Hvisdet er større
enn antattvil ogsåvolumetav effektivnedbørværestørreenn beregnet.

Vannbalansenfor Tvillingvatnetfor periodennovember1997—oktober1998er vist i
tabell6.

Tabell 6. Vannbatanse for Tvillingvatnets nedbørfelt, november 1997 oktober 1998.




A. Beregnededata

1113 mm

B. Beregnededatainklusiveusikkerhet

m3 mm

Avløp 406426 1129 243856 677

Lekkasje 94608 263 56765 158

Vannforbruk 10337 29 10337 29

Magasinforandring -3 750 -10 -3750 -10

Avløp+lekkasje+

vannforbruk+

magasinforandring

507 621 1410 307 207 853

Nedbør 155160 431 155160 431

Fordampning 36000 100 36000 100

Nedbør —

fordampning

119 160 331 119 160 331

Avvik 388 461 1079 188 047 522

Vannbalanseberegningen,A i tabell6, viseret overskuddav vanninn i feltet
tilsvarende1079mm.At deneffektivenedbøren,nedbør—fordampning,er
underestimert,kan skyldesat fordampningener anslåttfor storellerat nedbørener
anslåttfor liten,ellerat nedbørfeltetegentliger størreenn antatt.

Den størsteusikkerhetskildener imidlertidberegnetavløpinklusivelekkasje.Samme
vannbalanseberegninger derforutførtmedbetrakteligmindreavløpstall,60 % av de
opprinneligeverdiene,B i tabell6. Likevelblir det er stortoverskuddav vanninn i
feltet,522mm.
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Som man tidligere har antydet, [6], kan dette skyldes et stort grunnvannstilsig til
feltet. Sandsbråten, [3], som utførte en vannbalanseberegning for perioden høsten
1991 —høsten 1992, kom til det resultat at tilførsel av grunnvann var i størrelsesorden
200 000 m3.

Hvis avviket i tabell 6 på nært 400 000 m3skyldes grunnvannstilsig, vil det tilsvare en
tilførsel på 12.31/s i gjennomsnitt gjennom året. Hvis man forutsetter at avløpet er
beregnet for stort, B i tabell 6, er avviket ca. 188 000 m3,hvilket tilsvarer en tilførsel
på 6.0 lis i gjennomsnitt gjennom året.

I prinsippet skulle det være mulig å beregne eventuelt grunnvannstilsig i vintermåne-

dene ut fra Tvillingvatnets magasinforandring. Om vinteren er det bare vannforbruket
som fører til redusert vannvolum i vannet, men beregningen av magasinforandringen
er beheftet med store usikkerheter. En stor del av vannvolumet bindes i form av is og
det er derfor usikkert om målt vannstandforandring er reell. Isleggingen rundt vannets
bredder kan avlaste trykket på vannet og føre til at beregnet vannvolum avtar raskere
enn reelt. I tillegg registreres vannstanden i det østre bassenget, som vanligvis vinters-
tid nedtappes mer enn det vestre bassenget, og også dette fører til at vannvolumet ut
fra registreringene tilsynelatende avtar mer enn reelt.

8. Vannforsyning

Konklusjonen ut fra vannbalanseberegningen er at vannforbruket i Ny-Ålesund, med
dagens situasjon når det gjelder antall boende, er beskjedent i forhold til vannressur-
sene i Tvillingvatnet. Kun lekkasjen gjennom dammen er sannsynligvis adskillig
større enn det totale vannforbruket. I tillegg til vannressursene ut fra effektiv nedbør i
feltet, er det sannsyn1igviset temmelig stort grunnvannstilsig til Tvillingvatnets felt.
Dette kommer sannsynligvis fra permafrostfrie områder under de relativt store breene
i Tvillingvatnets nærhet. Hvorvidt grunnvannstilsiget primært forekommer om
sommeren, eller om det også er stort om vinteren er vanskelig å uttale seg om.

Vannressursene i Tvillingvatnet er altså tilstrekkelige for vannforsyningen i Ny-
Ålesund. Det kan imidlertid være problemer knyttet til vanntilgangen vinterstid, både
kvantitativt og kvalitativt. En god vannforsyning er da avhengig av gode muligheter
for vannmagasinering.

Man kan tenke seg forskjellige scenarier for vannsituasjonen i Tvillingvatnet på
senvinteren, og ut fra dette vurdere forskjellige tiltak. Det er to vanninntak i
Tvillingvatnet. Det ene ligger på et nivå ca. 3.5 m under utløpsterskelen, eller på
vannstand ca. —3 m. Volumet under dette nivå, som altså ikke er tilgjengelig for
vannforbruk, er ca. 2800 m3.Det andre vannintaket ligger ca. 1 m lavere, eller på
vannstand ca. —4 m. Volumet under dette nivå er ca. 960 m3.

Hvis istykkelsen er 2.5 m og Tvillingvatnets nivå i østre basseng samtidig har sunket
til vannstand —0.4 m, begge verdier tilsvarer omtrent de ugunstigste som er oppmålt i
perioden fra høsten 1997, vil det tilgjengelige vannvolumet for vannforbruk være ca.
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2900 m3hvis det lavereliggende vanninntaket benyttes. Hvis det øvre vanninntaket
benyttes vil det tilgjengelige vannvolumet for vannforbruk være ca. 1000 m3.

Med samme istykkelse, men forutsatt at vannstanden har sunket til —0.9 m, vil det
tilgjengelige volumet bare være ca. 1500 m3med det lavere vanninntaket i bruk, mens
det øvre vanninntaket er gått tørt.

Med et vannforbruk på 0.3 m3per person og døgn tilsvarer 1500 m3et vannforbruk
for 5000 persondøgn, dvs, knapt to måneders forbruk med et innbyggertall som i
april-mai 2000, 2837 + 2419 persondøgn. Et vannvolum på 1000 m3tilsvarer en drøy
måneds forbruk ut fra samme forutsetninger.

Noen mulige tiltak for å forbedre vannsituasjonen vinterstid kan være påbygging av
dammen, tilbakepumping av lekkasjevann under høsten, pumping av vann fra vestre
til østre basseng gjennom vinteren, vannforbrukrestriksjoner eller begrensing av
innbyggertallet i perioder.
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