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Forord
I denne rapporten beskrives utvikling og gjennomføring aven bilateral vannutveksling i
Skjomen, syd for Narvik. Hensikten er å sammenfatte erfaringsmaterialet helt fra
planleggingsstadiet og fram til i dag, mens det ennå er tid. Med andre ord, mens det ennå er
mulig å kontakte noen av dem som var med i de første årene, da grunnlaget for
vannutvekslingen ble lagt. Rapporten gir en relativt detaljert oversikt over de mange sider ved
vannutvekslingen.
Allerede under en tidlig periode av vannutvekslingen kom l.statshydrolog Inge Olsson ved
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) med som svensk kontrollant.
Hans dyktighet som kontroll ant og hans omhyggelige og nøyaktig førte protokoller dannet et
uvurderlig grunnlag for kontrollarbeidet. Dessverre døde han ganske uventet i september i år.
og fikk derfor aldri anledning til å lese gjennom og kommentere denne rapporten. Det hadde
han sagt seg villig til, men ønsket å vente til det endelige utkast forelå. Han ble kontaktet noen
ganger under arbeidet, men den endelige kvalitetssikringen fikk han altså ikke delta i. Den
foreliggende rapport vil likevel være med på å synliggjøre sider av det gode minnet vi har om
vennen Inge.
Det alt vesentlige av grunnlagsmaterialet finnes i rapporter, møtereferater og protokoller samt
brev og notater. Å få oversikt over dette omfattende materialet er imidlertid ingen enkel
oppgave. Kan denne rapporten være en hjelp i så måte er meget av hensikten med dell
oppnådd.
Rapporten er bestilt av Statkraft, region Nord-Norge. Den er utarbeidet i NVE. \ L'.!
Hydrologisk avdelings vannbalanseseksjon og er forfattet av Øystein Aars. Rapporten krc\l' l
mer arbeid enn først antatt, så ved siden av den avtalte oppdragsinnsats foreligger det en
vesentlig egeninnsats fra NVEs side.
Informasjonsmedarbeider Rune Stubrud i NVE takkes for meget god hjelp, spesielt I1Il'd
klargjøring av bildematerialet. Heidi Kannick fortjener også stor takk for sin innsat-. IIll'd
sluttredigering og med å få rapporten trykkeklar. De bidro begge sterkt til at rapporten kunrll
utgis til avtalt tid.
Fotografiene i rapporten er for de flestes vedkommende tatt av Øystein Aars. Itille!!!! 1l.1!
Roger Sværd ved NVEs regionkontor i Narvik og Reinholdt Eidissen ved Statkraft Re ~ I, ,; l
Nord-Norge velvilligst bidratt, og de takkes for dette.
Oslo, desember 2001
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Sammendrag
Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunnen for den svensk-norske vannutveksling i
Skjomen, på grensen mellom Sverige og Norge. Det er referert til konsesjon, svensk
vattendom og avtaler mellom Vattenfall i Sverige og NVE/Statskraftverkene (i dag Statkraft) i
Norge. Planlegging, opprettelse og utvikling av registrerings- og kontrollsystemet behandles.
Beskrivelsen omfatter i hovedtrekk tiden fra 1960-tallet og fram til tusenårskiftet. Vann er
blitt overført fra 1977.
Det norske magasinet i Langvatn er grunnen til behovet for en vannutveksling i Skjomen. En
del forhold vedrørende Langvatn behandles derfor i et eget kapittel.
Problemet med de forskjellige høydegrunnlag drøftes, inklusive forskjellen på svensk og
norsk høydegrunnlag.
Det er gjort rede for kalibreringen av
vannføringsmålinger som er utført.

registr~rings-

og kontrollsystemene, spesielt de

Samarbeidet mellom de svenske og de norske interessenter har foregått i stormøter. Oppståtte
problemer vedrørende vannutvekslingen er der tatt opp til drøfting og man er kommet fram til
løsninger, eventuelt reaksjoner. Oppgjør for saldoutjevninger er avtalt. Rapporteringen fra de
offisielt oppnevnte kontrollanter er behandlet. Utdrag fra protokollene fra disse møtene gir
innsikt i utviklingen av hele systemet rundt vannutvekslingen, og er derfor tatt med som eget
kapittel i rapporten.
Den foreliggende rapport omtaler problemer som er oppstått i løpet av den perioden
vannutvekslingen har vært i drift, og årsaker til disse. Til avslutning omtales ganske kort
forventninger til fremtiden.
Som bilag til rapporten er tatt med oversikt over relevante dokumenter. Å inkludere kopi av
de originale dokumenter ble ansett som alt for omfattende. De involverte parter har disse
tilgjengelige i sine arkiv. En dokumentoversikt kan imidlertid være nyttig for ettertiden, samt
at den i noen grad kan bidra til forståelse av kompleksiteten i grunnlaget for og driften av
vannutvekslingen.
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1.

Innledning

Planer om kraftverk i Skjomenområdet eksisterte allerede på 1930-tallet. Ingeniør Olav Seim i
NVE ble da sendt til Skjomen for å utføre oppmålingsarbeider. 2. verdenskrig forhindret
imidlertid videre fremdrift. I 1952 ble det igjen utført feltarbeid forbundet med ny
planlegging. Jørgen SØrensen, ansatt i NVE i 1950, utførte oppmålingsarbeider i Norddalen.
Også Kincks Vandbygningskontor var i aktivitet i området.
På 1960-tallet ble det utarbeidet detaljerte planer for utbygging av vassdragene i Skjomen. Et
alternativ var utbygging i samarbeid med svenske interesser, slik at Øvre del av
Luleåvassdraget skulle inngå i en utbygging mot vest, med en kraftstasjon på 600 MW i SørSkjomen (det såkalte Fellesprosjektet, datert januar 1967). Det andre alternativet var en ren
norsk utbygging, med et kraftverk i Sør-Skjomen på 250 MW, og i tillegg en kraftstasjon på
30 MW ved Kobbvatn (Norsk utbygging, februar 1968).
Mot slutten av 60-tallet var de svensk-norske forhandlingene om en felles utbygging kommet
så langt at alt var klart for underskriving. Statkraftverkenes direktør Sigurd Aalefjær reiste til
Stockholm for der, sammen med Vattenfalls generaldirektør Jonas Norrby, å undertegne
utbyggingsavtalen. Men den svenske regjering, som var under press for å sikre arbeidsplasser
i Norrbotten, hadde i 12. time besluttet å stanse avtalen til fordel for en ren svensk utnyttelse
av potensialet i Luleelvens vassdrag. Dette var derfor den beskjeden Aalefjær fikk da han om
morgenen ankom Stockholm!
Med bortfallet av fellesprosjektet gjensto så det andre alternativet, nemlig norsk utbygging.
Men også denne utbyggingen involverte svenske interesser, fordi planene omfattet et norsk
reguleringsmagasin i Luleås nedslagsfelt. Langvatn ligger riktignok i Norge, men avløpet går
til Sverige. Det ble derfor nødvendig både med norsk konsesjon for utbyggingen, og en
godkjenning fra den svenske Vatten domstolen i Luleå. Den svenske Vattendomstolen
(skjønnsretten) bygget i sin domsslutning 11. juni 1970 på avtaler som var inngått mellom
Vattenfall (Statens Vattenfallsverk) og NVE (NVE-Statskraftverkene).
Utnyttelsen av Langvatn som norsk magasin forutsatte overføringsmuligheter for vann
mellom Kjårdavatn opg Sitasjaure. Videre var det en forutsetning med en nøyaktig
registrering av tilsig til og avløp og tapping fra Langvatn, samt tilsvarende oversikt over
transporterte vannmengder i tunnelen Kjårda- Sitasjaure. Hensikten var å kunne oppfylle
hovedforutsetningen for avtalen om lagring og overføring av vann, nemlig at Sitasjaures
vannstand ikke skulle påvirkes av den norske reguleringen.
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2.

Utbyggingsplan

Som nevnt innledningsvis forelå det i februar 1968 en plan for norsk utbygging av
vassdragene i Skjomen. En slik utbygging krever magasiner, slik at tilskudd fra disse kan øke
vannføringen til kraftverkene i lavvannsperioder, spesielt i vinterperioden. Det er ofte
vanskelig å finne egnete lokaliteter for magasiner av tilstrekkelig størrelse. I Skjomenplanen
er Langvatn foreslått som et av magasinene. Vannet har mange fordeler som magasin, det kan
enkelt reguleres ved en tappetunnel, og man slipper helt unna dambygging. Videre er det et
stort vann, og man får derfor et betydelig magasinvolum, avhengig av hvor stor senking man
velger. Mulighetene for en betydelig senking er tilstede, i planen er det foreslått 40m. Dette
sammen med tilrenningen på ca 8 m 3/s i årsmiddel tillater en god utnyttelse av magasinet.
Ulempen ved dette magasinet er lokaliseringen. Riktignok ligger det fullt og helt i Norge, men
det ligger i Luleås nedslagsfelt, og følgelig må avløpet fritt kunne passere inn i Sverige og
utnyttes der.

Dette er grunnlaget for den svensk-norske vannutvekslingen. Driften av kraftverket i
Sør-Skjomen, med de reguleringer og manøvreringer som følger av den, skal ikke
påvirke vannstandsforholdene i Sitasjaure, som er sjøen der avløpet fra Langvatn
kommer inn i Sverige.
For i praksis å kunne utnytte magasinet i Langvatn, og samtidig tilfredsstille betingelsen om
ikke-påvirkning på Sitasjaures vannstandsforhold, måtte det opprettes en tappetunnel mellom
Sitasjaure og Kjårdavatn. Kjårdavatn var (sammen med Iptovatn) planlagt som
inntaksmagasin for Skjomen kraftverk. Tappetunnelen skulle kunne føre vann begge veier, til
enhver tid avhengig av vannstandsnivåene i Sitasjaure og Kjårdavatn. Magasinvann tappet fra
Langvatn kunne da tappes videre til Kjårdavatn. Omvendt kunne vann som skulle ha rent fra
Langvatn og inn i Sverige, men som i stedet ble lagret, kompenseres ved tapping av
tilsvarende vannmengde fra Kjårdavatn. Dette ble nedfelt i "Manøvreringsreglement for
statsregulering av Skjomenverkene (Fastsatt ved kgl. resolusjon av 1. august 1969.)":
Ved magasintapping fra Langvatn skal tilsvarende vassmengde samtidig overføres fra
Sitasjavre til Kjårdavatn. Ved magasinfYlling i Langvatn skal tilsvarende vassmengde
samtidig overføres til Sitasjavre fra Kjårdavatn - Iptovatn.
Bestemmelse av de vassmengder som tappes fra, eller magasineres i Langvatn, og av de
vassmengder som passerer gjennom tunnelen Sitasjavre - Kjårdavatn, skal skje efter regler
som fastsettes ved overenskomst eller skjønn.
Tillatelse til utbygging i Skjomen ble gitt ved St. prp. Nr. 147 (1968-69), Samtykke til
statsregulering av SIg'omenvassdragene m. v. Denne tilrådingen av 28. mars 1969 fra
Industridepartementet ble godkjent ved kongelig resolusjon samme dag.
Reguleringsbestemmelse og manøvreringsreglement forelå i forslags form i tilrådingen fra
Industridepartementet. Endelig godkjennelse ble gitt ved kongelig resolusjon av 1. august
1969.
Godkjennelse fra svensk side forelå i form av 2 dommer i Vattendomstolen. bvre
Norrbygdens Vattendomstol avsa dom 11. juni 1970. Vattendomstolen lamnar søkanden
(dvs. NVE) tillstånd at med iakttagande av de villkor och foreskrifter som nedan narmare
anges: 1. tillformånfor Skjomens kraftstation genom Sitasjaure bortleda det genom reglering
i Langvatn innehållna vattnet till Kjårdavatn, under forutsattning att, då magasinering sker i
Langvatn, mot magasineringen svarande vattenkvantitet återledes från Kjårdavatn till
Sitasjaure. 2. for denna bortledning och återledning anlagga tunnel mellan Sitasjaure och
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Iqårdavatn. Vatten domstolen viser til den norske konsesjonen og manøvreringsreglementet,
og sier: De ndrmare reglerna for denna vattenoverforing skall faststdllas efter
overenskommelse eller dom, og viser videre til tilleggsavtalen mellom Vattenfall og NVE av
juli 1969. Domstolen sier videre: ... slutligt forslag til mdtanordningar ingivas till
vattendomstolen for provning och faststdllelse. Domstolen bekrefter at den norske
konsesjonen ikke er i strid med den svensk-norske vannrettskonvensjonen av 11.05.1929.
Som bilag til og underlag for dommen følger "Tilldggsavtal mellan Vatten/all och NVE,
Statskraftverkene, juli 1969" samt notatet "Mdtanordningar for kontroll av vatten utbytet
mellan Stora Luledlv och Skjomenverkens vattensystem. "
I henhold til dommen i Vatten domstolen ble det endelige forslag til måleinnretninger lagt
fram for Luleå Tingsrett, Vatten domstolen (samme domstol som tidligere, men med
navnebytte). Domstolen bekrefter at tilleggsavtalen skal være grunnlag for vannutvekslingen,
med de endringer som følger aven tilleggsavtale nr. 2, datert april/mai 1974. I sin
redegjørelse forut for domsslutningen sier Vattendomstolen: NVE och Vattenfall har i
tilldggsavtal nr. 2 med bilagor, daterad 24.4.1974 och 20.5.1974, treffat overenskommeise om
de åtgdrder som erfordras for mdtning och kontroll av magasineringen i Langvatn och av de
vattenmdngder som tappas från Iqårdavatn till Sitasjaure och omvdnt. I nytt avsnitt: Av
tilldggsavtalet nr 2 framgår bl a att den vid § 3 i tilldggsavtalet nr 1 (avtalet daterat
17. 7.1969 och 11.7.1969) fogade bilagan 1 skall ersdttas med handling med rubriken
"SkjomenverkeneiBeskrivelse av overføringssystemet Langvatn-Sitasjaure-Kjårdavatn/ Oslo
den 21 maj 1973" (reviderad 20 juni 1973) med de dndringar och fortydliganden som
redovisas i skrivelse 24.9.1973 från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI).
Skrivet fra SMHI av 24. september 1973 refererer til Nybro-Hansens "Beskrivelse av
overføringssystemet Langvatn - Sitasjaure - Kjårdavatn", datert 1973-05-21. SMHI
godkjenner i sitt skriv anordningene for nivåmålinger med følgende endringer:
- lntagsledningarna från sjoarna till nivåmdterna skall i samtliga fall ha minst dimensionen
2" utom vid sjdlva utborrningarna i sjoarna ddr mindre dimension accepteras. dock lagS! l
Dimensionen for ledningarna från tryckuttagen skall forbli vidforslagets 1
- Fasta vattenståndsskalor utsdttes i sjoarna Langvattnet, Sitasjaure och Kjårdavattne! på
under somrarna vanligen forekommande vattenstånd.
- lntagsledningarnas mynninger i magasinen forlagges till nivån minst 2 m under lags ta
forekommande vattenstånd.
- De vertikala matroren i luckschakten drages i samtliga fall ned till åtminstone l m under
respektive sankningsgranso
Ho

Ho
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Planskisse over Skjomenverkene

Litt etter avgang f ra Narvik kan man f ra sydgående fly se Langvatn og Sitasjaure i øst
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3.

Planlegging av regulerings- og kontrollsystem

Etter henvendelse fra Statskraftverkene utarbeidet Hydrologisk avdeling et forslag til
registrerings- og kontrollsystem for overføringene av vann mellom Langvatn, Sitasjaure og
Kjårdavatn. Saksbehandler var overingeniør I. Hagen, og forslaget ble oversendt i brev til
Statkraftverkenes bygningsavdeling den 5.l1.68. På dette grunnlag ble detaljplanlegging og
den praktiske tillemping utført av firmaet Nybro-Hansen. J. Nybro-Hansen deltok selv i
arbeidet og i møter den første tiden, der han imponerte med sine omfattende kunnskaper og
sin trygge, men diskret autoritet.
Utgangspunktet for planleggingen var at alle registreringssystemer skulle være doble, slik at
det overalt skulle opprettes to systemer som skulle fungere uavhengig av hverandre.
I henhold til inngåtte avtaler og dommene fra Vattendomstolen var SMHI representert under
planleggingen, som godkjennende institusjon. SMHI ble den første tiden representert ved
byrådirektør Gøran Sprinchorn. Han forlot senere SMHI og ble ansatt i Vattenfall, og etter det
har SMHI vært representert ved Inge Olsson.
Sprinchorn og Aars, de senere kontrollanter, foretok sin første befaring i Skjomen den 23. og
24. september 1970. Sammen med kjentmann Johan Elvebakk ble deltakerne fløyet opp til
Langvatn, med avtale om henting fra Sitasjaure om ettermiddagen den 23. Det var dårlig
flyvær, og flyet kom ikke tilbake. I snØvær og mørke ble det en risikofylt og meget strabasiøs
tur ned til Sør-Skjomen om kvelden/natten. Neste dag ble deltakerne under fortsatt noe
vanskelige værforhold fløyet fra Elvegård til Kjårdavatn og Sitasjaure, og til Bodø etter
avsluttet oppdrag.
Både Sprinchorn og Aars skrev tjenesterapporter fra befaringen, datert henholdsvis 11.1.1971
og 29.9.1970. Rapportene oppsummerte inntrykk, og skisserte forslag og alternativer for
plassering av måleutstyr i henhold til bestemmelsene i tilleggsavtalen av juli 1969. Aars pekte
på at det måtte anordnes en permanent måleseksjon i tunnelen Kj årdavatn-Sitasj aure, der
flygelmålinger kunne utføres med god nøyaktighet. Sprinchorn konstaterte at en god
magasinkurve for Langvatn ennå ikke forelå, samt at det var enighet om at måledam for
tunnelvannføringene fra Langvatn burde plasseres oppstrøms for der vannet ville nå det
naturlige elveleiet. Han forutsatte at det ganske snart ble utarbeidet detaljerte tegninger av
arrangement og utstyr, slik at disse kunne gi grunnlag for videre diskusjon mellom partene.
I tiden som fulgte ble planene detaljert. Det ble holdt en rekke arbeidsmøter i
Statskraftverkene, og fra konsulentfirmaet Nybro-Hansen bidro ved siden av J. Nybro-Hansen
sivilingeniør Bjørn Zappfe, senere sivilingeniør Leif Vinnogg, mens 0. Aars i praksis
fungerte som hydrologisk konsulent. I samarbeid med G. Sprinchorn fra SMHI, etter hvert
assistert av I. Olsson, hadde Aars også som oppgave å se til at utviklingen av målesystemene
tilfredsstilte de krav som var og som ble stilt i avtalene mellom partene og i dommene fra
Vattendomstolen.
En av Vattenfalls jurister, Svante Frost, har skrevet en redegjørelse for samarbeidet mellom
NVE, Statskraftverkene og Vattenfall, datert Stockholm 7. september 1989. Han forteller at i
et møte mellom Vattenfall og NVE i Oslo 8. mai 1968 ble det bestemt å etablere en
samarbeidskomite, bestående aven jurist og en ingeniør fra hver institusjon. Komiteens
oppgaver skulle være å løse eventuelle problemer, samt at deltakerne skulle fungere som
gjensidige kontaktmenn under samarbeidet. Dette ble nedfelt i avtalen av august 1968. Etter
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hvert som planene for registreringer og måleutstyr ble klargjorte ble de lagt fram for komiteen
til kommentar og eventuell godkjenning. Dette skjedde i møter, der også kontrollantene og
representanter for de involverte i utviklingsprosjektet deltok. Møtene har i ettertid fått
betegnelsen stormøter.
9. og 10. mai 1973 ble det holdt et stormøte i Oslo, der NVEs "endelige" forslag til
målesystem ble lagt fram av sivilingeniør Nybro Hansen. Forslaget forelå i form av et notat
fra Nybro Hansen, datert 6. februar 1973. Forslaget ble godkjent med noen mindre endringer.
Det korrigerte, endrete forslaget er datert 21 mai 1973, og revidert pr. 20 juni 1973. I
møtereferatet står det under konklusjon følgende avsnitt: NVE 's forslag til målesystem, som
vil bli forelagt Vattendomstolen, vil måtte medføre visse endringer i eksisterende
tilleggsavtale mellom Vattenfall og NVE. Det ble enighet om at en tilleggsavtale nr. 2, som gir
dekningfor de endringer av prinsipiell betydning NVE 'sforslag innebærer, settes opp.
Formålet med registreringsutstyret var og er å gjøre det mulig å beregne og gjennomføre en
korrekt transittering av vann mellom Langvatn, Sitasjaure og Kjårdavatn, slik at Sitasjaure
ikke blir påvirket. Dette forutsetter at alle registreringer tas inn i et beregningsskjema til dette
formål. Skjemaet må gi data om vannføringer (tappinger) i de to tunnelene, samt beregning av
hvilket naturlig avløp Langvatn til enhver tid ville hatt uten regulering. Utforming av dette
skjemaet ble overlatt Statskraftverkenes medarbeider Svein Eriksen i samarbeid med 0. Aars .
Når det gjaldt Langvatns naturlige avløp ble prosedyrene for denne beregningen utarbeidet ;j\"
SMHI og oversendt NVE, Vassdragsdirektoratet, i brev av 1977-02-04, bilagt PM 1977-0124. Også prosedyrer for isreduksjon med nødvendige tabeller ble utarbeidet av SMHI, og det
samme gjelder magasintabell (1977-0 1-26).
I en intern melding (NVE) av 10 mai 1977 oversender Svein Eriksen utkast til J
"vannhusholdningsskjemaer" . I et notat fra Aars den 21. juni S.å. sies det: "Skjemaene har nu
vært brukt en tid under den første tappeperiode. Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort
har S. Eriksen (SPV) og 0 . Aars (VH) etter telefonkonferanse med L. Frydendal (S/Nan"il.. ,
og I. Olsson (SMHI) foreslått noen endringer i skjemaene, samt presisert enkelte u\
forutsetningene man har gjort.
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Tunnelen fra Langvatn kommer ut fra fjellet litt over Sitasjaures vannstand . Vi ser måledammen, Sitasjaures norske del og videre en del
av den svenske.
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4.

Vannføringskurve Langvatn. Måledam. Iskorrigering

Langvatn er et rent senkningsmagasin, slik at det naturlige avløpsprofil er urørt. De inngåtte
avtaler mellom NVE-Statkraftverkene og Vattenfall bestemmer at naturlig avløp
rekonstrueres kontinuerlig, slik at Sitasjaure til enhver tid tilføres en vannmengde tilsvarende
den som naturlig ville ha rent ut av Langvatn. For at dette kravet skal kunne oppfylles er det
nødvendig å kjenne til 4 elementer:
Vannstanden i Langvatn.
Vannføringskurven for naturlig avløp.
Magasintabell.
Tappingens størrelse.
Vannstanden i Langvatn kan bestemmes ut fra høydefastmerket nær utløpet av vannet. HM
Langvatn ø har høyde 676,60, mens bolt G l har høyde 673,64. Men i praksis bestemmes
vannstanden der tunnelen fra Langvatn begynner. Trykkrør inne i revisjonslukehuset
kommuniserer med Langvatn via rØr i tunnelen og ut i magasinet. Vannstanden måles så i de
vertikale trykkrørene, både som trykk og som nivå uavhengig av hverandre. Dette er analogt
til målingene andre steder i vannutvekslingssysterriet. Det er også montert et referansepunkt i
Langvatn i strandkanten nokså nær lukehuset, i østlig retning. Her har det vært problemer med
skader på grunn av is. Den bolten som står der nå har høyden 672,577 . Denne høyden er
angitt med et skilt.
Vannføringskurven er etablert på grunnlag av vannføringsmålinger utført av Hydrologisk
avdeling i utløpet av Langvatn. Profilet er noe uryddig, men det er tatt mange målinger og
salpunktet er meget godt bestemt. Dette ble innivellert bl.a. av Olsson og Aars l . juli 1978, da
Langvatn fikk overløp etter å ha vært nedtappet.
Magasintabell er utarbeidet på grunnlag av målinger utført av Fjellanger- Widerøe.
Magasinkartet i målestokk l: 10 000 er datert 1966 og har tegn.nr. SBP (Statskraftverkene)
33124 og 33125 (kfr. AR 2.2.72). "Magasin- og arealdiagram for Langvatn, Skjomen" er
utarbeidet av F-W 1972 og har tegn.nr. SBP 33128 (en tidl. tegn. hadde nr. 15246). SMHI
utarbeidet en magasintabell i døgnsenheter, datert 1977-01-26 (en døgnsenhet, De, tilsvarer en
avrenning på 1 m 3/s i et døgn, dvs 86400 m3). Naturlig vst., dvs fullt magasin, er i magasinog arealdiagrammet oppgitt til 673,40. Men i manøvreringsreglementet som følger den norske
konsesjonen er Øvre reguleringsgrense angitt til 673, 00, og denne høyden stemmer bedre med
minimum naturlig avløp fra Langvatn. Nedre reguleringsgrense er 630,00. Ved tapping etter
at Langvatn er islagt vil det bli liggende is langs bredden av vannet. Denne isen er da tapt som
magasininnhold, men blir tilgjengelig igjen ved smelting om våren. Dette istapet er beregnet
for 3 alternative istykkelser og er fremstilt i tabeller utarbeidet av SMHI. 0,3m-tabellen brukes
i desember, 0,6m-tabellen i januar og februar og 0,9m-tabellen fra mars . Dessuten er det en
tabell C for korreksjon for forskjellige avlesningstidspunkt (Bs differense tillagt midlere vf.)
Tabellene inngår i grunnlaget for rekonstruksjonsberegningene. (Se notat fra NVE/SBP
10.5. 1977, Svein Eriksen.)
Rekonstruksjonsberegning av naturlig avløp er i prinsippet en grei sak. For Langvatn var det
enighet mellom partene om at SMHI skulle utarbeide prosedyren. Som nevnt i det foregående
ble denne med nødvendige bilag oversendt NVEs vassdragsdirektorat 1977-02-04.
Tapping fra Langvatn skjer gjennom en 3,5 km lang tappetunnel, med utløp i terrenget noe
høyere enn Sitasjaure. Ved Langvatn er det en revisjonsluke, mens tappeluken er plassert nær
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tunnelutløpet ved Sitasjaure. Tunnelen munner ut i en måledam. Vannstanden i dammen
registreres som vanntrykk, om ønskelig på begge sider av denne. Vanntrykket registreres både
direkte og som nivå, på samme måte som i lukehusene ved Kjårdavatn og Sitasjaure.
Måledammens høydereferanse er Langvatnhøyder (kfr. pkt. 2.5 i referat fra møte i Skjomen
7.10.1976). Gjennomslag i tappetunnelen skjedde 12. mai 1977.
Allerede i de første planer for registreringssystem var det planlagt en måledam, tilrettelagt for
flygelmålinger (vannføringsmålinger med strømmåler). Disse planene ble modifisert, og
partene ble enige om at en måledam, kalibrert i modell i Vassdrags- og havnelaboratoriet
(VHL) i Trondheim ville gi vannføringsbestemmelser med den nødvendige nøyaktighet.
Under VHLs modellkalibrering ble 6 alternative modeller undersøkt, før man endte med den
ene som ga det beste resultatet. Under prosessen ble det avholdt to møter på VHL, med
deltakelse av de involverte parter. Arbeidet med kalibreringen, samt det endelige resultat, er
beskrevet i rapport fra VHL: Skjomenverkene. Måledam Langvatn. Prosj.nr. 601069. Dato 28.
august 1975 (29 s., 17 bilag, mrk. Fortrolig) Den maksimale målefeil er angitt til 1,5 %, slik
at gjennomsnittlig målefeil vil være mindre. Modellen ble utarbeidet i målestokk l: 12.
Primærsystemet for registrering av tapping fra' Langvatn er ved måling av overløpet i
måledammen. Sekundærsystemet bygger på tappelukens åpning kombinert med vannstand i
Langvatn. Vannmengden som en funksjon av denne sammenhengen er representert ved en
kurveskare. Fremstillingen av denne kurveskaren er gjort på grunnlag av registreringer i
primærsystemet. Leif Vinnogg hos sivilingeniør Nybro Hansen AlS har i et notat til NVEStatskraftverkene, datert 22. juni 1976, vurdert usikkerheten i det sekundære målesystemet.
Han anslår den maksimale usikkerheten til 1 % høyere enn for det primære systemet, dvs. til
2,5 %, "for sikkerhets skyld". Men han sier videre at "ved driftserfaringer bør usikkerheten
kunne reduseres til 1,5 + 0,1 = 1,6 %".
I 1980 beregner Nybro Hansen AlS vannføringen gjennom drensrøret som skal gjøre at
måledammen ikke blir fylt med vann fra lukelekkasje når det ikke tappes. Dette omhandles
også i to brev tilInnsetverkene i henholdsvis april og juni 1982, der det gis en formel for
vannføringen i måledammen, inkludert dreneringsleddet:

Q = 13,2323 x H exp.l,5 - 0,4182 x H + 0,2812
I fall det en sjelden gang skulle tappes mer enn 50 m3/s anbefales det å sløyfe de to siste ledd.
Beregning av vannføringsfunksjonen i det sekundære målesystemet ut fra målinger i
primærsystemet i tidsrommet 1978-1984 er det gjort rede for i en rapport fra N ybro Hansen
AlS, journalført i NVEs vassdragsdirektorat 10. august 1984.
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Utløpet fra Langvatn

Noen ganger kraves det en is bader til avlesning av vannstanden i Langvatn. Foto: R. Eidissen
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Måledam Langvatn , september 1995. Foto: R. Sværd

Vintertapping fra Langvatn gjennom måledammen
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5.

Høydesystemer

Det er flere høydesystemer i Skjomenområdet. Hovedforskjellen er mellom "Svensk
hojdsystem" og "Høydegrunnlag for Skjomen-utbyggingen". Det siste bygger på
vassdragsnivellementer for Kjårdavassdraget og Iptovassdraget. Disse nivellementer
divergerer noe, så det ble bestemt at Iptonivellementet skulle være grunnlag for
Skjomenhøydene. FMI ved utløpet av Iptovatn har høyden 613,730. I St.prp. nr. 147, 1968/69
sies det: Det norske høydesystemet refererer seg tilfastmerker i NVEs vassdragsnivellementer
(med visse korreksjoner angitt av Statskraftverkene).
Høydefastmerket FM8 er lokalisert ved tunnelutløpet i Sitasjaure. 12. juli 1966 foretok
Vattenfall en høydeoverføring på Sitasjaure, og bestemte høyden på FM8 i svensk høydeplan
til 614,300. Vattenfall fikk oppgitt høyden på FM8 i Kjårdanivellementet til 614,486. Da
høydegrunnlaget fra Ipto ble gjort gjeldende for hele utbyggingsområdet ble norsk høyde på
FM8 korrigert til 614,092, dvs. at norsk høydegrunnlag ble liggende 21 cm over det svenske.
Etter kalibreringsmålinger i tunnelen Sitasjaure-Kjårdavatn i juni 1978 ble det fastslått at det
var en feil på 15-25mm i høydegrunnlaget på de to'sider av tunnelen. De avleste vannstander i
tunnelen ved stengte luker var høyere ved Sitasjaure enn ved Kjårdavatn. Feilen ble bestemt
til 20mm ved fortsatte målinger i 1979. For å få sammenfallende vannstandsavlesninger i hver
ende av tunnelen ved stengte luker måtte høydegrunnlaget ved Sitasjaure heves tilsvarende.
Derved ble ny høyde på FM8 614,072. Etter dette ble høydegrunnlaget for Skjomen
liggende 23cm over det svenske.
Langvatn har sitt eget høydesystem. Statkraftverkene har oppgitt at høydeangivelser i dette
systemet må tillegges 36cm for å korrespondere med Skjomenhøyder. Grunnen til dette er at
Fjellanger-Widerøe under oppmålingsarbeid ved Langvatn fikk oppgitt høyden på FM8 ved
Sitasjaure til 613,734. Dette var en foreløpig høydeangivelse, etter nivellering utført av
statshydrolog J. Santha ved Hydrologisk avdeling, og oppgitt med forbehold om senere
korreksjon ved kontrollregning. 3 av Fjellanger-Widerøes feltarbeidere omkom på tragisk vis
på Langvatn, og høydeangivelsen som ble funnet i notatene deres ble godtatt og brukt som
grunnlag for Langvatn-høydene. Forskjellen til den senere fastsatte høyde på FM8, som var
614,092, er nettopp 36 cm. Forskjellen mellom de to norske høydesystemene, Langvatn- og
Skjomenhøyder, ble kontrollert ved et nivellement våren 1977, og da funnet å være 35cm. Om
vi tar hensyn til korreksjonen på 2em ved Sitasjaure i 1979 vil korreksjonen på
Langvatnhøyder bli 34 cm. Tatt i betraktning usikkerheten ved nivellementene over den
betydelige avstanden, samt topografien i området, kan det være rimelig å la gjeldende
korreksjonsfaktor fortsatt være 36cm.
Høydereferansen for Langvatn er knyttet til en rødmalt, vanlig bolt (G l) om lag 200 m nord
for utløpet. Den har høyden 673,64 (Langvatn-høyde) Høydegrunnlaget er overført til
fastmerke ved lukehus ved gjentatte vannstandsavlesninger under rolige værforhold. Det
eksisterer også et annet referansepunkt ved utløpet av Langvatn, nemlig et malt merke på
toppen aven stor stein nær utløpet, og med oppgitt høyde 676,600. Det er nok dette
fastmerket som er benyttet av Fjellanger-Widerøe. Det kan ikke utelukkes at steinen er
påvirket av tele.
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6.

Gjennomføring av utbyggingen

Det er ikke meningen i dette kapitlet å gi noen fullstendig oversikt over Skjomenutbyggingens
forskjellige faser. De to elementer som inngår som nødvendige deler i vannutvekslingen er
tunnelene fra Langvatn og mellom Kjårdavatn og Sitasjaure. Gjennomslag i disse skjedde
våren 1977. Gjennomslaget i Langvatntunnelen skjedde ved Langvatn den 12. mai, mens den
siste salven i overføringstunnelen fra Kjårdavatn ble detonert ved Sitasjaure den 14. mai. Etter
dette kunne vannutvekslingen teknisk sett tas i bruk. Registreringene av overførte
vannmengder måtte imidlertid foretas på foreløpig vis, og etterberegninger gjøres så snart alle
registreringsinnretninger var ferdig installert og kalibrert.
I et oppsummerende notat av 21. juni 1977 (et memorandum) konstaterer ø. Aars at
"avregningsskjemaene har nå vært brukt en tid under den første tappeperiode". I notatet
foreslåes noen mindre endringer i skjemaene og enkelte forutsetninger presiseres.
Bygging av måledam i utløpet av Langvatntunnelen ble utført høsten 1977, og lukehusene ble
ferdigbygget på samme tid.

Den 12. mai 1977 var det gjennomslag i
Langvatntunnelen .
Vannet kommerl

Kontroll av høyder ved Kjårdavatn,
september 1998. Foto: R. Sværd
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Munningen av overføringstunnel Sitasjaure Kjårdavatn blir synlig ved svært lave
vannstander i Sitasjaure

Fra tunnelåpningen ved Kjårdavatn er det
gravd en kanal ut i vannet
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7.

Utvikling av registrerings- og kontrollsystem

Da registreringene av vannstandsdata i de forskjellige målepunkter tok til var det installert
Rittmeyervekter, og data fra disse ble overført til elektroniske trykkere. Videre var det
installert flottørlimnigrafer på 300mm målerørene. Ved manuell avlesning av vannstander ble
det brukt løse målebånd, med rørkant som referanseverdi, og med klokkelodd i enden. Det var
også nødvendig å ha en lykt for hånden. En alternativ registreringsmåte basert på at vannets
ledningsevne skulle slutte en strømkrets måtte oppgis. Vannet var for rent, det ledet ikke
strøm!
Adkomsten til tappeluken i Langvatntunnelen bød på store utfordringer. Sjakten, mer enn
40m vertikalt ned, var mørk, kald og våt og med kraftig vind (trekk) når det ble tappet.Is på
leiderne var ganske vanlig om vinteren, og ved kontroll i april 1984 var nedstigning umulig på
grunn av ising og fare for steinsprang. Ved stengt luke var det imidlertid mulig å komme inn
fra måledammen, men da med vann til livet. Disse forholdene førte til at det ble gjennomført
forbedringer.Sjakten ble kledd inn med vanntett duk, det ble lagt inn lys og et lufterør som var
blitt montert ble isolert.For å trygge sikkerheten er' det i lukehuset blitt montert en bryter som
kan sperre fjernstyring av luken mens kontroll og inspeksjon pågår. Det er også blitt montert
en limnigraf som ved mekanisk overføring viser lukestilling.
En stor forbedring i avlesningsprosedyrene kom da det ble installert faste målebånd og en
avlesningsindikator. Dette var en liten metallpil som målebåndet ble lagt over. Posisjonen
kunne justeres noe, i overensstemmelse med resultatet av kontrollantenes inspeksjon. Ideelt
sett skulle ikke det være nødvendig, og posisjonen ble fiksert ved at settskruen ble lakket fast.
Det ble også montert en lampe ved hvert faste målebånd. Det bør nevnes at 200mm-rørene
fortsatt måles med løst målebånd. Det finnes bl.a. derfor et kalibrert målebånd i alle lukehus.
Trykkerne som logget Rittmeyerregistreringene var ikke særlig pålitelige. De ble derfor
erstattet med PLS-baserte dataloggere, fortsatt med fjernoverføring til driftssentralen i Narvik.
Loggerskiftet ble godkjent av stormøtet i 1988.
Limnigrafskjemaene fra de mange målesteder ble samlet inn av driftspersonalet ved
rutinebesøkene, vannstander og limnigrafer ble kontrollert og nye skjemaer montert. For få år
siden skjedde en betydelig forenkling. På den aksen på limnigrafene som mottar impulsene fra
flottøren ble det festet en elektronisk impulsgiver, med direkte overføring av signaler til en
logger. Denne loggeren kan tømmes på stedet, for eksempel med medbrakt PC, og
registreringene kan om ønskes umiddelbart nyttes i regneark. Erfaringen med dette utstyret
har vært så god at limnigrafskjemaene ikke lenger blir digitalisert rutinemessig, men
oppbevares som "backup". Dette ble godkjent av stormøtet i 1997, under den forutsetning at
de lokale kontroller ble utført med maksimalt 3 ukers mellomrom.
A vregningsskjemaene er naturlig nok blitt videreutviklet i takt med de erfaringer som er
høstet og de forbedringer i måleutstyr og dataprogrammer som har funnet sted. De første
skjemaer ble ført for hånd. Det var utarbeidet 3 skjemaer, med forklaringer og retningslinjer
datert 10. mai 1977 og med revisjon 21. juni S.å. "Vannhusholdningsskjema nr. l" ble i 1980
erstattet med skjemaet "Vannføringsberegning", skjema nr. 2 utgikk og saldoavregningen ble
overført til skjema 3 (kfr. stormøtet i 1980). Tidlig på 80-tallet ble maskinelle beregninger tatt
i bruk, og idag foreligger avregningsskjemaene som datalister.
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Registreringsutstyr i lukehuset ved Sitasjaure. Vi ser

Loggerskap ved Sitasjaure

Rittmeyerutstyr. liminigrafer. faste målebånd og målerørene

Limnigraf utstyrt med encoder for digital registrering
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Loggerskap i lukehuset ved Langvatn

I Vattendomen er det presisert at SMHI skal godkjenne måleinnretningene samt kontrollere
alt underlag. Ved de årlige kontroller som er utført av den svenske og den norske kontrollant,
og også ved kalibreringsomgangene, har det derfor vært naturlig at det nesten uten unntak har
vært SMHIs kontroll ant som har skrevet kontrollrapportene (protokollene). Utkast til disse har
vært forelagt den norske kontrollant til kommentar og godkjennelse før endelig utsendelse har
funnet sted, slik at det har vært full enighet om de eventuelle instrukser og pålegg som er gitt
Innsetverkene (Statkraft region NordNorge). Innsetverkene har rutinemessig sendt alle sine
avregninger til SMHI for granskning, med kopi til den norske kontrollanten. Dette gjelder så
vel månedskjemaer som de årlige oppstillinger over drifts- og avregningssaldoer samt
sammenligning av primær- og sekundærregistreringene.
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8.

Kalibreringsmålinger. Vannføringskurver.
Restriksjoner på tappinger

En forutsetning for registrering av vannføringer og overførte vannmengder er at de
nødvendige kalibreringskurver er etablert. I praksis er dette gjennomført ved at de primære
målesystemene er kalibrert, og så er resultatene derfra grunnlag for å utarbeide de nødvendige
kurver for sekundærsystemene. Når systemene er kalibrert og i drift vil de kunne nyttes til
gjensidig kontroll, slik at eventuelle feil som oppstår vil kunne avdekkes.
Primærsystemene bygger på falltapsmåling i tunnelen Sitasjaure-Kjårdavatn og på
overløpsmålinger i måledam Langvatn. Avløp fra Langvatn i det naturlige elveleiet
bestemmes på vanlig måte, det vil si ved den oppmålte vannføringskurve.
Falltapsmåling i tunnelen SitasjaureKjårdavatn utføres ved registrering av
vanntrykket målt dobbeltsidig i hver ende
av tunnelen, 100m innenfor revisjonsluken
ved Kjårdavatn og 60m innenfor
tappeluken
ved
Sitasjaure.
Ved
revisjonsluke Kjårdavatn er det utformet en
måleseksjon ved at tunnelveggene er
glattet med betong 20m til hver side av
lukeføringen, og når revisjonsluken er
fjernet kan det i stedet senkes en ramme
med en horisontal bjelke for feste av
strømmålere (flygler) ned i tunneltverrsnittet. Ved trinnvis senking kan
flyglene som er festet til bjelken innta en
rekke posisjoner i tunneltverrsnittet. I
praksis blir vannhastigheten målt i 81
punkter ved hver kalibreringsmåling, ved
bruk av 9 flygler.
Falltapsmåling
tunnelen SitasjaureVed kalibreringsmålingene blir det brukt 9 flygler,
som posisjoneres i 9 nivå i måleseksjonen i tunnelen . Dette
Kjårdavatn utføres ved registrering av
gir 18 målepunkt
vanntrykket målt dobbeltsidig i hver ende
av tunnelen, 100m innenfor revisjonsluken ved Kjårdavatn og 60m innenfor tappeluken ved
Sitasj aure. Ved revisjonsluke Kjårdavatn er det utformet en måleseksjon ved at tunnelveggene
er glattet med betong 20m til hver side av lukeføringen, og når revisjonsluken er fjernet kan
det i stedet senkes en ramme med en horisontal bjelke for feste av strømmålere (flygler) ned i
tunneltverrsnittet. Ved trinnvis senking kan flyglene som er festet til bjelken innta en rekke
posisjoner i tunneltverrsnittet. I praksis blir vannhastigheten målt i 81 punkter ved hver
kalibreringsmåling, ved bruk av 9 flygler.
Vannføringskurven fra Langvatn er bestemt ved vannføringsmålinger i utløpsprofilet, samt
nivellement av salpunktet.
Tapping fra Langvatn gjennom måledammen bestemmes ved overløpet i denne i henhold til
kalibreringer aven modell i laboratoriet til VHL, Trondheim.
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Sekundærsystemene består av kurveskarer som gir vannføring som funksjon av lukeåpning
og trykkhøyde. For tapping Kjårdavatn-Sitasjaure eller omvendt er det trykkforskjellen
mellom tappelukens to sider som representerer trykkhøyden.
Lukeåpning for de to tappelukene registreres i lukehusene, samt ved fjernoverføring til
driftssentralen i Narvik. Trykkhøyden ved Langvatn representeres ved vannstanden i vannet,
og denne registreres både i Narvik og i lukehuset. Ved Sitasjaure og Kjårdavatn måles trykket
nær begge ender av tunnelen, som allerede nevnt. Videre er det nivåmålinger både i Sitasjaure
og i Kjårdavatn. I Kjårdavatn måles vannstand både i vannet og i innløpskanalen til tunnelen.

Kalibreringsmålinger i tunnel Kjårdavatn-Sitasjaure
Gjennomslag i tunnelen Kjårdavatn-Sitasjaure skjedde 14. mai 1977. Deretter rensing av
tunnelen med høy tapping. De første kalibreringsmålinger ble utført i juni 1978. Det ble
tappet fra Kjårdavatn, og i alt 6 målinger ble utført. I april neste år ble det utført 7 målinger
under tapping fra Sitasjaure, mens ytterligere 9 målinger ble foretatt i juni måned med tapping
fra Kjårdavatn. I februar 1980 ble 11 målinger foretatt med tapping fra Sitasjaure. Under alle
4 måleserier ble det målt ved forskjellige lukeåpninger, slik at mange forskjellige
vannføringer ble bestemt. Kalibreringsmålingene ble utført av konsulentfirmaet Nybro
Hansen, med assistanse fra NVE-Statskraftverkene, og med kontrollantene tilstede. Rutinen
ved målingene var bestemmelse av vannhastigheten i 81 punkter i tunneltverrsnittet ved hver
måling. Tunneltverrsnittet i måleseksjonen er 4m x 5m.
På grunnlag av de 15 målingene Kjårdavatn-Sitasjaure og de 18 målingene SitasjaureKjårdavatn ble vannføringskurver utarbeidet for tapping i begge retninger. Det knyttet seg noe
spenning til i hvilken grad disse to kurvene atskilte seg. En fyldig rapport ble lagt fram etter at
målingene var avsluttet og bearbeidet. Usikkerhet i målingene ble anslått til maksimalt 1 %
ved 15 m 3/s og avtakende ved større vannføringer. Vannføringskurvene ble angitt som følger:
Q =30,2200 x

~h

exp0,4971

S->K

Q =30,3691 x

~h

expO,5009

K->S

Dette er primærsystemet, og behandles i rapport del I. Etter diskusjoner i stormøte ble det
enighet om en revisjon, og en ny rapport for det primære målesystemet ble oversendt i
desember 1983. I rapporten settes det spørsmålstegn ved målingene i april 1979, fordi disse
skiller seg noe ut. Mulige årsaker analyseres, og konklusjonen er at en sannsynlig årsak kan
være at det er brukt feil smøreolje i flyglene. Aprilmålingene er derfor ikke tatt med i
grunnlaget for utarbeidelse av kalibreringskurvene. Dette sammen med noe forenkling av
ligningene ga da som resultat:
Q = 30,164 x ~h expO,5

S->K

Q =30,370 x

K->S

~h

expO,5

Rapport for det sekundære målesystemet fulgte (rapport del Il) med sekundærmålinger fram
til og med 1984. Det kom også en rapport for sekundærsystemet for Langvatn-Sitasjaure.
Med begge systemer på plass kunne en nøyaktig etterberegning av overførte vannmengder
finne sted. For å sikre at eventuelle feil som kunne tenkes å oppstå i fremtiden skulle kunne
oppdages og korrigeres, ble det enighet om å utføre kalibreringsmålinger igjen etter 5 år og
deretter rutinemessig hvert 10. år. I 1985 ble det derfor utført to nye kalibreringsrunder. I

23

mars ble 12 målinger av vannføringer Sitasjaure-Kjårdavatn utført, mens 11 målinger av
tapping den andre veien ble gjort i juni. Resultatet av målingene ble gitt i rapport datert 27.
februar 1987. Den omfattet både primært og sekundært målesystem. For tapperetning mot
Kjårdavatn ble det en forskjell på 0,4 %, og rapporten foreslår at en midlere funksjon skal
benyttes. For tapping andre veien det ingen forskjell. Vannføringene bestemmes da ved
Q

=30,104 x ~h expO,5

S->K

Q

= 30,370 x ~h expO,5

K->S

En ny runde vannføringsmålinger ble utført i 1995. I dagene 28.-30. mars ble det foretatt 12
målinger under tapping mot Kjårdavatn og 13.-15. juni 10 målinger under tapping mot
S itasj aure. Resultatet av målingene ble presentert i rapport fra Berdal Strømme, datert
04.03.96. Rapporten omhandler både primært og sekundært system. Noen endringer ble
foretatt av stormøtet i Narvik 3. og 4. september 1996, og revidert rapport er datert 05.11.96.
Resultatet av målingene presenteres i følgende formler

Q

= 30,02 x ~h expO,5

S->K

Q

= 30,47 x ~h expO,5

K->S

Som rutine i forbindelse med vannføringsmålingene ble flyglene (strømmålerne) kalibrert i
laboratorium før og etter måleomgangene. Også tidtakerutstyret ble kalibrert. Dette er det
gjort nærmere rede for i rapportene.
Under målingene 1978-80 ble det benyttet 9 flygler av fabrikat A.Ott, leiet av Kværner brug
AlS. De ble kalibrert hos SMHI i juni og i juli 1978 og i mars 1980. De ble også kalibrert ved
NHL i Trondheim i oktober 1978.

Måledam nedstrøms Langvatn.
Måledammen er kalibrert i modell i VHL, Trondheim, og bygget i henhold til spesifikasjoner
derfra. Nybro Hansen har utarbeidet en vannføringsformel bygget på VHLs presentasjon av
modellresultatene. Formelen er presentert i brev datert 19. mai og i revidert form 22. juni
1982. I brev fra SMHI, datert 1982-11-19, godkjennes den reviderte vannføringsformelen,
Q

= 13,2323 x H exp.l,5 -

0,4182H + 0,2812

med den begrensning at de to siste ledd (linjærleddet og konstanten) bortfaller når
vannstanden i dammen er over 619,00 m. Tappinger i registret rundt 50 m 3 /s bør unngås.
Brevet fra SMHI finnes som bilag til protokoll fra stormøtet hos SMHI i Norrkoping i
desember 1984.

Sekundærsystem Langvatn.
Sekundært kan tapping fra Langvatn beregnes på grunnlag av vannstanden i Langvatn og
tappelukens åpning. Dette er det gjort rede for i rapport fra Nybro Hansen om "Sekundært
vannførings-målesystem Langvatn - Sitasjaure. Måling 1978-1984", og i bilag 2 til protokoll
fra stormøtet i desember 1984.
For å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet i registreringene av overførte vannmengder er det lagt
restriksjoner på størrelsen av de vannføringer som kan tappes. Eksempelvis kan små
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vannføringer ikke måles nøyaktig nok. Også andre faktorer kan spille inn. I Nybro Hansens
kalibreringsrapport, fremlagt på stormøtet i 1981, står det: "Ved tapping (Sitas-Kjårda
tunnelen) skal vannføringen så vidt mulig holdes mellom 15 og 45 m 3/s, og aldri under 10
m 3/s". Dette bekreftes i vedtak på stormøtet i 1984: "Minste tapping gjennom tunnelen skal så
vidt mulig være 15m3Is, men absolutt nedre grense er fortsatt 10 m 3/s (om Kjårdaterskelen
brukes i sekundærberegningene er den 15 m 3/s). - Ved lav vannstand i Sitasjaure « 605 m)
må tappingen, om sekundærmetoden skal brukes, ikke være større enn at underkritisk
strømning over Sitasterskelen beholdes". Stormøtet har også noen kommentarer til bruk av
enkelte av formlene i kalibreringsrapporten (i møteprotokollen er formlene gjengitt i bilag 3).
SMHI har i brev av 1982-11-19 tilrådd at tapping over måledam Langvatn bør unngås i
registret rundt 50 m 3/s.
Grunnlaget for tillatelsen til vannutveksling i Skjomen er og har vært at vannstanden i
Sitasjaure skal være upåvirket av den norske reguleringen, det skal med andre ord ikke
forekomme noen lagring av "norsk" vann i Sitasjaure. I tilleggsavtalen av juli 1969 mellom
Vattenfall og NVE/Statskraftverkene sier § 1 at det skal utføres daglige rekonstruksjonsberegninger. Om det ikke forekommer større avvik mellom virkelige og beregnede verdier
justeres tappingen en gang i uken, i motsatt fall oftere.
Da vannutvekslingen startet i 1977 ble det ut fra en antatt målenøyaktighet av vannstanden på
1 cm bestemt at tillatt saldo av overføringsvann i Sitasjaure skulle være begrenset til 7 De. En
døgnenhet (De) tilsvarer en vannmengde på 1 m 3/s gjennom et døgn. Det ble ganske raskt
enighet mellom partene om å gjøre betemmeIsen mindre rigorøs, og tillatt saldo ble satt til 35
De, unntatt nær reguleringsgrensene i Sitasjaure. Der ble den fortsatt 7 De. Se
"Overenskomst", bilag 9 til kapittel 2. Dette omhandles også i slutten av rapporten, under
gjennomgang av oppståtte problemer. Det bør legges til at hvis Langvatn er fullt er
saldogrensen 7 De (1994).
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9.

Stormøter

Den bilaterale vannutvekslingen i Skjomen skjer i henhold til inngåtte avtaler mellom
Vattenfall og Statkraft (tidligere Statkraftverkene, NVE). For å overvåke vannutvekslingen er
det oppnevnt to kontrollanter fra henholdsvis SMHI og NVE, en svensk og en norsk. De to
partene i vannutvekslingen etablerte i 1968 en samarbeidskomite der partene var representert
med juridisk og teknisk ekspertise. Møtene i komiteen ble utvidet med kontrollantene og med
Statskraftverkenes konsulent, Nybro Hansen AlS (senere Nybro-Bjerck som en del av
Norconsult), og ble benevnt "Stormøter" for å skille dem fra de mange planleggings- og
senere drifts- og kontrollrnøter. Referatene/protokollene fra stormøtene gir en god oversikt
over utviklingen av transitteringssystemet, problemer som er oppstått og vedtak som er fattet.
Hovedinnholdet i referatene gjengis derfor i det følgende. For ytterligere detaljer henvises det
til selve referatene, de er alle sendt møtedeltakerne.
Oslo 8. mai 1968. Stockholm 7. september 1987, SIgomenverkene, oversiktlig redogorelse fiJr
Norsk-Svenska samarbetskommitten , ved Svante Frost.
Dette var et møte mellom representanter fra Vattenfall og NVE (Statskraftverkene). Planene
for utbygging av Skjomenvassdragene ble gjennomgått. Det ble tatt beslutning om
opprettelsen aven "samarbeidskomite", og sammensetningen av denne. Hver av partene
skulle oppnevne en jurist og en ingeniør. Kontrakt ble opprettet i august 1968, og til
medlemmer ble oppnevnt overingeniørene Arne Heldt (Vattenfall) og Yngvar Mæhlum (l~
juristene Svante Frost (Vattenfall) og Øystein Flack.
Oslo 9-10 mai 1973. Referat ved Bjørn Zapffe (Nybro Hansen), 22. mai 1973. 13 dellaker,'
derav 5 fra Sverige.
Forslag til målesystem ble gjennomgått. De forskjellige målepunkter ble diskutert i detalj. (lf
man ble enige om mindre endringer og tilføyelser til Nybro Hansens forslag til målesystem
Det ble vedtatt at måledam i utløp av tappetunnel fra Langvatn kunne kalibreres i modell. tn
protokoll som omfattet hovedpunktene fra møtet ble utarbeidet og godkjent av Vattenfall ":'
NVE.
Referatet sier videre: "NVEs forslag til målesystem, som vil bli forelagt VattendomstoleIl. \ ti
måtte medføre visse endringer i eksisterende tilleggsavtale mellom Vattenfall og NVE. {h'!
ble enighet om at en tilleggsavtale nr. 2, som gir dekning for de endringer av prin.,lr1t'!:
betydning NVE's forslag innebærer, settes opp." Dette ble gjort av møtet. Videre i h\l:,t'
referatet: "Sivilingeniør Nybro Hansens notat av 6. februar 1973 rettes m.h.t. de i Ill\'k
fremkomne bemerkninger og kompletteres ellers slik at dette i revidert utgave kan frel11k~:.·~',
som bilag til tilleggsavtale nr. 2 mellom Vattenfall og NVE når saken forek~~·I."
Vattendomstolen. Det reviderte notat dateres 21. mai 1973."
Oslo 7 .5.1976. Protokoll ved Leif Vinnogg (Nybro Hansen) 11. mai 1976. 12 deltakere, dlf dl
3 fra Sverige.
Det ble redegjort for fremdriften på anlegget og forsinkelser. Tapping fra Langvaln 111.1
registreres med sekundærmetoden (lukestilling og vannstand i Langvatn) inntil måledam k.lll
bygges etter en tids tapping (sommeren 1977). Vedtak: "Nybro Hansen vNinnogg beregnt"
usikkerheten med sekundært målesystem". Det ble også fattet vedtak om at beho\' tp,
ytterligere målinger av naturlig vannføring fra Langvatn klarlegges av Sprinchorn/Aars inncll
1. september 1976. Det ble også vedtatt at "SMHI og Vattenfall kommer innen 1. septemOl'!
med forslag til metode for beregning av naturlig avløp fra Langvatn".
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Målesystem for vannstand i Sitas vil være operativt 1. januar 1977. Nivåmålingen i
Kjårdavatn er endret til pneumatisk peilerør i fallende grøft i terrenget. Etter ønske fra
kontrollantene ble det fattet følgende vedtak: "Nybro Hansen vNinnogg skriver om
måletekniske aspekter. Årsaken til endringen forklares skriftlig fra Skjomenanleggene".
Røropplegg i lukesjakten for pneumatisk og manuell peiling av vannstanden i Kjårdavatn over
kt. 600 installeres. Instrumentene utelates til behovet eventuelt melder seg. Vedtak: "Nybro
Hansen v/Vinnogg setter opp forslag til målemetode for vannføring når det tappes fra Sitas til
Kjårdavatn og vannstanden i Kjårdavatn ligger under kote 600".
Når det gjelder vannstandsmålinger generelt ble det fattet følgende vedtak: "Målesystemoppstilling og driftsanvisning utarbeides av Nybro Hansen v/Vinnogg innen 15. juni 1976"
Videre: "To vannstandsmålerør, ett for pneumatisk og et for manuell peiling brukes." "Et
system for montering og demontering av luftledningen i vannstandsrøret foreslås av Nybro
Hansen v/Vinnogg".
Kalibrering av Sitas-Kjårdatunnelen kan starte i mai 1977 etter ca. l måneds tapping SitasKjårda. Ødegård og Vinnogg skal innen l. september foreslå program for tapping og
grtunnlagsdata for foreløpige vannføringsberegninger til kalibreringen er avsluttet.
En aktivitetsliste i 14 punkter fulgte protokollen.
Skjomen 6. og 7. oktober 1976. Protokoll fra møtet 7. oktober ved Leif Vinnogg (Nybro
Hansen) 28.10.1976. 13 deltakere, derav 4fra Sverige.
Onsdag 6. okt. var det befaring av anlegget. Noen luker var under montering.
Torsdag 7. okt var det møte på Elvegård. Innledningsvis ble enkelte detaljer vedr. målerørene
diskutert og avklaring avtalt. Det ble avtalt at:" Kobling av overføringsrør fra trykkuttakene
for falltapsmåling i Sitas-Kjårdatunnelen skal muliggjøre separate trykkoverføringer fra høyre
og venstre vegg til henholdsvis ø 200-røret og ø 300-røret". Også "Kontroll av målerør
m/ventiler gjøres før tunnelutslag i magasinene tas".
For Langvatn-overføringen godtas preliminær vannføringsberegning etter Nybro Hansens
forslag (29.8.76) . Når måledammen er operativ gjøres etterberegning. Det ønskes måling av
små vannføringer i utløpet av Langvatn (Q<5 m 3/s). Vedr. høydesystem ble følgende vedtak
gjort: "Måledammen skal ligge i Langvatns høydesystem. Det skal gjøres en
kontrollnivellering mellom fixpunkt for naturlig avløp og fixpunkt for magasinkurven".
I Sitas-Kjårdatunnelen er nå trykkmålepunktenes plassering godkjente. Nybro Hansen vi
Vinnogg skal se på følgende: Bedre kartlegging av det "usikre området" i sekundært
målesystem ved tapping mot Kjårda. Beregning av preliminær vannføringskurve for primært
målesystem. Foreslå minstevannføring i overføringen ut fra vurdering av målenøyaktighet.
Vannspyling i overføringsrørene istedenfor luftspyling godtas av SMHI. Manuelle målinger
kan benyttes første tappesesongen. Nøyaktighet for magasinrnålingene ± 10mm og for
tunneltrykknivå ± 5mm, daglige målinger. Fixpunkter nær målestasjonene, målestaver i de
øverste 5 m av magasinene
Så lenge Norge og Sverige er enige om tekniske endringer i systemet behøver ikke
Vattendomstolen underrettes. Et spørsmål om inspeksjonstetthet og eventuell økt
målesikkerhet ved dobling av visse målinger tas opp på neste møte. Hele systemet kan være
helt driftsklart 15. okt. 1977 (Myrhaug). Nybro Hansen vNinnogg tar initiativ til å anvende
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EDB-program for integrering av flygelmålinger. Inspeksjon av målerørene (tetthet) foretas av
kontrollantene og Vinnogg før tunnelene fylles.
En aktivitetsliste i 16 pkt. fulgte protokollen.
Oslo, ref datert 9. mars 1977. "Internmøte" som forberedelse til møte i Vuollerim 16. mars.
Om årets aktiviteter, samt en rekke detaljer.
Vuollerim onsdag 16. mars 1977. Protokoll ved LeifVinnogg (Nybro Hansen) 24. mars 1977.
15 deltakere, derav 6 fra Sverige.
Statusrapport om anleggsarbeidene. Gjennomslag i tunnel fra Langvatn og tunnel SitasKjårdavatn forventet i uke 18 (primo mai). Deretter tapping for spyling av løsmasser i ca 1
mnd. Måledam bygges i juli-august, lukehusene ferdige i september og måledamhuset klart i
oktober.
Vedtak: "Avsluttende kontroll av målerør, ventiler etc. foretas uke 17 av Olsson, Lindstrom,
Aars og Vinnogg."
For Langvatntunnelen ble det fattet slik vedtak: "Det skal utarbeides både foreløpig diagram
og tabell for det sekundære målesystemet for vannføring (vannstand, lukestilling), vNinnogg,
innen l. mai".
Oppgjør ved eventuell ubalanse i vannregnskapet under kalibreringsperioden ble diskutert.
Det ble vedtatt: "Feil i vannmengdene mellom Norge og Sverige må utjevnes snarest mulig
etter at ubalansen oppdages".
Målinger i elveutløpet fra Langvatn av vannføringer mellom O og 3 m 3/s gjenstår. Det ble
vedtatt at: "målingene utføres i mai når tappingen begynner". Angående høydesystem ble det
vedtatt: "Høydesystemet for Langvatn baseres på fikspunktet V-bolt 673,64, kfr. brev av
31.1.1977 til SMHI fra NVEN. (I protokollen er høyden feilskrevet 663,64. For øvrig vises til
brev til SMHIfra NVEIVav 16.8.76) Måledammen må legges i samme system. Det må gjøres
en kontrollnivellering mellom fikspunktet og revisjonslukehuset så snart som mulig. Et
referansenivå avmerkes inne i lukehuset."
For Sitas-Kjårdatunnelen ble det gjort vedtak om oppmålinger og utarbeidelse av kurver og
tabeller for foreløpige vannføringsberegninger før endelig kalibrering er utført. Det ble også
gjort følgende vedtak: "Foreløpig settes 10 m 3/s som minste tillatte vannføring".
Under posten "Generelt" ble det gjort vedtak om utførelsen av de manuelle målingene våren
og sommeren 1977. Skjemaet for rekonstruksjonsberegninger (ukeskjema) og iskorreksjon
var godtatt (Olsson). Sprinchorn la vekt på at klimatiske og geografiske faktorer i Skjomen
ikke måtte redusere påliteligheten av kontrollsystemet i forhold til tilsvarende system i Øvre
Namsen, i så fall måtte kompenserende tiltak iverksettes. Etter innkjøringssesongen må det
vurderes om tilleggsinstallasjoner i form av automatisk registrerende flottørpeileutstyr bør
monteres på enkelte målestsjoner. Analog eller digital registrering vurderes samtidig.
Frydendals notat "Tilsynsfrekvens for målestasjonene på Skjomenfjellet" datert 9. feb. 1977
gjelder den permanente ordningen etter at innkjøringssesongen 77178 er over. Vedtak:
"Ræstad lager en beskrivelse av komponentene i måle- og overføringssystemet innen 1. mai
d.å. Det blir en videreføring av Nybro Hansens notat "Vannføringsmålinger" datert 16. aug.
1976.
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Vannhusholdningsskjemaene
utarbeidet
av
Eriksen
(Statskraftverkenes
vannhusholdningskontor) ble vurdert, og det ble foreslått endringer i skjemaene l og 2. Disse
skjemaene synes å være nok for Vattenfalls drift..
Vedtak: "Lindstrøm og Sprinchorn vil vurdere nærmere hvilke data som ønskes når de
automatiske registreringene trer i funksjon." Vinnogg vil forelegge SMHI beskrivelse av
måle- og beregningsprosedyrer for kalibreringen (høsten 1977) av Sitas-Kjårdatunnelen.
En aktivitetsliste i 13 pkt. fulgte protokollen.
Narvik/Skjomen 2.-4. oktober 1978. Protokoll efter møter i Narvik og befaring i Skjomen 2.4. oktober 1978 ved Leif Vinnogg (Nybro Hansen) 26. okt. 1978. 18 deltakere, derav 8 Fli
Sverige.
Frydendal redegjorde for driftsproblemer vinteren 1978: Isproblem i tappelukesjakt Langvatn
og prøving av måle/signalanlegg medførte at det ble 14. februar før målesystemet for hek
overføringen ble igangsatt. 15. februar ble det avbrudd i kontrollen med overføringen fra
Langvatn. Tappingen fortsatte en tid uten fjernstyring. 14. april skjedde et havari pa
målesystemet pga. lynnedslag.
I slutten av april var Sitas nesten tom (svensk regulering) og kanalisering ved
tunnelmunningen mot Sitas ble igangsatt. Avsluttet 10. juni. Etter kalibrering i juni ble Sita"
Kjårdatunnelen tømt for inspeksjon av målerør, luker mv., og utbedringsarbeider utført Ildl
til møtedato. Dette og arbeider i Langvatntunnelen har medført at det ikke har vært muli~ ;1
gjenopprette vannbalansen i Sitas (565 De). Under påfølgende diskusjon begrunnet Frydend.t!
at kravet om maksimalt avvik på 1 cm i Sitas kunne bli vanskelig å overholde.
"Befaringsrapport 21. sept. -78" ble gjennomgått punktvis.
I lukehus ved Sitas heves rØrene S3 og ST3 til ca 1m over gulvet, og det monteres plater !'-(llll
underlag for limnigrafene. Det anbefales at kryssforbindelsen mellom målerørene forh.llt
holdes stengt, slik at rØrene kan overvåkes hver for seg. Vibrerende rØr som ruster skal "["IX"
inn. Det var en lekkasjeåpning på 40 cm2 i topptetningen på tappeluken, men den ble telle[ ':;4
aug. Fordi sekundært målesystem har større nøyaktighet enn det primære ved . . IH.l
vannføringer kan det bli aktuelt med analogregistrering av lukeåpninger (avhen~it= .1\
trykkerens driftssikkerhet, Sprinchorn). Minimumstappingen i primært system vurdere!'- hl" l"
fra 10 til 20 m3/s. De faste måleskalaene i Sitasjaure må få m-angivelse.
Også i revisjonsluken ved Kjårda heves rØr og limnigrafene får fast plate som umkrl.l:
Måleskalaen på dammen forbedres. Revisjonsluken lekker nå 5,7 lis.
Revisjonslukehus Langvatn. Pneumatisk vannstandsmåling L2 i drift. Limnigraf L3 hk .... lt·
drift. Vedtak (4.okt.): "Nedenfor lukehuset på en bergrabbe i strandkanten monteres en "r.t! t:.
stålbjelke med nivellert fastmerke som skal danne basis for for vannstandsmalin~ I
Langvatn. Fra bjelkens fastmerke skal det kunne henges en nivellerstang (4m) ned i \allll(:
slik at vannstanden kan avleses. Nivellerstangen oppbevares i lukehuset. Dette ansees "Olll l'!:
løsning som kan erstatte de foreskrevne vannstandsmerker i Langvatn" .
Tappeluke Langvatn. Digitalvisning oppe i lukehuset av lukestilling er nå meget prc'l~
Analogregistrering av lukestilling vurderes som for Sitas. Permanent lysarmatur monterl· . . I
sjakten. Praktiske forbedringer samt finjustering av luketetning skal utføres.

Måledammen gjøres ren for løsmasser. En måleskala plasseres på hver side av måledammens
nedstrøms side for å muliggjøre beregning av hoveddrensrørets vannføringskapasitet (graden
av dykking). En del nødvendige vedlikeholdsarbeider og reparasjoner ble avtalt.
Målehuset. En del praktiske tiltak vedtatt. Trykkeren er til reparasjon. Limnigraf for analog
registrering må installeres. Høydeangivelse mangler for innvendig fikspunkt.
Trykkuttakshullene inn til brønnene har ø 5 cm, foreslås redusert til ø 2 cm (i etterhånd
godkjent av VHL). Olsson påpekte at vannvolumet i måledammen under overløpskanten av
prinsipielle grunner må regnes med en gang for hver tappeperiode. Det er 1320 m3 .
Generelt. Noen praktiske vedtak vedrørende spyling, nivelleringsmuligheter og egnete
peilelodd. SMHI anbefaler at peilerørene KT3 og ST3 utstyres med stengeventil (fjernbetjent
fra lukehus). I følge avtale skulle vannstandsmålerørenes utløp i vannene være forsterket og
eventuelt innstøpt. De inspiseres til våren. og eventuell forsterkning vurderes da. Inspeksjonsog kontrollrutiner må lages og godkjennes av kontrollantene før tappesesongen starter.
Anmerkninger til SMHls kontroll-PM 1978-07-07:
Det gjøres ingen korrigering av de ca 2 cm forskjell i høydesystemene mellom Sitas og Kjårda
før nye, mer nøyaktige peilelodd gir grunnlag for dette.
Vedtak: " "For mye vann" i Sitas defineres som positiv saldo (+ tegn.). SMHls kontrollant
medbringer barometer ved inspeksjon under kalibreringen. De sekundære målesystemene må
kalibreres ved hjelp av primærsystemene snarest mulig etter at systemene er fullt operative
med sin endelige måleutrustning."
Den påfølgende diskusjon dreide seg om innkjøringsproblemene, grunnlaget for "1 cm
kravet" og vansker med å overholde dette, samt oppgjør for oppstått saldo. I følge Frydendal
er det tatt sikte på en ukentlig besøksfrekvens på målestedene i vinter, med værforbehold.
4. oktober ble driftstekniske problem diskutert. Frydendal fortalte at signaloverføringen som
nå går i kabel skal dubleres med radiolinjesystem (400 MHz). Det er ønskelig med en linkstasjon på svensk grunn. Mobiltlf (80 MHz) føres også inn i området.
"Det offentlig utnevnte utvalg, som i dag formelt skal følge Langvatn-Sitas-Kjårdaoverføringen, består av: Skugge og Frost fra Vattenfall og Nilsen og Sunde fra NVE". Å
diskutere fellesutnyttelse av Langvatn er for tidlig.
Siste post på møtet var oppsummering av et arbeidsprogram, i henhold til de vedtak som var
fattet.
Norrkoping 1980-05-20-21 Protokoll ved Inge Olsson, SMHl, 1980-06-10. 8 deltakere, derav
3 fra Norge.
Møtet behandlet normer for vannføringsbestemmelser mv. Registreringsdata kan deles i 3
grupper: Fjernoverførte verdier, lokalt digitalt registrerte verdier og lokalt analogt registrerte
verdier. Etter bearbeiding (med forskjellig tidsperspektiv) skal følgende data foreligge: 1.
Driftsdata. 2. Avregningsdata. 3. Kontrolldata. 4. Endelige data. Driftsdataene bygger på
fjernoverførte data med en viss rimelighetskontroll. Avregningsdata beregnes minimum hvert
halvår og bygger på alle 3 typer grunndata. SMHI utfører en etterkontroll av
avregningsdataene, og avgjør selv hvilke data som da brukes. Endelige data fåes ved
omregning etter beslutning om hvilke formler som skal gjelde for beregningene. Det er
ønskelig at de lokale digitale registreringene skjer i maskinlesbar form, og at et automatisk
beregningssystem opprettes.
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Hvilke feil som kan tolereres og hvilke verdier som skal gjelde som avregningsverdier
bestemmer inntil videre Innsetverkene. SMHI beslutter så etter kontrollgranskning eventuelle
justeringer (om nødvendig etter samråd med den norske kontrollanten). Retningslinjer for
Innsetverkenes rapportering til Vattenfall, SMHI og NVE ble spesifisert (protokollens pkt.
2.2).
Det ble vedtatt detalj forbedringer i vannføringsbestemmelsene (pkt. 3). Videre ønsket møtet å
forbedre rekonstruksjonsberegningene for Langvatnet (pkt. 4, spes. magasinering og
iskorrigering).
En rekke avgjørelser om eksisterende registreringsskjemaer ble vedtatt. Blant annet avløses
skjema 1 av driftsrapport, og skjema 2 utgår (etter at saldoavregningen er overført til skjema
3).

Driftsinstruksjon opprettes snarest (spesifisert og prioritert under pkt. 6).
Under siste post på programmet ble det samtalt om diverse saker. Bl.a. mente man at
samarbeidskomiteen burde omdannes til å behandle driftsspørsmål (mot tidligere anlegg og
igangsetting). Møtet konstaterte at et forslag til avtale NVE-Vattenfall om
vannhusholdningsbestemmelsene for Sitasjaure forelå (Tillaggsavtal nr. 3) og besluttet at
Lindstrøm skulle ta opp innen Vattenfall hvorledes kontrollantenes synspunkter kunne
ivaretas, med tilbakemelding til disse. Noe spøkefullt ble det under prioritering av
beregningssystem konkludert: "Etter basta fOrstånd - tills kontrollantene får hand om det".
Oslo 3. og 4. juni 1981. Protokoll (ikke off) ved H Rist, NVE/SP 20.10.81. 13 deltakere,
hvorav 5 fra Sverige.
Forslaget til en tilleggsavtale nr. 3 ("Overenskommelse") med de siste rettelser ble
gjennomgått. Avtalen sendes til underskrift. Den trenger ikke å sendes Vattendomstolen.
Oppstått reguleringssaldo ble satt til 72 De per 10/8. Fra 11/8 benyttes nye formler og
korrigerte høyder til beregningene. NVE må nå holde seg innenfor de tillatte ± 35 De (5 cm) i
S itasj aure. Kontrollgruppen melder overtredelser til Vassdragsdirektoratet.
Spørsmålet om omdanning eller oppløsning av samarbeidskomiteen ble igjen tatt opp. Det ble
konkludert med at komiteen kunne oppløses etter at Nybro Hansens siste kalibreringsrapport
var mottatt en gang i 1982.
Bygging av bro nedstrøms måledam ble behandlet og henvist til utredning.
Vinnogg presenterte rapporten fra Nybro Hansen om kalibreringene av primærrnålesystemet
Sitas-Kjårda, med to formler for vannføringsbestemmelsene. Han fikk i oppdrag å modifisere
formlene, med eksponenten avrundet til 0,5. Ved tapping skal vannføringen såvidt mulig
holdes mellom 15 og 45 m 3 /s, og aldri under 10 m 3/s. Ny måleomgang ble bestemt til 1985.
Frydendal hadde laget et omriss til driftsinstruks.Den endelige instruks vil foreligge etter at
Langvatn-tunnelens målesystem er ferdig kalibrert. Rapport om dette vil foreligge ved
årsskiftet.
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Norrkoping 1984-12-04-05. Protokoll ved Inge Olsson, SMHJ, 1985-01-22. 13 deltakere,
derav 7fra Norge.
Metodene for vannføringsberegninger godkjente (se bilagene til protokollen): Langvatn
primær var godkjent av SMHI 1982-11-19, sekundær ble godkjent med reduksjon i antall
siffre iformelkonstantene. Sitas-Kjårdatunnelen, rapport nov. 1983, har godkjente formler
(eksponent 0,5). Sekundærmetoden godkjennes i henhold til rapport 1984-09-17, men med
redusert antall siffre, og med krav om utarbeidelse av formler for beregning av
lukekonstanten. Formlene for de ulike delsystemene slås sammen. Villkårene for bruk av de
forskjellige formler er opplistet på protokollens side 3 (avhengighet av vannstander),
tunnelvannstander skal i minst mulig grad anvendes for sekundærberegning.
Følgende forskrifter skal gjelde:
Minste tapping gjennom tunnelen (S<->K) skal så vidt mulig være 15m 3Is, men absolutt nedre
grense er fortsatt 10 m 3/s (om Kjårdaterskelen brukes i sekundærberegningene er den 15
m 3/s).

Inspeksjon av målemunnstykker og tetthetsprøving av målerør gjøres hvert 10. år eller ved
behov. For tunnelrørene gjelder det bare de som er tilgjengelige fra sjakten.
Driftsansvarlig i Narvik løser i samråd med ' kontrollantene spørsmålet om påkrevete
observasjoner av vannstanden i Kjårdavatnet.
Ved lav vannstand i Sitasjaure «605 m) må tappingen ikke være større enn at underkritisk
strømning over Sitasterskelen beholdes.
Formlene Il og 12 gir relativt dårlige verdier, og må derfor ikke nyttes til avregning. Dersom
primærsystemet opphører å fungere og disse formlene skulle vært brukt til
sekundærberegninger, må tappingen avbrytes.
Møtet besluttet at sekundærberegninger nå skal påbegynnes snarest. Tillatte grenser for avvik
mellom primær- og sekundærresultater ble drøftet, samt hvorledes
resultatene bør
presenteres, og om lagring av inn-data. Inntil videre kan ±1O % for tilfeldige avvik og ± l %
for systematiske akkumulerte avvik være akseptable grenser. Avvikene regnes i forhold til
primærverdiene.
Kommende kalibreringer er planlagt til mars og JUnI 1985 og 1986. Beslutning om
kalibreringer deretter (primær og sekundær) bør tas ved anledning etter hver ny
kalibreringsomgang.
Avvik fra transiteringsbestemmelsene i 1982 og i 1983 ble tatt opp av Sprinchorn/Olsson (69
De i 1982 og -269 De i 1983) For 1983 bedømtes situasjonen som en nødssituasjon, men det
var urealistisk å tro at Vattendomstolen kunne gi noen forhåndstillatelse til å avvike gjeldende
bestemmelser. Det finnes ingen grunn til å endre de rutiner kontrollantene må følge . Den
norsk/svenske samarbeidskomiteen kan med fordel ta spørsmålet opp i sin forestående
rapport.
Rapportering. SMHI trenger for sin granskning
a. Samtlige limnigrafskjema.
b. Timeberegninger
c. Rekonstruksjons- og saldoberegninger
d. Saldooversikt med kommentarer
e. Årsdiagram (saldo, seneste diagram for primærlsekundærsammenligning)
f. Luke- og W -oversikter om lag som for -83
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c + d over skal heretter innsendes hver annen måned, øvrig rapportering kan skje årlig. c + d
sendes også med samme frekvens til Vattenfalls driftskontor i Vuollerim og til den norske
kontrollanten. Vuollerim skal dessuten ha saldo hvert døgn på fastsatt skjema. Feilregnet
døgndriftssaldo rapporteres til Vuollerim og utjevnes snarest.
Eidissen la fram et konsept til tillegg til driftsinstruksjon. Møtet ønsket at en fullstendig
instruksjon skal foreligge snarest etter at sekundærberegningene er innarbeidet i rutinene.
Omdanning av samarbeidskomiteen. Da bygningsfasen nå konstateres å gå over i en driftsfase
må det vurderes om komiteen bør omdannes eller oppløses. Møtet mente at gruppen bør
fortsette i en eller annen form, bl.a. bør kontrollantene ha noen å henvende seg til i større
spørsmål. Frost pekte på at møtet var uten mandat til å gjøre noen endringer, og anbefalte at
de gjenstående medlemmer (Nilsen og Frost) gir forslag i saken til komiteens oppdragsgivere.
Dette ble vedtatt.
I anledning en diskusjon om høydesystemene spurte Nilsen om størrelsen på seiehes i
Sitasjaure. Det fremgikk at det var svingetider på 2-10 timer og ved de raske svingningene
amplituder på 1-2 cm.
Stockholm 4.-5. oktober 1988. Møtereferat ved Lars Frydendal, Innsetverkene, 10/2/89. 17
deltakere, derav 8 fra Norge.
Nybro-Bjercks kalibreringsrapport ble gjennomgått av L. Vinnogg. Han konkluderte med at vi
hadde nådd grensen for den presisjon som kunne oppnås med foreliggende måle- og
kalibreringsutrustning. Olsson pekte på at laveste vannhastighet ikke bør underskride 0,5 m/s
av hensyn til den mulige presisjon i flygelmålingene. Møtets vedtak: "For primærsystemet
beholdes de gjeldende formler fra 1984. For sekundærsystemet beholdes de nå gjeldende
formler fra 1984."
Sekundærmetoden var opprinnelig tenkt som en "back-up" metode for å danne avregningsunderlag dersom primærmetoden skulle få databortfall. Den brukes nå også kontinuerlig som
et hjelpemiddel for gjensidig kontroll mellom de to beregningsmetoder, og den er dermed
også en løpende kontroll av datakvaliteten. Ved stormøtet i 1984 ble det satt foreløpige
grenser for akseptable avvik mellom beregningsmetodene. Disse gjelder fortsatt, l % for
langtidsverdier og 10 % for enkeltverdier.
Møtet godkjente Olssons forslag til prinsipper for bruk av sekundærmetoden:
Primærmetoden gjelder.
Ved databortfall for primærmetoden brukes sekundærmetoden (reservasjon: kanskje bare ved
driftsavregning).
Ved ikke-akseptable avvik mellom metodene avgjøres etter beste skjønn i hvert tilfelle.
Spesielle problem ved terskelen i Kjårda kanal.
Kanalen har endret geometri etter et ras høsten 1987. Dette kan influere på formelen for
sekundærsystemet ved vannstand under 601,88. Målepunktet er nå bygget om. Vannstanden i
kanalen registreres av limnigraf, mens vannstanden i Kjårdavatn registreres pneumatisk.
Vedtak: "Nybro-Bjerck gir forslag til ny konstant "alfa" i formel for Kjårda < 601,88.
Kontrollantene vil vurdere og gi eventuell godkjennelse."
Tidspunkt for neste kalibrering. Vedtak: "Neste kalibrering skjer senest 1995. Senest
samband med kalibreringen foretas inspeksjon av tunnel, luker etc. i den grad det er mulig."
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Erstatning for trykkere. Kienzle-trykkerne er nå erstattet av PLS-baserte dataloggere.
Vedtak: "Møtet godkjenner prinsippet for registrering og installasjonen av de nye loggerne."
Instruksjon for underhold og drift av målesystemet skal også gjelde det overliggende
regelverk for hele transitteringen, den bør omfatte 3 deler:
l.
Avtale og dom. Formler og regelverk.
2.
Rapportering og protokollering.
3.
Vedlikehold og drift.
Konklusjon: "DIn leverer de overordnede deler av instruksjonen, delene l og 2, innen februar
1989."
Magasinering av norsk vann i Sitasjaure juni 1988.
DIn redegjorde for manøvreringen i juni. I løpet av 7 dager ble det magasinert 207 De i
Sitasjaure. 5 dager etter at Skjomen ble driftsklar var saldoen igjen innen tillate grenser. Selv
om 3. mann trolig ikke var påført skade brøt manøvreringen med det norske
manøvreringsreglementet (Aars) og svensk lov (Olsson, "så har får man helt enkelt inte
gora"). SMHI protokallførte derfor: "Information om det intrafJade kommer at sandas till
lansstyrelsen i Norrbotten. I framtiden kommer dylika handelser att medfora overvaganden
om rattslig provning. "
Framtidig svensk-norsk fellesutnyttelse av Sitasmagasinet.
DIn gjorde rede for de tanker en hadde om en felles utnyttelse av Sitasmagasinet.. Vattenfall
ønsket ikke å fremme noe forslag så lenge spørsmålet om tapping til Teusadalen ennå står
åpent. Konklusjon: "Statkraft utreder saken og kommer med et forslag til avtale. Dette
forslaget vurderes og kommenteres av Vattenfall. Det settes så eventuelt ned en gruppe fra
begge parter som skal sette opp et felles forslag til en avtale mellom de to parter. Denne blir
eventuelt grunnlag for en søknad til Vattendomstolen."
Ekstraordinære situasjoner.
I følge Frydendal har det i en rekke tilfelle vist seg nødvendig å fravike bestemmelsene om
samtidighet. Problemet har to sider (Haagensen), en i forhold til konsesjoner og lover og en i
relasjon til forholdet mellom de to parter. Konklusjon: "En vil be juristene i de to land om å
studere spørsmålet og legge grunnen til et forslag."
Behov for og utforming av norsk-svensk referansegruppe og behov for stormøter.
Etter noe diskusjon kom man fram til følgende konklusjoner: "Det er enighet om at gruppen
bør bestå. Innenfor Vattenfall og Statkraft vurderer man og gir forslag til hvordan den bør
sammensettes." Videre vedrørende stormøtet: "Møtet tar ikke standpunkt til Stormøtet som
fast institusjon. Stormøtet sammenkalles ved behov etter diskusjon mellom partene."
Oslo 19. sept. 1989. Møtereferat ved L. Frydendal, DIn (Innsetverkene). 9 deltakere, derav 4
fra Sverige.
Sakliste: Referansegruppen , rapport og eventuell videreføring. Felles utnyttelse av
magasinene Sitas og Langvatn. Spørsmål i tilknytning til protokoll fra Stormøtet 88.
En rapport for referansegruppens virksomhet var satt opp av Svante Frost og tiltrådt av
K.Y.Nilsen . Etter utveksling aven del synspunkter kom møtet til følgende konklusjon: "Man
utveksler synspunkter på gruppens videre sammensetning og oppdrag. Svante Frosts rapport
for gruppens virksomhet overleveres til oppdragsgiverne. Man gir samtidig en anbefaling av
sammensetning og oppdrag for en eventuell ny gruppe. Medlemmer aven eventuell ny gruppe
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bør oppnevnes ved stilling/funksjon, ikke ved navn. Frosts rapport danner bilag til denne
protokoll."
En mulig felles utnyttelse av magasinene Sitas og Langvatn ble drøftet. For å komme videre
trengs en forstudie som underlag for en diskusjon mellom partene. Møtets konklusjon på dette
punktet ble derfor: "Da etablerer vi en norsk gruppe, F. Reistad, L. Frydendal, samt en
hydrolog fra PBG, som i samarbeid og kontakt med G. Sprinchorn sørger for å få fram
forstudien. PBG står for initiativ og innkalling." En diskusjon om praktiske detaljer fulgte.
Bl.a. ble tapping i Tausadalen i Sverige nevnt, der en avklaring forhåpentligvis kan ventes i
1992. Det ble enighet om å holde et møte hos Vattenfall den 2. nov. (mellom Lars Frydendal
og Finn Reistad i Statkraft og Bo Sten i Vattenfall).
Under møtets avsluttende del ble det reist spørsmål om, og i forbindelse med, referatet fra
stormøtet i oktober 1988.
Vedlegg til dette referatet (som ved en inkurie er datert 10/2/89):
Sluttversjon av referat fra Stormøtet 1988.
Kopi av rapport fra S. Frost om samarbeidsgruppens virksomhet.
Kopi av avtale mellom V atten fall og NVE-Statskraftverkene
samarbeidsgruppen (-komiteen).

om

opprettelse

av

Narvik 3.-4. sept. 1996. Møtereferat ved L. Frydendal, Statkraft SF, Region Nord-Norge,
datert 21.04.97. 12 deltakere, derav 5 fra Sverige.
Den 3. sept. var det befaring av Skjomenanleggene, og de forskjellige måle- og
registreringsinstallasjoner ble gjennomgått.
Møtet 4. sept. startet med en gjennomgang ved Reinholdt Eidissen av avregnings- og
rapporteringsprosedyrer. Gjennomgangen ga en detaljert og instruktiv oversikt over status i
kontroll- og registreringsprosedyrene. Kontrollantenes konklusjon var: "Kontrollantene finner
det tilfredsstillende, at man til å begynne med, fra avregningen 1996 av, begrenser seg til å
digitalisere 4 stk. perioder a 2 uker for å sammenlikne og vurdere avvik. Disse 4 uker skal
velges innenfor perioder da anleggene er i operativ bruk og fortrinnsvis slik at de omfatter to
uker med strømningsretning fra Kjårda mot Sitasjaure og to uker med motsatt
strømningsretning."
For avregningen 87 - 95 var kontrollantenes konklusjon: "Kontrollantene finner ikke grunn til
å hevde at kontrollavregningen kan være å foretrekke framfor driftsavregningen. Dette fordi
avvikene mellom de to avregningene ligger innenfor toleransegrensene. Kontrollantene vil
derfor anbefale at driftsavregningen også gjøres gjeldende som kontrollavregning."
Kontrollantenes anbefaling er derfor:
• at utgående saldo pr. 95-12-31 settes lik 4,6 De (for både drifts- og kontrollavregning).
• at inngående saldo pr. 96-01-0 l settes lik 4,6 De (for både drifts- og kontrollavregning).
• at regnskapet før 95-12-31 24:00 deretter anses som revidert og lukket.
Stormøtet gjennomførte befaring av driftssentralen, og fikk orientering og demonstrasjoner av
programmer og informasjonskilder.
Anleggsbeskrivelse og driftsinstruks, ved Harald Linde.
Gjennomgang og beskrivelse av de forskjellige anleggsdelers funksjon. Driftsinstruksen for
anleggene og registreringssystemet ble gjennomgått. Møtets konklusjon var at:
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"Driftsinstruksen burde inkluderes i reg. Nords ordinære kvalitetssystem og vedlikeholdes på
lik linje med de øvrige kvalitetsdokumenter tilhørende produksjonsavdelingen".
Kalibrering 95 og formel verk, ved Leif Vinnogg.
I rapporten etter målingene var resultatene presentert etter to prinsipper: Målingene fra 95
som alenegrunnlag for formelverket, eller sammen med tidligere målinger som grunnlag.
Møtets konklusjon: "Måleserien fra kalibreringen i 1995 skal legges til grunn for det
formelverket som skal benyttes i fremtiden. De koeffisienter og konstanter som inngår i
formel verket skal benytte 4 gjeldende siffer." (Se ellers skriv datert 12. februar 1997 fra
Berdal Strømme.) Inge Olsson ønsket at Berdal Strømme skulle se på sekundærsystem
Langvatn ..
Lars Frydendal gjennomgikk driftserfaringer og skisserte videre utvikling:
Ved revisjonsluke Langvatn er de to målerørene ut mot vannet innstøpt i betong og i praksis
utilgjengelige. Lukesjakt og luke krever tiltak. Målebrønnens tilstand er ukjent.
Ved tappeluke og måledam Langvatn er målesystemet lett tilgjengelig og har vært under så
godt som kontinuerlig forbedring siden idriftsettelse. Grus som sedimenteres i måledammen
må fjernes før det blir så mye at strømningsmønsteret i dammen påvirkes. Frydendalla til: De
feil man har hatt og som anses mulige er og vil være tilgjengelige".
Også ved Sitas tappeluke har målesystemet vært under kontinuerlig forbedring. Hyppige
trykkpulseringer pga. virvelavløsning bak lukebladet representerer en slitasje for trykkvekten
og bør dempes. Rørene inn mot målepunktene i tunnelen henger klamret til fjellbolter - bolter
og klammer er her svake punkt. Et rørbrudd ble reparert av dykker. Rørene ut i Sitas sjø er
inn støpt i betong. Luke Sitas synes tilfredsstillende tett.
Også ved revisjonsluke Kjårda har målesystemet vært under løpende forbedring. Ny slange er
lagt ut til bunnen av Kjårda sjø, og målepunktet Kjårda kanal er bygget om som følge av et ras
i grusbankene langs kanalen. Rørene ut mot kanalen er innstøpt i betong. Rørene inn mot
målepunktene i kanalen henger klamret til fjellbolter.
Videre drift:
I 2005 vil anleggene være 28 år og den teknologien som danner basis for målingene vil være
over 30 år. Statkraft Region Nord-Norge foreslår:
• Langtidsplan for anleggene bør være at dersom noe havarerer eller ødelegges før 2005
repareres det med foreliggende teknologi.
• I 2002 startes en prosess med redesign av målesystemene.
• I 2004 foretas full oppgradering av målesystemene til den teknologi som da anses som
mest egnet.
• Kalibrering skjer så i 2005.
Avtale Statkraft - Vattenfall, ved Kjell Haagensen:
Det er Statkrafts oppfatning at det er behov for en avtale mellom Statkraft og Vattenfall som
omhandler driften av anleggene. De foreliggende avtaler har i liten grad fulgt normal praksis
ved ordinære avtaler av sivilrettslig karakter. Fraværet aven driftsavtale kan bli en ulempe
ved en eventuell ISO sertifisering for både Statkraft og Vattenfall. Statkraft vil oppfordre
Vattenfall til å ta det nødvendige initiativ. Ca. 1990 diskuterte man også å opprette et utvalg
for driften av anleggene, et felles organ som forbindelse mellom de to selskaper for saker som
angikk transitteringen. Også denne diskusjonen bør føres videre.
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Narvik 28. august 1997. Referat ved H Linde og R. Eidissen, Statkraft SF, Region NordNorge, 30.04.1998. 11 deltakere, derav 3 fra Sverige.
Møtet etterfulgte kontrollørenes årlige befaring av anlegget. Onsdag 27. ble det foretatt
omvisningstur til Båtsvatn, og om kvelden ble 20-års transittering feiret på Kjårdahytta.
Torsdag formiddag var det tur innom Norddalen kraftverk og kraftverket i Sør-Skjomen, med
retur til Narvik. Formelt møte om ettermiddagen, etterfulgt av jubileumsmiddag på Grand
Royal Hotel.
Møtet 28.08.97 ble innledet med gjennomgang av referatet fra fjorårets møte. Så fulgte
kommentarer til gjennomgang av rapporter og avregninger. Olsson påpekte at
inngangssaldoen for 1996 skulle være + 4,6 De (jfr. ref. fra i fjor). Med hensyn til at
driftssaldoen ble gjort gjeldende for 1995, ble det presisert at det fortsatt er
kontroll avregningen som normalt skal gjelde. Inge Olsson henviste her til sluttrapporten vedr.
granskningen for 1995 (datert 1996-05-14). (Anmerkning i ettertid: Referatet fra forrige års
møte kunne kanslqe misforstås på dette punktet. Det var for den bestemte perioden 87 - 95 at
driftssaldoen kunne erstatte kontrollsaldoen.)
Når det gjaldt formelverket ble fjorårsreferatets formulering" ... 95 skulle legges til grunn for
det formelverket som skulle benyttes i fremtiden" presisert. Med "fremtiden" menes "fra og
med 01.01.1996 frem til neste kalibrering". Inge Olsson påpekte at det på forrige møte var
enighet om at det ble foretatt en kontroll av sekundærmetoden for Langvatn-Sitas ut fra de
dataseriene som allerede finnes.
I fjorårets referat var det under driftserfaringer en formulering "De feil man har hatt og som
anses mulige er og vil være tilgjengelige". Aars hadde stor sans for formuleringen, men ville
gjerne ha den presisert. Svaret fra Frydendal var at "dette betyr at vi mener å kunne reparere
de feil som vi forventer skal kunne oppstå".
Det ble videre stilt forventninger til kontroll av målerørenes tilstand. Kontrollantene presiserte
at tegn til ytterligere feil måtte overvåkes nøye, og at eventuelle kontroller ved hjelp av
dykkere måtte kunne dokumenteres. I denne forbindelse ble det sitert fra rapporten fra Narvik
Dykkerselskap, datert 24.05.1995, i forbindelse med det løs slitte røret på Sitas. Dette ble
forøvrig videofilmet. Inge Olsson påpekte at diskusjonen vedr. muligheten for å tømme
tunnelen i forkant av neste kalibrering ikke fremgikk av møtereferatet.
Spørsmålet vedrørende ny avtale Statkraft - Vattenfall tas opp internt i Vattenfall.
Reviderte formler og kriterier vedr. sekundærsystemet:
I forbindelse med kontrollavregningen for 1996, der det nye formelverket etter kalibreringen i
mars og juni 1995 ble benyttet, ble det oppdaget et par feil i de nye koeffisientlikningene for
sekundærsystemet Sitas <-> Kjårda. Erik Nilsen henviste i den forbindelse til skriv datert
12.02.1997 fra Berdal Strømme, med korrigerte vedlegg 8 og 10 til kalibreringsrapporten.
Men også etter innførte korreksjoner ble det registrert store avvik mellom primær- og
sekundærsystemet for tapperetning Sitas -> Kjårda. Det ble da oppdaget at kanal/terskel tapet
ved Sitasjaure (i1Ho) kunne bli større enn trykkdifferensen mellom Sitas og Kjårda når Sitas
var lavere enn 603, l O. Her henviste Erik Nilsen til skriv datert 25.04.1997 fra Berdal
Strømme, og forklarte avviket med at det under utarbeidelsen av likningene bl.a. hadde skjedd
en forveksling mellom det svenske og det norske kotenivået. For å unngå et komplisert
likningssystem som bygger på en fullgod matematisk beskrivelse av kanal/terskeltapet, har
man valgt en relativt enkel korreksjonsfunksjon (i1Ho), kun avhengig av vannstanden i
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Sitasjaure og tilpasset det norske kotesystemet. (Anmerkning i ettertid: Det opereres her med
en høydeforskjell på 19 cm. I kapittelet om høydesystemer, i denne rapporten, gjøres det klart
at "riktig" differanse mellom svensk og norsk høydegrunnlag er 23 cm.)
Inge Olsson hadde følgende forslag som ville forenkle formelbruken til kun 3 formler, så
fremt samtlige målesystemer var intakte:

Forenkl et f ormel valg
l f or sekun d ære vann f ørmgsberegnmger
Tapperetning
Betingelser
Sitas -> Kjårda Hs>604,00, Hkk>602,50 og Hk«Hkk + 0,10 m)
Sitas -> Kjårda Hs<604,00, og Hk<598,00 (terskelstrømning)
Kjårda -> Sitas Ingen

Likning
2.1.0
2.1.3
2.2.0

Fm.
10
13
20

"1 ovrigt anvands primarvarden. Om primarsystemet ej i funktion då, så måste tappningen
stoppas (om ej speciell overenskommeIse)."
Møtet ga sin tilslutning til at det forenklete formelvalget ble benyttet inntil videre.
Rutiner for saldoutjevning.
Det ble redegjort for hvorledes saldoutjevning for 1996 var utført (+35,6 De avvik mellom
drifts- og kontrollsaldo). I den videre diskusjonen om rutiner for saldoutjevning var det fra
Vattenfalls side et ønske at man slipper å gjøre en slik korreksjon hvert år, men at man har en
viss margin i likhet med gjeldende grenseverdier. Eksempelvis er det i løpet av 15 år kun 3 år
der registrert avvik er større enn 15 De.
Inge Olsson presenterte deretter følgende forslag, og møtet ga sin tilslutning til at disse
rutinene skulle gjelde inntil videre:
• FeI ~ 15 De utjamnas (motsvarar ca. 2 cm på Sitas).
• Utjamning gors normalt efter den årliga kontrollgranskningen.
• Tappning/saldojustering gors snarast efter at granskningsrapporten utkommit och/eller
efter overenskommeIse med Vattenfall.
• Utjamningen bor ske nar Sitas ligger innanfOr 604.00 - 612.00 (svensk kotenivå).
Inndata til kontrollavregningen.
Statkraft kunne dokumentere avbruddsfri digital logging av limnigraf-flottørene parallelt med
digitale data fra Ritmeyersystemet siden høsten 1995. Fra granskningsrapporten fra SMHI,
datert 1997.04.08, siteres: "Att digitalisering ej sker annet an vid behov kan godtagas tills
vidare, under fOrutsattningen att skotsel av limnigrafer ock manuell a avlasningar sker på
overenskommet satt". På denne bakgrunn var det enighet på møtet om at "så lenge de lokale
kontrollrutinene ble opprettholdt, med maksimalt 3 uker mellom hver kontroll, så kunne de
digitale flottørdataene likestilles med de manuelle digitaliseringene som inndata til fremtidige
kontrollavregninger" .
Funksjonsbeskrivelse.
I Statkrafts ISO-kvalitetssystem refereres det til funksjonsbeskrivelsen. Den er imidlertid
fortsatt uferdig. SMHI har i skriv datert 1994-10-05 sendt forslag til endringer og tilføyelser,
mens Øystein Aars har overlevert sitt eksemplar av funksjonsbeskrivelsen påført sine
kommentarer til Statkraft ved Eidissen. Etter at Statkraft har bearbeidet og sammenstilt
kommentarene og forslagene oversendes materialet til Berdal Strømme for ajourføring av
funksjonsbeskrivelsen.
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Eventuelt.
Haagensen mente det var behov for en avklaring av hva som er pålegg fra henholdsvis
kontrollørene, konsesjonsmyndighet og Vattendomstolen. Kontrollørene må tydelig skille
mellom pålegg og råd. Hva med instrukser for kontrollørene og hvordan behandler vi
eventuelle uenigheter?
Vedrørende møtefrekvens ble avgjørelsen: Stormøte hvert annet år og når resultater fra
kalibreringer foreligger! Det ble også antydet "driftsmøte" etter den årlige sluttgranskningen
av kontrollavregningen, vekselvis i Narvik og Vuollerim, men intet vedtak ble gjort.
Det ble reist spørsmål om HRV og LRV er merket for publikum på oppsatte merke staver.
A vslutningsvis orienterte kontrollantene kort om årets besiktigelse. Enkelte merknader, men
totalt sett var begge kontrollantene godt fornøyd med driften slik den utføres i dag.
Skjomen 2. sept. 1998. (Etterkontrollmøte, ikke Stormøte.) Referat ved Reinholdt Eidissen,
Statkraft SF, Region Nord-Norge, datert 04.09.98 (sendt ut 03.11.1998). 7 deltakere, derav 3
fra Sverige.
Møtet ble gjennomført i etterkant av den årlige kontrollen av anleggene. Roger Sværd fra
NVEs regionkontor i Narvik (som overtar som norsk kontroll ant i 1999) og Uno Kuoljak (fra
Vattenfall, og som har overtatt etter Birgitta Adell) samt Odd Thoresen (produksjonssjef i
regionen) var på sin første befaring i transitteringsområdet.
Kotehøyde for terskelstrømning i Kjårda kanal.
Beregningsavvik i 1997 ved ren terskelstrømning ble drøftet. Målerøret i kanalen munner ut
på nøyaktig 598,00. Det forenklete formelvalget vedtatt i møtet 28.08.97 skal fortsatt gjelde
inntil videre.
Saldooverskridelsen i forbindelse med totalhavariet i Skjomen.
Olsson presiserte at saldooverskridelsen ultimo juni 1998, der norsk lagring i Sitasjaure på det
meste var +242 De, ikke hadde noen formell godkjennelse fra SMHI. log med at Vattenfall
hadde godkjent ekstra lagring av norsk vann i Sitas, og at Uinsstyrelsen inkl. Vattendomstolen
ble informert, ville dog SMHI "tills vidare ej vidtaga några åtgarder, framst beroende på
orsaken til overskridandet".
Utjevning av driftssaldoen (1997).
Enighet om utjevning siden den vedtatte grensen på ± 15 De var overskredet (avviket var
+19,2 De).
Jevnføring av primær/sekundærsystemene.
Avklaring av fortegnsfeil mv. Rettet i "notat m/korr. 3. september 1998"
Det ble noe diskusjon om ordbruken "minste/største" og "største negative/positive avvik". Det
var enighet om at dette ble endret til "Avvik fra/til: ... "
Eidissen svarte på spørsmål fra Olsson om jevnføringer, og viste til "tappeoversikten" og
"Døgnoversikten" .
Den utførte befaring avdekket enkelte ting som burde rettes. Et par vadebukser ønskes i
revisjonslukehus Langvatn. Ved naturlig vannstand i Langvatn ligger fastpunktet (672,577)
ca. 80-100 cm under vannspeilet. Dette fastpunktet kan imidlertid nås fra en steinhelle som
ligger 40-50 cm under HRV.
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Tidligere manglende lukestyringstablå var nå montert for begge tappeluker. Foruten lokal
setpunkt-styring av lukene er det mulig å avlese historiske data. Alle reguleringer er logget
siden nytt pls-utstyr ble montert høsten 1992.
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Lukehuset ved Sitasjaure

Lukehuset over revisjonsluken ved Langvatn

Høsten 1999 kunne den svenske kontrollanten , Inge Olsson, teste nylig montert
sikkerhetsutstyr i tappelukehuset over Langvatntunnelen. Utstyret ble godkjentl
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10. Oppståtte problemer
Som en naturlig del av prosessen med å etablere, utvikle og drive et kontroll- og
registreringssystem for vannutvekslingen i Skjomen inngår avdekking av feil og svakheter
samt retting av disse. Dette omfatter såvel feil ved de tekniske installasjoner som feil i
registreringer, driftsregnskap og rapportering. I det følgende gis eksempler på noen av de
problemer som er avdekket eller som har oppstått i forbindelse med driften og kontrollen av
vannutvekslingen i Skjomen. Kjennskap til disse problemene danner et nyttig erfaringsgrunnlag ved den videre drift av kontrollsystemene.
Det kan være nyttig for oversiktens skyld å dele de oppståtte problemer inn i 2 grupper. Den
ene gruppen omfatter svikt på teknisk utstyr. Dette kan være av forskjellige årsaker og gjelde
diverse utstyr, men konsekvensene har vært mangelfulle eller feilaktige registreringer eller
dataoverføringer. Den andre gruppen omfatter tilfeller der det har vært manøvrert i strid med
betingelsene gitt i Vattendomen, slik at saldobetingelsene i Sitasjaure ikke er blitt overholdt.
Det kan være plausible forklaringer på dette, men som Inge Olsson ved en anledning uttrykte
det: "så har får man helt enkelt inte gora". Det gjenstår da bare en akseptabel begrunnelse,
nemlig "force majeure", og den skal nødvendigvis ·være meget, meget overbevisende!
Vannutvekslingen tok til i 1977. Den første tiden var registreringssystemene fortsatt under
utbygging, og i stor grad avhengig av manuelle observasjoner. Det var naturlig at det ble
avdekket svakheter som så ble rettet opp. Et eksempel var de kommuniserende rØrene for
måling av vanntrykket i Sitasjaure, der reaksjonen på vannstandsendringer var svært treg.
Dette bedret seg umiddelbart da man i 1981 fjernet de beskyttende kapper rørmunnstykkene
var blitt utstyrt med. 14. april 1978 slo lynet ned i lukehuset ved Kjårda, ødela alt installert
utstyr og sotet ned rummene. Under målinger av vannstander i tunnelen Sitasjaure-Kjårdavatn
ble det klarlagt at det var en uoverensstemmelse mellom høydeangivelsene på de to sider.
Målinger i 1978 og 1979 førte til en korreksjon på 2 cm (se kapittelet om høyder).
Av bygningstekniske årsaker har tunnelen fra Sitasjaure et utslag i Kjårdavatn skrått oppover.
Derved fikk man en kanal med terskel ved lave vannstander i Kjårda. Det ble støpt en
betongvange med trykkuttak på begge sider midt i kanalen i terskelområdet, samtidig som det
ble lagt en ledning fra lukehuset ut i Kjårda for pneumatisk registrering av vannstanden i
magasinet. Denne ledningen fikk bruddskader, fordi den ikke var tilstrekkelig beskyttet mot
ytre påkjenninger. Høsten 1987 gikk det ras i kanalen . Dette ødela trykkuttakene. De ble
deretter gjenopprettet, men nå på bunnen av kanalen. Registreringen ute i Kjårda var
reetablert ved en kontroll i 1993 . På Sitas-siden oppsto det i mars 1995 tretthetsbrudd på
overføringsrør for trykk (ST2) . Det ble reparert av dykkere, og rapport fra reparasjonen
foreligger.
Det har vært noen lekkasjer itappelukene. Tappeluke Langvatns lekkasjer kan observeres
direkte, både ved luken og som lekkasjevann til måledammen. Det har vært utført
tettingsarbeider her. Tappeluken ved Sitas hadde i 1978 en lekkasjeåpning på 40 cm 2 , den ble
tettet i august. En lekkasje på 5,7 Ils i revisjonsluken ved Kjårda på samme tid ble det ikke
ansett nødvendig å tette.
Måledammen ved tunnelutløpet fra Langvatn har bydd på enkelte praktiske problemer. Det er
et beskyttelsesgjerde rundt tunnelåpning og måledam. Dette er utsatt for kraftig snØpress, har
krevet atskillig vedlikehold og er forsterket. Lekkasjer fra tappeluken har gjort det nødvendig
å legge dreneringsrør i bunnen av måledammen for å forhindre at denne blir stående vannfylt
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utenom tappeperiodene. Når det tappes følger en delløsmateriale med vannstrømmen, og
dette legges igjen i måledammen. Denne må derfor tømmes for opplagrede sedimenter ved
behov, gjeme med et par års mellomrom. Ved kraftig tapping kan det bli en betydelig
sedimenttransport, og det har hendt at dreneringsinntakene er blitt tettet av grus. Ved de første
tappingene førte massetransporten til store skader på varegrinden (sikkerhetsgitteret) i
tunnelåpningen. Denne kan nå ikke stenges, uten at dette har betydning for tappingen fra
Langvatn.
De faste vannstandsskalaene på stranden nedenfor lukehuset i Sitasjaure har motstått
naturkreftene på en overbevisende måte. I Kjårdavatn er det plassert et vannmerke på
demningens innside. Noe vedlikehold har vært påkrevet, men det har fungert tilfredsstillende.
I Langvatn har det derimot vært problemer. I 1978 ble det bestemt at det på en bergrabbe i
strandkanten i Langvatn, nedenfor revisjonslukehuset, skulle monteres en kraftig stålbjelke
med nivellert fastmerke. Fra fastmerket skulle det kunne henges en 4 m lang nivellerstang ned
i vannet. Naturkreftene fikk imidlertid overtaket her, og stålbjelken ble vridd og ødelagt.
Løsningen ble montering av et fastmerke i form aven bolt med høydeangivelse (672,577), og
som det så kan plasseres en skala på (for eksempel en nivellerstang eller tommestokk). Det er
noe upraktisk at bolten ofte kan være langt under vannflaten. Ved lave vannstander kan det bli
nødvendig å nivellere nivåforskjellen ned til vannflaten.
For lagring av data fra Rittmeyervektene var det opprinnelig installert Kienzle-trykkere. Disse
fikk man mange problemer med, så de ble skiftet ut med PLS-baserte loggere. Skiftet ble
godkjent av stormøtet i 1988. Det hadde også vært bit-problemer ved overføringen av data til
driftssentralen i Narvik.
Forutsetningen for tillatelsen til bruk av Langvatn som norsk magasin og den derav følgende
utveksling av vann mellom Sverige og Norge var at Sitasjaures vannstand ikke skulle
påvirkes. Dette er presisert både i det norske manøvreringsreglementet og i den svenske
vattendomen. Det viste seg relativt raskt at selv om man kunne operere med en
målenøyaktighet på 1 cm i Sitasjaures vannstand var de praktiske problemene med å regulere
i samsvar med dette for store (l cm tilsvarer 7 De). Samarbeidskomiteen kom derfor i juni
1979 fram til mer praktiske grensebetingelser, noe utvidete unntatt nær Øvre og nedre
reguleringsgrense. De nye betingelsene ble endelig godkjent av partene i en tilleggsavtale
sommeren 1981 (bilag 9, kap. 1):
Vid Sitasjaure over +612,00 m
-35, +7 dygnsenheter
Vid Sitasjaure under + 604,00 m
-7, +35 dygnsenheter
(Dette refererer seg til det svenske høydesystemet)
Det har dessverre forekommet en del brudd på saldobestemmelsene. At det forekom
problemer under innkjøringsfasen i 1977-78 kan forstås. Den første driftstiden var det flere
avvik fra saldogrensene. Største avvik i denne tiden kom på grunn av brudd på fjernoverføring
og diverse utbedringsarbeider i tunnelene, noe som førte til en saldo i Sitasjaure på 565 De. I
1982 forekom det en saldo på +69 De. Det ble da innskjerpet at saldogrensene må gjelde både
for drifts- og avregningsregnskapet. I 1983 var saldooverskridelsen større, på -249 De. Både
Vattenfall og Statkraft hadde bedømt situasjonen som en nødssituasjon, som krevet regulering
etter beste evne. På grunn av et havari i Ritsem hadde Vattenfall bedt Statkraft om å lagre
vann i Langvatn for å unngå skader ved for høy vannstand i Sitasjaure. I slutten av oktober
1985 førte en kombinasjon av uvær og anleggsarbeider i lukesjakt Langvatn til at saldoen ble
-113 De. Dette ble rapportert av Innsetverkene i brev av 1.11, og da var allerede normal saldo
gjenopprettet. Neste saldooverskridelse skjedde i juni 1988, med 207 De. På grunn av
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driftsstans i Skjomen ble det av økonomiske hensyn magasinert vann i 7 dager, innenfor
gjeldende reguleringsgrenser, men i strid med saldobestemmelsene. Da Skjomen kom i drift
ble akseptabel saldo opprettet igjen i løpet av 5 dager. Kontrollantene reagerte, og SMHI
førte til protokolls: "Information om det intraffade kommer at sandas tillansstyrelsen i
Norrbotten. I framtiden kommer dylika handelser att medfora overvaganden om rattslig
provning". Så fulgte det l O år inntil neste overskridelse, som skjedde i slutten av juni 1998
med 242 De. Årsaken var et totalhavari i Skjomen kraftverk.Vattenfall var informert og hadde
godkjent ekstra lagring av vann. Også lansstyrelsen og Vattendomstolen var blitt informert.
SMHIs konklusjon ble derfor "tills vidare ej vidtaga några åtgarder, framst beroende på
orsaken til overskridandet".
Ett problem kontrollantene har erfart er treghet i rapporteringen fra Innsetverkene. De har
tildels følt at prioritering av rapporteringsrutinene ikke alltid har samsvart med det som følger
av reguleringsbestemmelser, Vattendom og de inngåtte avtaler. I 1991 ble det gitt løfte om
bedre oppfølging, og i de senere år har rapporteringen skjedd innen rimelig tid.
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11. Erfaringer. Hva bringer fremtiden?
De bortimot 25 år som er gått siden vannutvekslingen i Skjomen tok til har vist at
registrerings- og kontrollsystemene i det store og hele har virket etter hensikten Generelt vet
vi imidlertid at ting kan gå galt til tross for all forutseenhet og alle sikringstiltak. Eksempler
på dette er beskrevet i foregående kapittel. Når feil er oppstått er likevel korrekte resultater
blitt sikret via de alternative systemer. En kontinuerlig prosess med oppdatering av utstyr og
programmer, herunder en overgang til økt bruk av digitalt utstyr, har ført til raskere og mindre
arbeidskrevende beregningsprosedyrer, samtidig med at påliteligheten i registreringene er
ytterligere forbedret.
Kontrollrutinene i dag må sies å ligge på et meget tilfredsstillende nivå. En etterspurt
brukermanual er ennå ikke ferdig utarbeidet, men er nå under arbeid og vil forhåpentligvis
foreligge innen kort tid.
Hva kan man så vente vil skje i fremtiden? I hovedtrekk vil vannutvekslingen fortsatt skje
som i dag, på den måte som er avtalt og i henhold til konsesjonsvilkår og vattendom. Detaljer
kan bli endret som følge av utskifting av registreringsutstyr, og derigjennom forbedret
fjernovervåking og registreringssikkerhet. I stormøtet i Narvik i september 1996 la Statkraft
region Nord-Norge fram forslag om at det i år 2002 startes en prosess med redesign av
målesystemene, slik at det i 2004 kan foretas full oppgradering av målesystemene til den
teknologi som da anses som mest egnet. En slik oppgradering kan eventuelt føre til en
lempning i kravene til hyppigheten av manuelle inspeksjoner på registreringsstedene. Spesielt
under vinterforhold kan dette medføre lettelser både arbeidsmessig og sikkerhetsmessig for
dem som har ansvar for tilsynet med registreringsutstyret.
Som det går fram av protokollene fra stormøtene har det vært presentert et ønske fra både
Vattenfall og Statkraft om en friere regulering av Sitasjaure, til nytte for begge regulanter.
Innen rammen av dagens avtaleverk er dette ingen reell mulighet. En endring må i tilfelle skje
etter behandling i Vattendomstolen. Et resultat derfra vil nødvendigvis tidligst kunne
foreligge et betydelig stykke inn i fremtiden, etter at en søknad er forelagt domstolen. En
friere regulering av Sitasjaure vil også kreve endringer i det norske manøvreringsreglementet,
slik at forslag til slike endringer vil måtte forelegges NVE. For kontrollen med
vannhusholdningen vil en eventuell endring av bestemmelsene for utnyttelse av magasinet i
Sitasjaure ikke ha noen praktisk betydning, bortsett fra innføring av grensebetingelser for
magasinering av vann til Skjomen kraftverk. Rutinene som beregner saldo i Sitasjaure i dag
burde uten vesentlige endringer kunne ta hånd om en slik ny situasjon.
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Oversikt over dokumenter
En oversikt over dokumenter som har tilknytning til vannutvekslingen i Skjomen følger som
bilag. Oversikten er ganske omfattende, og dekker trolig de fleste dokumenter av viktighet.
Det tas likevel forbehold om mulige mangler ved den. Dokumentene som omfattes av
bilagslisten skal med få unntak finnes i arkivene til alle interessentene, dvs. NVE, SMHI,
Statkraft og Vattenfall. Siden de i liten grad foreligger i digitalisert form kan det nok etter
hvert by på praktiske vansker å lokalisere dem alle, også fordi det i den relativt lange tiden
som er gått har skjedd en del organisasjonsendringer.
De årlige kontroller av måleinnretningene er utført omkring månedsskiftet august-september,
unntakene er bare i de få tilfelle kontrollene har vært kombinert med kontroll av
kalibreringsmålinger. Det foreligger protokoll fra alle kontroller, og siden de er årlige har det
ikke vært ansett nødvendig med en egen oversikt.
Driftsavregninger og endelige avregninger (sluttavregninger) er utført av Innsetverkene og er
innrapportert til SMHI, med kopi til den norske kontrollanten (NVE). Kontroll av disse og
kommentarer til dem er utført av SMHI. Oversikt over kommentarene og tilbakemeldingen til
Innsetverkene er ikke tatt med på dokumentaroversikten, men de er behandlet på stormøtene.

Avtaledokumenter (Kap. 2)

St.prp. nr. 147 (1968-69)
2

Kgl. res. av l. august 1969 (Reg. best. og manøvr.regl.)

3

Vattendom av l l. juni 1970 (Øvre Norrbygdens vattendomstol)

4

Vattendom av 3.7.1974 (LULEÅ TINGSRETT, Vattendomstolen)

5

Avtale mellom Vattenfall og NVE, Statskraftverkene (6. og 14. august 1968)

6

TilIaggsavtal mellan Vattenfall och NVE, Statskraftverkene (17. och 11. juli 1969)
Med bilag l, "Matanordningar ...... "

7

SMHI. Lule alv. Skjomenprojektet. Godkannande av anordningar for nivåmatning ...
(1973-09-24)

8

TilHiggsavtal nr.2 mellan Vattenfall och NVE, Statskraftverkene (20/5 och 24/4 1974)

9

Overenskommeise angående vattenutvaxlingen Langvatn-Sitasjaure- Kjårdavatn (12/6
och 8/7 1981)

10

Kontroll av vannhusholdningen i Skjomen. Oppnevnelse av kontroll ant.
Brev 1, NVE til OED 14. februar 1991
Brev 2, NVE til Øystein Aars 20. mars 1991
Brev 3, NVE til Roger Sværd 09-07-1999
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Andre dokumenter (Kap. 2 og 3)
Il

Skjomenverkene. Notat av 10. juni 1968, underskrevet av Greve og Aalefjær

12

SKJOMEN-VERKENE.
Norsk
Utbyggingsplan
for
Statskraftverkene febr. 1968. (Bilagsekspl. har nr. 310.)

13

Vedr. hydrologiske spørsmål. Brev fra NVE til byrådirektOr Goran Sprinchorn,
Stockholm, datert 30.9.69.

14

Tjenesterapport fra 0.Aars, NVE. 29.09.1970

15

Reseberattelse fra G.Sprinchorn, SMHI. 11 .01.1971

16

Brev fra Arne Heldt, Vattenfall, til overingeniør Oddvar Moe, NVE, om Skjomen,
hydrologi. Datert 19.10.1971.

17

Practical experience with real-time operation of hydrosystems: A Scandinavian
Example. Fra boken Experience in Operation of Hydrosystems. WRP, Colorado, USA
1982.
Aars, 0. Og Eidissen, R. 1996: Skjomen - An Interscandinavian Water Exchange.
NHP-report no. 40. (NHF- konferanse Akureyri 1996)

18

utbygging.

NVE,

Plandokumenter vedr. målesystemer (Kap. 3)
19

Brev/notat til SBP (i Statskraftverkene) fra hydrologisk avdeling i NVE, datert
5.11.68. Målestasjoner for kontroll av gjennomstrømning av vann i Sitasjaure m.v .

20

Forslag til Statskraftverkene fra Nybro Hansen, datert 21. mai 1973, revidert 20. juni
1973. SKJOMENVERKENE. Beskrivelse av overføringssystemet Langvatn Sitasjaure - Kjårdavatn. 15s + 6s tegningsbilag.

21

Til O. Moe, SBP fra 0. Aars, VH. (Internt notat i NVE, 1976 el. tidl.) Beregning av
naturlige vannstands- og avløpsforhold i reguleringsmagasiner.

22

Brev fra SMHI til NVE, Vassdragsdirektoratet, 1977-02-04. 9 Lule alv.
Skjomenprosjektet.
Rekonstruktionsberakningar
for
Langvattnets
naturliga
vattenfOring. (Bilagt Sv. V:kraftfOr. Publ. # 357.)

23

7 . sept. 1989. Skjomenverkene, oversiktlig
samarbetskommitten, ved Svante Frost.

redogorelse

for

Norsk-Svenska

Dokumenter vedr. Langvatn (Kap. 4)
l.

Nils Lindstrøm 20. juli 1972.
matningssystem m.m.

2.

VHL. Skjomenverkene. Måledam Langvatn. Notat fra møtet 3. mars 1975.
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Reglering av Langvatn. Yttrande over forslag til

3.

VHL: Skjomenverkene. Måledam, Langvatn. Rapport datert 28. august 1975.
(Oppdr.nr. 601069, 29s., 17 bilag.)

4.

Notat fra SIV.mg. Nybro-Hansen til NVE-Statskraftverkene
vannføringsmåling, Langvatn. Datert 22. juni 1976.

5.

Brev fra SMHI til NVE, 1976-09-22.
A vbordningskurva fOr Langvattnet.

6.

Tabell A. Avbordningstabell (provisorisk). Utarbeidet av SMHI og datert 1976-11-30.

7.

Tabell B, Langvattnet. Utarbeidet av SMHI og datert 1977-01-26. (Magasinsinnehåll i
De over hojden + 630,0 m)

8.

Tabell C, Långvattnet. Utarbeidet av SMHI og datert 1977-01-26. (Justeringstabell
pga. avlesningstidspunkt.)

9.

Tabell Is, Langvattnet, fOr 0,3 - 0,6 - 0,9 m istacke. Utarbeidet av SMHI og datert
1977-01-26.

10.

Brev fra NVE til SMHI, 31.1.77. Vannutveksling Skjomen. Vannføringskurve
Langvatn.

Il.

Brev fra Sivilingeniør Nybro Hansen AlS til NVE - Innset Verkene, Narvik, 19. mai
1982. Skjomen, måledam Langvatn (redegjørelse for beregning av vannføringsdata).

12.

Brev fra Sivilingeniør Nybro Hansen AlS til NVE - Innset Verkene, Narvik, 22. juni
1982. Skjomen, måledam Langvatn (supplement til brev av 19. mai).

13.

2 bilag til protokoll datert 1985-01-22, fra stormøte i Norrkoping 1984-12-04-05.
SMHI til Innsetverkene, 1982-11-19 ..... Avbordningsformel for matdammen ....
Sekundart system fOr vattenfOringsberakning genom Langvatntunneln .. 1985-0 1-10

*)

Rapport fra Sivilingeniør Nybro Hansen AlS 1984 til NVE-Statskraftverkene. NVE SKJOMEN. Langvatn - Sitasjaure. Sekundært vannførings-målesystem. Måling 19781984. (Beige spiralhefte.) *) Reg. under kap. 8, som dok. nr. 4.

**)

Brev fra SMHI til NVE, Vassdragsdirektoratet, 1977-02-04. 9 Lule alv.
Skjomenprosjektet.
Rekonstruktionsberakningar
for
Langvattnets
naturliga
vattenforing. **) Reg. under kap. 3, som dok. nr. 22.

9

Lule

alv.

om

sekundær

Skjomenprosjektet.

Dokumenter vedr. høydesystemene i Skjomen (Kap. 5)
Notat til VV fra SB (internt i NVE), 6. februar 1969. Høydegrunnlag for Skjomenverkene, ved A. Borchgrevink
2

P.M. 16 mai 1973 av A. Borchgrevink (Statskraftverkene)
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3

Fra Statskraftverkenes prosjekteringsrapport juni 1973 (Moe/SB), kap. 2.06 Geodesi
(Ruud/SB jan. 73)

4

Brev til G. Sprinchorn, SMHI, fra
Dato 16.8.76.

5

SBS-Melding. Skjomen, høyder Langevatn. A. Ruud.den 17.10.1977.

6

Nevelleringsfeil Sitas-Kjårda, i rapport fra Siv.ing. Nybro-Hansen, ved L.Vinnogg
15.05.79.

7

Nivelleringsfeil Sitas-Kjårda,
24.07.79.

8

Koncept til 5. KONTROLLINSTRUKTION. Inge Olsson 1982-09-24. Se 5.4.2
Højdsystemlhøjder (s.6-8)

9

Reguleringsbestemmelser, i notat fra R. Eidissen (forslag til driftsinstruks ca 83/84)

ø.

Aars, NVE, vedr. høydesystemer i Skjomen.

rapport fra Siv.ing. Nybro-Hansen, ved L. Vinnogg

Dokumenter vedr. gjennomføring av utbyggingen (Kap. 6)
1.

SJOMEN. Terminplan. Restarbeider Langvatn og Sidas. Statskraftverkene (NVE-S)
30.09.1976

2.

Reiserapport fra ø. Aars til VH (NVE), datert 22. nov. 1977. "Bardufoss, Skibotn og
Skjomen". (Også som bilag til kapittel 10.)

3.

Eget notat - ø. Aars. Skjomen - gjennomslag. 19. juni 1997

Dokumenter vedr. utvikling av registrerings- og kontrollsystem. (Kap. 7)
l.

Intern melding, NVE. 13.2.1977. Foreløpig forslag til vannhusholdningsskjema for
overføringen Langvatn-Sitasjaure-Kjårdavatn.

2.

Intern melding fra S.Eriksen, NVE/SBP
vannhusholdningsskjemaer, datert 4.4.1977

3.

Vattenfall til Nybro
måttbandspegel.

4.

Eget notat - ø. Aars. 21. juni 1977. Vannutveksling i Skjomen. Skjemaer og utregning.

5.

Notat fra S. Eriksen, NVE/SP, 3.3.78. Vannhusholdningen i Skjomen.

6.

Internt notat 1979/80).

7.

Notat fra Innsetverkene, T. Reinertsen, 20.8.80. Endringer i vannhusholdningsskjema.
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ø. Aars

Hansen

AlS

ved

9.3.1977,

L.

bilagt

Vinnogg.

nytt

forslag

til

SkjomenanHiggningen,

(men uten navn og dato). Målesystem i dag (trolig skrevet

Dokumenter vedr. kalibreringsmålingene (Kap. 8)
1.

Rapport fra Sivilingeniør Nybro Hansen: NVE-Statskraftverkene. Skjomenverkene.
Overføringstunnel Sitasjaure-Kjårdavatn. Kalibrering av utstyr for vannføringsmåling
utført i perioden juni 1978 - februar 1980. Del I. Primært system. (Grønt spiral hefte)

2.

Rapport fra Sivilingeniør Nybro Hansen AlS til NVE-Statskraftverkene. Rev.
november 1983: NVE-SKJOMEN, Sitasjaure-Kjårdavatn. Del I, primært vannføringsmålesystem. Måling 1978-1980. (Beige spiralhefte)

3.

Rapport fra Sivilingeniør Nybro Hansen AlS til NVE-Statskraftverkene: NVESKJOMEN, Sitasjaure-Kjårdavatn. Del Il, sekundært vannførings-målesystem. Måling
1978-1984. (Beige spiral hefte)

4.

Rapport fra Sivilingeniør Nybro Hansen AlS til NVE-Statskraftverkene. NVESKJOMEN. Langvatn-Sitasjaure. Sekundært vannførings-målesystem. Måling 19781984. (Beige spiralhefte)

5.

Rapport fra Nybro-Bjerk AlS. STATKRAFf-SKJOMEN. Sitasjaure-Kjårdavatn
overføringstunnel. Primært og sekundært vannføringsmålesystem. Kalibreringsmålinger utført mars og juni 1985. Datert 27. februar 1987, korrigert iflg. følgeskriv av
20.01.1988. (Tykk hvit "bok", limt rygg)

6.

Rapport fra Berdal-Strømme til Statkraft Region Nord-Norge. Sitasjaure-Kjårdavatn
overføringstunnel. Flygel vannføringsmålinger, mars og juni 1995. Datert 06.11.96.
(Hvit ringperm)

7.

Brev fra Berdal-Strømme til Statkraft
målesystem. Datert 25. april 1997.

RNN.

Sitastransiteringen,

sekundært

Dokumenter vedr. stormøter (Kap. 9)
1.

Innset-verkene. Befaringsrapport Langvatn-Sitas-Kjårdaoverføringen. Datert 21.09.78,
ved Lars Frydendal.

2-15.

Referater og protokoller fra stormøtene, i alt 12 + 2:
8 mai 1968

Oslo, i NVE

Vattenfall og NVE. Gjennomgang av plan.
Beslutning om "samarbetskommitten".
(Dok. mangler, men se dok. 22, kap. 3)

9-1015 1973

Oslo, i NVE

Gjennomgang av forslag til målesystem

7 mai 1976

Oslo, i NVE

Fremdrift, måledam Langvatn, kalibreringer mv.

7 okt. 1976

Skjomen (Elvegård) Målesystemer i bruk og kalibrering i 1977.

15-17/3 1977 Porjus, Norrbotten

Oppfølging av aktivitetslisten 1976. Diverse.
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2-4 okt. 1978 Narvik

Driftsproblemer i 1978. Vedtak om måleutstyr.

20-21/5 1980 Norrkoping

Normer for vf.bestemme1se. Diverse vedtak

3-4 juni 1981 Oslo, i NVE

Tilleggsavtale 3, saldo, omdanning av
arbeidsgruppe, kalibreringsrapport

4-5 des. 1984 SMHI, Norrkoping

Prim. og sek. system. Div. spørsmål. Oppløsning
av arbeidsgruppen.

4-5 okt. 1988 Y.-fall, Stockholm

Kalibreringsrapp. 1987. BeregnJormler. Magasin
i Sitasjaure 1988. Referansegruppe. Diverse.

19. sept. 1989 Statkraft, Oslo

Referansegruppe. Felles utnyttelse av
SitaslLangvatn. Spørsmål vedr. protokoll 1988.

3-4 sept. 1996 SkjomenlNarvik

Befaring, avregning, driftsinstruks, fremtidig
avtale~

Møter:
28. aug. 1997 Narvik
2. sept. 1998 Skjomen

Sekundærformler, regler for saldo/avregning.
"Etterkontrollmøte"

Dokumenter vedr. "Oppståtte problemer" (Kap. 10)
l.

SMHI til NVE, Statskraftverkene. 9 Lule elv. Sitasjauretransiteringen.
Vattenhushållningen for Sitasjaure under våren och sommaren 1977. 1977-11-17.

2.

NVE. Statskraftverkene til SMHI. 9 Lule elv. Sitasjauretransiteringen.
Vannhusholdningen for Sitasjaure våren og sommeren 1977. 20.12.77

3.

Innsetverkene. Rapport. Skjomen: Langvatn overf. t.o.m. uke 13. 14. april 1978

4.

Fra SP (Statskraftverkene) til Statens Vattenfallsverk. Vannstand Sitasjaure. 24.4.78

5.

Innset-verkene. Vannhusholdnings Rapport. Langvatn-Sitas-Kjårda. Uke 24-uke 30.
04.08.78

6.

Innsetverkene. Driftsrapport. Langvatn-Sitas-Kjårdaoverføringen. 09.04.79

7.

SMHI til NVE, Statskraftverkene. 1983-06-01. 9 Lule alv. Sitasjauretransiteringen.
Anmodan om rapportering.

8.

Til Inge Olsson, SMHI, fra Øystein Aars, NVE, 1984-01-11. Vannhusholdning
Skjomen. Luke elv. Med 2 bilag:
Vattenfall til NVE. 1983-09-28. Sitasjaure
Statkraftverkene til Øystein Aars, HV, 23.11.83, Vannhusholdning Skjomen.
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9.

SMRI tilInnsetverkene. 1984-04-06. 9 Lule elv. Sitasjauretransiteringen. Drift av
tappningssystemet fOr Langvattnet.

10.

Brev fra Innsetverkene,
saldobestemmelser.

11.

Rapport fra Narvik Dykkerselskap, datert 24.05.1995.

*)

Reiserapport fra 0. Aars til VR (NVE), datert 22. nov. 1977. "Bardufoss, Skibotn og
Skjomen". *) Reg. under kap. 6, som dok. nr. 2.

datert

01.11.85.

Sitasjauretransiteringen.

Fravik

av
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