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Sammendrag: Etter utbygging og med drift etter det opprinnelige

manøvreringsreglement ble elva som ventet tilnærmet isfri det
meste av vinteren fra utløpet av kraftstasjonen til Savcovannet.
Fordi dette var uheldig for laksebestanden er det foretatt
undersøkelser for å utrede om bruk av øvre inntak kan føre til at
større områder islegges, uten at det oppstår andre ulemper, og
derved bedre forholdene for laksebestanden. Undersøkelsene
vinteren 2005-06 er en oppfølging av undersøkelsene vintrene
2001-2005.
Bruk av øvre inntak om vinteren med en lavere driftsvannføring
har vist seg å gi lavere vanntemperatur og mer islegging i den
aktuelle del av elva. Øvre inntak har blitt brukt til 1.april. For å
utnytte magasinet må driftsvannføringen økes resten av vinteren.
Dette kan gjøres uten at det oppstår isproblemer andre steder i
elva.
Emneord:

Is, virkning av regulering
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1 Undersøkelser 2006
Manøvreringen frem til 2002 medførte stort sett åpen elv fra utløpet av kraftstasjonen til
Savcovannet. Dette viste seg å være uheldig for fiskebestanden.
Mulighetene for å bruke øvre inntak for å øke isdekningen på denne strekningen ble først
utredet i NVE-Oppdragsrapport 10-2001 ” Ny strategi for tapping av Altamagasinet om
vinteren. Endring av vanntemperatur- og isregimet fra utløpet av kraftstasjonen til Savco
ved utvidet bruk av øvre inntak”. På dette grunnlag ble mer inngående undersøkelser satt i
gang.
For bakgrunn og resultater til og med vinteren 2004-05 henvises til NVEOppdragsrapport 21-2005: ”Altautbyggingen. Vanntemperatur- og isforhold ved bruk av
øvre inntak om vinteren”. Parallelt med isundersøkelsene har NINA utført
fiskeundersøkelser. Målsettingen har vært å gi grunnlag for et nytt
manøvreringsreglement som samlet sett ivaretar både de biologiske forhold, spesielt
laksebestanden, og isforholdene i elva på en best mulig måte.
For å utrede dette hadde de to faggruppene ulike krav til vannføringen i elva.
Manøvreringen de enkelte år ble derfor tilpasset de spesialundersøkelser som skulle
gjennomføres for begge fagområder på en best mulig måte. Etter vintersesongen 2004-05
ble resultatene så langt gjennomgått på et felles møte (24.11.2005). Det ble her presisert
at det for sesongen 2005-06 ikke lenger var aktuelt å tilpasse kraftproduksjonen til de
biologiske undersøkelsene.

1.1 Driftsvannføring
Målsettingen var å finne et mønster for driften nær opp til det som syntes å være en ”god”
løsning for å få størst mulig isdekning i Savcosonen, ivareta isforholdene i hele elva,
samtidig som en tilfredsstillende kraftproduksjon ble ivaretatt, alt etter et mønster som
kunne danne basis for en mulig fremtidig manøvrering. Rammene for en slik manøvrering
var:
•

Bruk av øvre inntak frem til ca 1.april, dvs til magasinvannstand på ca 260 moh.

•

Ingen endring i vannføring de første dager etter omlegging, deretter jevn økning
til full drift på aggregat 1 (ca 33 m 3/s)

•

Videre gradvis økning av vannføringen for å fremskynde isløsningen, samtidig
som magasinet ble best mulig utnyttet. Reduksjon i vannføringen burde unngåes.

•

Manøvreringen frem mot tilsigsøkning var den største utfordringen da denne er
vanskelig å tidfeste.

Driftsvannføringen ble løpende vurdert av manøvreringsrådet gjennom vinteren.
I henhold til det midlertidige manøvreringsreglement ”skal manøvreringen skje i samråd
med en fiskesakkyndig utpekt av fylkesmannens miljøvernavdeling, en person utpekt av
Alta Laksefiskeri Interessentskap og en issakkyndig fra NVE i vintertiden”.
Manøvreringsrådet består nå av Harald Muladal FMF, Ivar Leinan ALI og Randi Pytte
Asvall NVE.
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1.2 Vanntemperatur
Vanntemperaturen ble registrert med loggere på følgende steder i elva
•
•
•
•
•

Utløp av kraftstasjonen, driftsvannet
Savco
Harestrømmen
Gabo
Gargia

Temperaturvertikaler ble målt i delmagasinet i januar og april.

1.3 Isforhold
Isforholdene gjennom vinteren ble kartlagt ved befaringer av observatør.
Den fotografiske dokumentasjon fra Svartfossen til Harestrømmen ble fortsatt også
vinteren 2005-06, og supplert med et kamera som dekket området videre nedover til
Gabo.
Under isløsningen ble fotodokumentasjonen ytterligere supplert slik at hele isløsningen i
hovedsak ble dekket.

2 Resultater
2.1 Tilsig og driftsvannføring
I oktober, november, desember og det meste av januar var tilsiget nær det høyeste og
periodevis det høyeste som er registrert etter at kraftstasjonen kom i drift. Videre utover
vinteren var tilsiget i overkant eller omkring midlet for driftsperioden. Tilsigsøkningen
begynte i slutten av april, som er relativt tidlig (fig 2).
Driftsvannføringen fulgte tilsiget inntil tilsiget minket til 30 m3/s. Tilsiget minket fortsatt
og tappingen av magasinet begynte. Driftsvannføringen ble holdt på 30 m3/s i ca 2 uker.
Deretter ble driftsvannføringen gradvis redusert og tappingen tilpasset slik at nedre grense
for bruk av øvre inntak ble nådd 1.april, slik målsettingen var (fig 1).
Driftsvannføringen ble ikke endret før noen dager etter at det var lagt om til nedre inntak.
Dette for å få en gunstig oppstart på issmeltingen ved tilførsel av ”varmere” driftsvann.
Deretter ble driftsvannføringen økt jevnt med 1 m3/s pr døgn til full drift på aggregat 1.
Deretter ble den holdt på dette nivå ytterligere noen dager før aggregat 2 ble koblet inn.
Da var det tegn til tilsigsøkning og driftsvannføringen ble økt til maksimal drift i løpet av
3-4 døgn.
Det ble skiftet fra nedre til øvre inntak 15.desember. Begge de nedre inntakene ble åpnet
31.mars, og alle inntak var åpne til 3.april da øvre inntak ble stengt. Frem til 18.mai ble
det kjørt bare på de 2 nedre inntakene. Da ble det øvre inntaket også åpnet, og deretter var
alle 3 inntak åpne videre utover sommeren.
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2.2 Vanntemperatur– og isforhold fra utløpet av
kraftstasjonen til Savcovannet
Driftsvannets temperatur og vanntemperatur ved Harestrømmen, Gabo og Gargia er vist i
fig 3. Vanntemperaturen avtok raskt utover høsten. Sterk kulde i desember førte til rask
avkjøling og begynnende islegging i nedre del av elva. Fra Gargia og nedover var
vanntemperaturen nær frysepunktet fra omkring 1.desember. Frem til midten av måneden
var temperaturen lengst oppe i elva dominert av det noe varmere driftsvannet. Etter
overgang til øvre inntak var driftsvannets temperatur 0.2 oC, som er blant de laveste som
er registrert til nå. I kuldeperioder ble vannet avkjølt til frysepunktet før det nådde
Savco/Harestrømmen-området. Hele vinteren var temperaturen nær frysepunktet i resten
av elva.
Driftsvannets temperatur økte meget svakt utover vinteren frem til omlegging til nedre
inntak. Da økte driftsvannets temperatur bortimot 1 oC, og det varmere dypvannet i
delmagasinet ble tappet ut. Det var kuldegrader i luften til omkring midten av april.
Vanntemperaturen ble redusert noe ned til Harestrømmen, det varmere vannet kunne
spores ved Gabo, men temperaturforholdene ble utjevnet før Gargia.
Temperaturforholdene i delmagasinet nær dammen - og inntakene - ble målt i
begynnelsen og slutten av tappesesongen med øvre inntak åpent (fig 4). Sprangsjiktet
ligger hele tiden lavere enn inntaket. Det kaldere vannet over sprangsjiktet strømmer
gjennom magasinet. Vannstanden minket ca 7.5 m mellom de to målingene slik at
sprangsjiktets nivå er endret lite i forhold til høyde over havet i perioden. Varmere vann
som trekkes med fra hovedmagasinet akkumuleres imidlertid i dypet av delmagasinet.
Dette er årsaken til at vannet som tappes gjennom nedre inntak er varmere etter
omlegging om det var før omlegging om høsten. Tapping gjennom nedre inntak medfører
omrøring i delmagasinet slik at forholdene utjevnes videre utover våren. Dette er nærmere
omtalt i NVE-rapport 21-2005.
Driftsvannføring, vanntemperaturer og lufttemperatur, samt isdekning er fremstilt grafisk
på tilsvarende måte som tidligere år i figur 5. Perioder med lufttemperatur under -10 oC
er markert med blått. Ved de aktuelle driftsvannføringer avkjøles driftsvannet tatt fra øvre
inntak til nær frysepunktet ved Savco/Harestrømmen når det er kaldere enn 10
kuldegrader. Det er strandisdannelse ved sterk kulde også ved registrerte
vanntemperaturer omkring 0.1 oC Dette skyldes sarrdannelse i overflaten og en svak
temperaturgradient på de mest stilleflytende og skjermede områder.
De samme lokalitetene som tidligere år er valgt ut for analyse. Lokalitetene er vist på
fig 6 og eksempel på iskategorier på fig 7.
Desember måned var kald, vanntemperaturen ble temmelig raskt lavere. Det var
isdannelse ved Harestrømmen (P 6) allerede i midten av desember. Det var
sammenhengende isdekke, dog av noe varierende utbredelse, over store deler av vinteren
på alle målestedene (P 2, P 4, P 6, P 8). Ved målestedet P 6 var det større utbredelse av
isen enn noen av de tidligere årene, og dette er angitt som isdekning 4. En slik situasjon er
vist i fig 8 (foto Harestrømmen 23.01.06).
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Vinteren 2005-06 ble isforholdene fotografert også på strekningen Harestrømmen Savcovannet (P 8). Sammendrag av isdekningen her er også vist i fig 5. Det er ved P 8
nyttet følgende betegnelser for å karakterisere iskategoriene.
1-

Isbru ved Harestrømmen vm

2-

Isbrua når opp til svingen ovenfor Harestrømmen

3-

Tilnærmet sammenhengende isdekke fra åskammen og rundt svingen

Eksempel på iskategoriene er vist på fig 8 Iskategori 3 for P 8 viser også iskategori 4 for
P 6.(Foto 23.01.2006).
Det var ingen eller ubetydelig isdannelse før nedre inntak ble stengt. Omtrent umiddelbart
etter at øvre inntak ble lukket og de nedre inntakene åpnet forsvant isen helt ned til
Savcovannet. Vanntemperaturen økte umiddelbart til ca 1 oC selv om lufttemperaturen
fortsatt var betydelig under 0 oC .

2.3 Vanntemperatur- og isforhold nedenfor Gabo
Reguleringen forsinker isleggingen i hele elva, men virkningen avtar nedover. Det nye
manøvreringsregimet med bruk av øvre inntak og lavere driftsvannføring om vinteren
påvirker imidlertid isforholdene langt mindre enn det opprinnelige manøvreringsregimet
med bruk av nedre inntak hele vinteren. Vinteren 2005-06 var elva islagt nesten som i et
tilsvarende år før regulering nedenfor Gabo så lenge øvre inntak var i drift.
Ved overgangen til nedre inntak (1.april) var det omkring 10-15 kuldegrader, og
lufttemperaturen steg til omkring 0 oC i slutten av april. Deretter var det stort sett
varmegrader i lufta.
Etter skiftet til nedre inntak 1.april ble vannføringen holdt konstant til 5.april. Deretter ble
den økt med 1 m3/s om dagen, fordelt på 2 økninger, frem til maksimal vannføring på det
lille aggregatet, som er 33 m3/s. Dette ble nådd 19. april.
Isløsningen ble overvåket både ved befaringer og ved automatisk fotografering. De
enkelte strekninger som er dekket av foto er vist på fig 9 og 10.
De enkelte strekninger ble fotografert i følgende tidsrom.
Strekning

Tidsrom

1

1.12.2005 – 15.05.2006

2

21.12.2005 – 3.04.2006

3

3.04.2006 – 10.04.2006

4

10.04.2006 – 23.04.2006

5

10.04.2006 – 23.04.2006

6

10.04.2006 – 23.04.2006

7

23.04.2006 – 28.04.2006
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Hyppigheten av fotografiene varierte fra hver time (fast montert kamera) til 2-3 ganger i
døgnet, avhengig av type kamera og lagringskapasitet. Etter hvert som elva åpnet seg ble
kameraene flyttet for å registrere forløpet i andre utsnitt videre nedover elva. I store trekk
åpner elva seg først øverst og så etter hvert videre nedover. Strekning 1 og 2 er ovenfor
Savcovannet, de øvrige nedenfor. Strekningen 1 og 2 ovenfor Savcovannet er omtalt i
kap 2.2.
Den høyere vanntemperaturen etter omleggingen til nedre inntak hadde tydelig og rask
virkning forbi Gabo, og førte til at osområdene i Savcovann og strykene ved Gabo og
Steinfossen ble vesentlig større. Videre nedover var det ikke merkbart økt råkdannelse de
første dagene etter omleggingen, mens vannføringen ble holdt konstant. Da vannføringen
økte ble det raskt tæring på isdekket. På strekning 3 (fig 11), hvor en ser nedover elva, var
tæringen av isen så vidt synlig 4.april. Åpningen startet i yttersving, der hastigheten er
størst, og det også ofte kan være råk store deler av vinteren. Fra yttersvingen vokste råken
både oppover og nedover, og allerede 9. april, etter 5 dager, var det sammenhengende råk
på hele den synlige strekningen på dette utsnittet.
På strekning 4 (fig 12) ble det fotografert oppover elva. 11. april var det litt overvann i
nedre del av utsnittet og opp forbi øya, samt en smal råk helt øverst i utsnittet. Råkene
vokste raskt og 20. april var det sammenhengende åpent vann også på den strekningen.
Vannføringen var da 33 m3/s.
I samme periode ble også strekningene 5 (fig 13) og 6 (fig 14) fotografert. Begge disse
ble fotografert nedover. Det er lite fall på øvre del av strekning 5 (nederst på bildet), men
fallet øker i nedre ende av utsnittet. Dette går tilnærmet direkte over i strekning 6 som er
en sammenhengende strykstrekning. Her er det en mindre råk hele vinteren, og råka har
økt i størrelse allerede 11.april som er første dag for denne billedserien. På det
stilleflytende parti på strekning 5 er det da fortsatt helt islagt men overvann og
begynnende råkdannelse der fallet øker. I område 6 vokser råkene raskt. I løpet av 22.
april er det sammenhengende råk gjennom hele område 5 og 6.
Det milde været og økt vannføring hadde tæret på isen også lenger nedover elva, og det
var da sammenhengende åpent løp fra utløpet av kraftstasjonen forbi Kista, unntatt en
kort strekning på Savcovannet.
Ved brua i Øvre Alta hadde elva også åpnet seg, men for øvrig var det fortsatt mye islagt i
nedre del av elva.
Fra 23.april ble driftsvannføringen økt betydelig. Siste del av isløsningen i nedre del av
elva, strekning 7 (fig 15), ble fotografert fra Raipasfjellet i tiden 24.april til 3.mai. Dette
dekket strekningen fra Åkergjerdet til Aronnes. 24.april var det allerede råk ved
Åkergjerdet og Jordfallet. Elva var helt åpen i området ved Forbygningen, og det var
stedvis råk videre nedover til Aronnes. Isen på de mellomliggende roligere strekningene
var i oppløsning. Den økende vannføringen førte til at resten av overflateisen og rester av
strandis løsnet, og det ble enkelte sammenskyvninger av isflak. Elva rensket seg helt i
løpet av 3.mai.
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3 Sammenstilling av forholdene
de forskjellige år
Isforholdene fra utløpet av kraftstasjonen og nedover påvirkes av
•

Klimatiske forhold

•

Driftsvannføringens temperatur

•

Driftsvannføringens størrelse

Av disse er det bare driftsvannføringens temperatur (ved valg av øvre eller nedre inntak)
og størrelse som kan påvirkes. Alle nevnte parametre kan variere mye fra år til år.
Værforholdene utover høsten har betydning for temperaturutviklingen og isleggingen i
magasinet, som igjen kan påvirke driftsvannets temperatur. Valg av inntak har imidlertid
langt større betydning.
Videre utover vinteren er lufttemperaturen vesentlig for avkjølingen av driftsvannet, og
derved for isleggingen i elva. Først ved -10 oC blir det islegging av betydning ovenfor
Savcovannet. Frekvens og varighet av kuldeperioder over 4 dager er vist i figur 16. Det er
store variasjoner fra år til år, og en må derfor også forvente variasjoner i isdekningen som
følge av variasjoner i de naturgitte forhold.
I tillegg vil driftsvannføringens størrelse virke inn på avkjølingen nedover elva. I år med
liten vannføring avkjøles elvevannet raskere og isdannelsen øker sammenliknet med år
med større vannføring under ellers like forhold.
I undersøkelsesperioden (2001- 06) har driftsvannets temperatur variert mellom 0.2 og
0.4 oC mens øvre inntak har vært benyttet. Det var kaldest driftsvann siste vinter. Det ser
ut til at små variasjoner i driftsvannets temperatur har relativt stor betydning for i hvilken
grad et etablert isdekke ”overlever” eller tæres i mildværsperioder om vinteren
Driftvannføringens størrelse bestemmes av tilsiget og tappingen fra magasinet. Med de
rammer som er gitt foran vil det totale tappevolumet frem til 1.april være likt, men
tidspunkt for start tapping vil variere og derved størrelsen på tappingen frem til 1.april.
Bare siste vinter har øvre inntak blitt nyttet frem til 1.april. I 2001-02 var en litt forsiktig
med å tapppe magasinet for lavt med øvre inntak i drift av frykt for luftinnsug. Ved de
relevante vannføringer har erfaringen vist at det er uproblematisk å bruke øvre inntak til
vannstanden er 260 m i magasinet.
Fig 14 viser tilsig og driftsvannføring for alle årene i undersøkelsesperioden. Tiden for
tilsigsøkning varierer med omtrent 1 måned, fra siste del av april til månedskiftet maijuni. Variasjonene i driftsvannføring i april 2003 og 2004 skyldes spesielle behov for å
gjennomføre de biologiske undersøkelsene, i 2005 behov både for is- og biologiske
undersøkelser.
Manøvreringen siste vinter gav økt isdekning fra utløpet til Savcovannet og fremskyndet
isløsning uten problemer. Siste vinter var det usedvanlig tidlig naturlig vårflom, og det
milde været bidro også til rask isløsning i Altaelva. Erfaringene fra forsøksperioden viser
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likevel at en kan regne med tilstrekkelig åpen elv ved driftsvannføringer i størrelsesorden
45-50 m3/s, slik at det da vanligvis ikke vil være behov for å ta spesielle hensyn til
isforholdene ved manøvreringen videre utover i sesongen. Siste vinter var det spesielt
tidlig vår, i år med med senere vår vil denne vannføringen holdes noe lenger. Denne
vannføringen og tiden vil da tære på isen.
Ut fra biologiske hensyn er det uønsket å redusere driftsvannføringen om våren. En må
derfor ta høyde for sen tilsigsøkning inntil en kan spore sikre tegn til at tilsiget øker
Manøvreringen for denne perioden med best mulig utnyttelse av restmagasinet er derfor
en stor utfordring. Hydrologiske observasjoner som kan gi grunnlag for tidligere varsling
om tilsigsøkning vil være svært nyttige for en best mulig manøvrering i denne perioden.

4 ”Best mulig” isforhold
Ved planlegging og konsesjonsbehandling ble det lagt vekt på at magasinet skulle kunne
tappes ut i løpet av vinteren uten å forårsake isskader, spesielt isganger. Det ble fastsatt en
øvre grense for vintervannføring på 30 m3/s, og forutsatt at driftsvannføringen skulle være
stabil eller jevnt synkende utover vinteren. Nedre inntak ble forutsatt benyttet hele
vinteren.
Dette ga som ventet tilnærmet isfri elv til henimot Savcovannet. Videre nedover var
isleggingen forsinket på grunn av økt vannføring.
NINA, som gjennomfører omfattende fiskeundersøkelser, fremhever at lavere
vanntemperatur og mest mulig isdekning er gunstig for fisken i elva. Dette gjelder både
utbredelse og varighet av isdekket.
Også for ferdsel er utbredelse, farbarhet og varighet av isdekket av stor betydning. Isen
brukes i økende grad i frilufts- og turistsammenheng.
Best mulig isforhold vil etter dette være en størst mulig isdekning ovenfor Savcovannet,
og tilfredsstillende isforhold i lengst mulig tid nedenfor Savcovannet. Isløsning må skje
uten at det oppstår isganger, og i det minste at muligheten for isganger ikke økes.
Manøvreringen siste vinter, 2005-06, vurderes til å ha resultert i tilnærmet best mulige
isforhold for de klimatiske forhold som rådet denne vinteren.

5 Konklusjoner fra
forsøksperioden
Målsettingen med isundersøkelsene har som nevnt innledningsvis vært å finne ut om
endret manøvrering med bruk av øvre inntak kan føre til at is- og
vanntemperaturforholdene kan føres nærmere de opprinnelige naturlige forhold. En
manøvrering etter mønster av manøvreringen vinteren 2005 – 06 har vist at dette er mulig
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Isdekningen på strekningen fra utløpet av kraftstasjonen økte betydelig ved å bruke øvre
inntak om vinteren sammenliknet med nedre inntak. Når det må byttes fra øvre til nedre
inntak er det imidlertid fortsatt ca 70 % magasin igjen, og isløsningen må derfor
fremskyndes for at større deler av magasinet skal kunne utnyttes. Det blir derved en
forutsetning at dette kan gjøres uten at det blir isproblemer i elva. Isproblemer er i denne
sammenheng isganger eller sammenskyvning av ismasser som medfører uakseptable
oversvømmelser eller andre skader.
Hovedpunkter i et slikt manøvreringsmønsteret er:
•

Nedre inntak benyttes utover høsten for å tømme ut ”varmt” magasinvann.

•

Øvre inntak benyttes fra desember til 1.april, og magasinet tappes til 260 m i
perioden.

•

Driftsvannføringen holdes stabil eller svakt synkende i perioden, og ikke over
33m3/s.

•

Etter omlegging til nedre inntak endres ikke vannføringen de første 3-5 dager.

•

Deretter økes vannføringen 1-2 m3/s pr døgn inntil den er ca 33 m3/s.

•

Vannføringen kan deretter økes til ca 45 m3/s i løpet av 5-6 dager, enten jevnt
eller ved å holde vannføringen på 33m3/s de første dagene og så fordele
økningen på de resterende dagene.

•

Vannføringen kan deretter økes etter behov dersom elva i hovedsak er åpen i
strømdraget. Det vil imidlertid ikke være behov eller mulig med særlig videre
økning i vannføringen før det er tegn til tilsigsøkning dersom kravet om ikke å
redusere før flommen skal overholdes.
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Fig 1 Tilsig (rød kurve), driftsvannføring (gul kurve) og magasinvannstand (rød kurve)
vinteren 2005-06

60år-mid
1997

TILSIGSERIER ALTA KRAFTVERK

88-05-median
1998

1988
1999

1989
2000

1990
2001

1991
2002

1992
2003

1993
2004

1994
2005

100

90
80

V annføringer i m ³/s

70
60
50
40
30
20
10
0
1. okt.

31. okt.

30. nov.

30. des.

31. jan.

2. mar.

1. apr.

1. mai.

Oppdatert 4. mai (kurvene er opptegnet med snittverdier over 3 døgn)

Fig 2 Beregnet tilsig til magasinet fra 1987. Årets kurve er tegnet med rødt.
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Fig 3 Vanntemperatur i driftsvannet, og i elva ved Harestrømmen, Gabo og Gargia.

Fig 4 Temperaturen i delmagasinet i 12.01 og 22.04. I løpet av perioden har vannet under
sprangsjiktet blitt varmere og en del av det kaldere vannet over sprangsjiktet er
tappet ut.
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Fig 5 Vannføring, vanntemperatur, lufttemperatur ved Harestrømmen
og isdekning i 2005-06

15

P6
P4

P2
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P6

Fig 6 Øverst vises en del av strekningen som fotograferes. Harestrømmen er rundt svingen
nedenfor P 6. Nederst vises strekningen fra Svartfossen , ca 0.8 km nedenfor utløpet av
kraftstasjonen, til Harestrømmen. Målestokken er forskjellig fordi avstanden til de enkelte
deler av bildet er forskjellig..
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Fig 7 Eksempel på isdekning 1, 2 og 3 ved P 2, P 4 og P 6.
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Fig 8 Iskategori 1 (2.01), iskategori2 (19.01) og iskategori 3 (23.01) ved P 8.
Situasjonen 23.01 viser også iskategori 4 ved P 6
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Fig 9. Oversikt over hvilke områder og i hvilke tidsrom isforholdene er fotografert
fra utløpet av kraftstasjonen til Kista.
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Fig 10.
Kart over elva fra Kista til utløpet i fjorden. Isforholdene er fotografert under
isløsningen mellom de røde merkene.
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Fig 11

Isløsningen på strekning 3 fra 04.04 til 09.04
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Fig 12 Isløsningen på strekning 4 fra 10.04 til 22.04
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Fig 13 Isløsningen på strekning 5 fra 10.04 til 23.04
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Fig 14

Isløsningen på strekning 6 fra 11.04 til 23.04
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Fig 15

Isløsningen på strekning 7 fra 24.04 til 3.05
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Fig. 16. Figuren viser frekvensen og varighet av kuldeperioder i Alta for perioden 1964-2006.
Kuldeperioder er definert som en periode med sammenhenge temperaturer under -7,5 °C.
Kun perioder på over fire dager er vist.
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Fig 17

Driftsvannføring og tilsig de enkelte år i forsøksperioden
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Fig 18

Sammenstilling av driftsvannføringene i forsøksperioden
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