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Sammendrag 
Prosjektarbeidet i forbindelse med denne rapporten har pågått fra høsten 1998 og til 
vinteren 2007/08. Foreliggende rapport er en sluttrapport for hydrologidelen av 
Børselvprosjektet. 

Som beskrevet i kapittel 1 er bakgrunnen for prosjektet at Ballangen Energi er pålagt å 
slippe minstevannføring fra Dam Børsvatnet. Pålegget ble gitt foreløpig av NVE i 
forbindelse med en gjennomgang av konsesjonen for Børsvatnet kraftverk i 1993, jfr. 
kgl.res. av 19. februar 1993. Hydrologisk avdeling, NVE, er engasjert av Ballangen 
Energi for å samle inn hydrologiske data og gjøre analyser som vil gjøre det mulig å 
fastsette et manøvreringsreglement og et minstevannføringspålegg som tar hensyn til 
interessene i vassdraget på best mulig måte. Direktoratet for Naturforvaltning skal 
fastsette endelig manøvreringsreglement siden reguleringen berører Grunnvatnet 
naturreservat. 

Målet med rapporten er å evaluere effekten slippet fra Dam Børsvatn i prosjektperioden 
har hatt på vannstanden og vannføringen i Børselva. Denne evalueringen og analysene 
skal brukes til fastsettingen av manøvreringsreglementet for Børsvatn og pålegget om 
slipp av minstevannføring. Slippet Ballangen Energi har kjørt med i prosjektperioden har 
tatt utgangspunkt i føringene gitt i det midlertidige manøvreringsreglementet.  

Kapittel 5, ”Slipp fra Dam Børsvatn”, er et analysekapittel der målingene fra vassdraget 
sammen med målinger fra andre representative vassdrag brukes i hydrologiske og 
statistiske analyser. Målet er å skildre på best mulig måte vannføringer og vannstander i 
Børselva gjennom året, hovedsakelig i prosjektperioden med det slippregimet som er 
praktisert siden 1998. Det er forsøkt å kvantifisere forskjellen på vannstand og vannføring 
med og uten slipp av vann fra Dam Børsvatn, både i lavvannsperioden, flomperioder og 
ved normalvannstand og middelvannføring. Det er også presentert plott som viser overløp 
og flommer fra Dam Børsvatn som skal vise flommer av ulik karakter som har vært i 
vassdraget i prosjektperioden. Kapittel 5.10 og 5.11 evaluerer henholdsvis vannstands- og 
vannføringsendringene i Børselv som følge av slippet fra dammen. 

Det er beregnet en lukekarakteristikk for luka i Dam Børsvatn. Denne er presentert i 
kapittel 5.1 og vedlegg 4. 

Rapporten gir også en oversikt over hva som er gjort av hydrologiske datainnsamlinger 
og analyser i prosjektperioden. Den gir et bilde av situasjonen i en periode der det er store 
endringer i vassdraget. I prosjektperioden er et utført flere tiltak i vassdraget. Det er 
derfor først i slutten av prosjektperioden (2006 og utover) at vassdragets hydrauliske og 
hydrologiske grensebetingelser er slik som de vil være videre framover.  

Kapittel 1 og 2 er en beskrivelse av prosjektet og vassdraget. Her blir også hydrologiske 
data som brukes i analysen videre presentert.  

Byggingen av de tre målestasjonene i vassdraget og driften av disse har også vært en del 
av Hydrologisk avdeling sitt oppdrag for Ballangen Energi. Kapittel 3 i rapporten 
omhandler derfor byggeprosessen.  
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Kapitlene 6 og 7 gir en oversikt over vannføring og vannstand i Børselvvassdraget fra 
tiden før regulering og fram til i dag. Siden det er lite data fra perioden før regulering er 
det begrenset hvor fyldig dette kan presenteres. Målet med disse to kapitlene har vært å 
illustrere den store forskjellen på vassdraget før og etter overføringen av Børsvatn. 

Konklusjoner  
Slipp av vann fra Dam Børsvatn er et svært viktig bidrag for å holde vannstanden i 
Børselva oppe på et ønskelig nivå i sommersesongen. Vannføringen blir høyere og 
gjennomstrømningen bedre. Restaureringen av vassdraget har også bidratt til bedre 
gjennomstrømningshastighet på vannet. Gjengroing og vannføring henger nøye sammen. 
Børselvas lengdefall er lav og strømningshastigheten blir tilsvarende. Lite vann gir dårlig 
gjennomstrømning.  

Modelleringene av vannstanden i Børselva med og uten slipp fra Dam Børsvatn har 
målestasjon 172.13 Børselv Nedre som referansepunkt. Median vannstand ved Børselv 
Nedre, i perioden 15.mai til 31.oktober, ville uten slipp fra Dam Børsvatn vært 77.51 
moh. Tilsvarende er vannstanden med slipp fra dammen, i samme periode, 77.82 moh, 
altså en differanse på 31 cm. Middelvannføringen er estimert til 0.15 m3/s uten slipp fra 
Dam Børsvatn og 0.36 m3/s med slipp fra dammen.  

Børselva har færre flomsituasjoner nå enn ved naturlig tilsig fra Børsvatn. Vassdraget vil 
ved store flommer, som for eksempel høsten 2005, opptre omtrent som et naturlig 
vassdrag. 

Tidspunktet for arrangerte spyle-/lokkeflommer må vurderes nøye. Vassdraget i naturlig 
tilstand ville hatt stor vannføring i smeltesesongen, medio april til medio juni, større enn 
slippet som i snitt i prosjektperioden har vært ca. 0.04 m3/s i april, 0.21 m3/s i mai og 0.37 
m3/s i juni. Høstflommer er også en del av det hydrologiske regimet i vassdraget, og disse 
kan ha høyere flomtopper men kortere varighet enn de mer langvarige smelteflommene.  

Registreringene og målingene i vassdraget og analysene som er gjort gir også et inntrykk 
av behovet for å slippe spyleflommer eller lokkeflommer. I perioder med naturlig lavt 
tilsig til Børselva vil konstruerte flommer fra Dam Børsvatn ikke har noen stor effekt. 
Magasinet i Dam Børsvatn er et inntaksmagasin og magasinvannstanden er i aktuelle 
flomperioder gjerne høy. Dette fører lett til overløp på dammen i perioder med høyt 
naturlig tilsig. Vårflommen kommer to-tre uker ”forsinket”, mens høstflom på grunn av 
overløp har en mer uregelmessighet over seg. Hydrologisk sett bør et 
manøvreringsreglement med føringer på slipp av flomvannføringer legge seg så nært til 
perioder for naturlig flom i vassdraget som mulig.  

Børselva reagerer forholdsvis langsomt på slippet fra dammen og naturlig tilsig ellers. Se 
forøvrig kapittel 5.9 for evaluering av slippet.  

Simuleringer av vannstanden i Børselva med et slippregime som er ± 50 % av slippet som 
er registrert i prosjektperioden gir vannstander ± 10-15 cm i forhold til dagens situasjon.  

Målestasjonene som er etablert i vassdraget i prosjektperioden viser godt hvordan elva 
blir påvirket av slippet fra dammen. Om vinteren blir vannstanden ved de to nederste 
målestasjonene oppstuvet av is og vannstandsverdiene blir dermed kunstig høye. Ellers i 
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året fungerer de godt. Ved den midtre målestasjonen merkes endringer i vannstand som 
følge av terskelen som er etablert ovenfor den gamle skolen (den midtre terskelen).  

Nedre målestasjon var tenkt å være vannføringsstasjon, men bestemmende profil er 
påvirket av oppstuving nedstrøms. Til nå har det altså ikke vært mulig å etablere en 
vannføringskurve for denne målestasjonen. Å ha en vannføringsstasjon nederst i systemet 
vil være svært verdifullt for videre behandling og vurderinger i vassdraget. Med en 
vannføringskurve for den nedre stasjonen vil man få god kunnskap og oversikt over 
lokaltilsiget. Å vite hvor stort det lokale bidraget er, mer nøyaktig enn i dag, vil det gjøre 
det lettere vurdere hvor store slipp som er ønskelig fra dammen, hvor store spyleflommer 
og så videre. Dette var meningen i starten av prosjektet, men grunnet mangel på gode 
måleprofiler i vassdraget var ikke dette mulig. En ny tverrprofilering må gjøres dersom 
nye hydrauliske analyser skal gjøres.  
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1 Hydrologiprosjektet 
 

1.1 Prosjektbeskrivelse 
Børsvannet i Ballangen ble første gang regulert etter kgl. res. av 12.6.1914, ved at det ble bygget 
en dam i Børvassfossen. Hensikten med utbyggingen var å gi vann til gruvedriften i Bjørkåsen 
gruver og drikkevann til befolkningen. Manøvreringsreglementene av 1914 og 1970 hadde ingen 
bestemmelse om minstevannføring i Børselva. Overføringen av avløpet fra Børsvann til 
Ballangselva har ført til en sterk reduksjon av vannføringen i Børselva. Etter at kraftverket kom 
inn på det lokale samkjøringsnettet i 1960-årene er det bare under større flommer at vann har 
passert dammen ved Børsvann. Den sterkt reduserte vannføringen sammen med forurensing fra 
jordbruket i nedbørfeltet til Børselva har ført til en sterk gjengroing av elveløpet. Forurensingen 
er både av kjemisk og fysisk art - næringsstoff fra landbruket og sediment, fra tilløpsbekk/grøft 
(Aanes og Mjelde, 1999) 

I forbindelse med søknaden til Ballangen Energi AS om ny ervervs- og reguleringskonsesjon ber 
NVE i januar 1986 elverket å redegjøre for hvordan man vil løse kravene til blant annet 
opprenskning av Børselva og minstevannføring, før konsesjonssaken blir avgjort. Det er i 
konsesjonsvilkårene satt krav til at det gjennom en prøveperiode på fem år skal samles nødvendig 
kunnskap til å kunne utforme et endelig manøvreringsreglement for denne reguleringen, og til å 
gjennomføre en nødvendig opprydding i vassdraget.  

På oppfordring fra Ballangen Energi AS og Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Bodø utarbeidet 
NIVA (Norsk institutt for vannforskning) et forslag til et samlet program for undersøkelser og 
tiltak (Aanes 1996). Undersøkelsene skulle over en 5-års periode framskaffe nødvendige data for 
å gi et godt underlag for å utforme og fastsette et endelig manøvreringsreglement for reguleringen 
av Børsvann, og foreta en nødvendig opprenskning og restituering av dette vassdragsavsnittet. 
Ballangen Energi AS og Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Bodø gav sin tilslutning til 
programmet og prosjektet ble etablert i 1997.  

Denne rapporten presenterer arbeidet som er gjort i prosjektet innen hydrologi. Hydrologisk 
avdeling i NVE, ved Region Nord, fikk i 1998 oppdrag av Ballangen Energi AS å etablere og 
drifte to målestasjoner for vannføring og en for registrering av vannstand i vassdraget. På grunn 
av vassdragets utforming var det tidkrevende å finne og utforme egnete målepunkter. Byggingen 
av målestasjonene tok til desember 1998 og kom i drift samme år. Stasjonene er i drift per dags 
dato, og driftes av Hydrologisk avdeling på oppdrag fra Ballangen Energi AS.  

Analysene og konklusjonene i denne rapporten skal være til hjelp for fastsettelse av nytt 
manøvreringsreglement for Dam Børsvatn. Rapporten skal blant annet kunne gi et bilde av når og 
hvor mye vann det er sluppet fra Børsvassdammen og hvilke effekter det har hatt for vassdraget 
nedenfor, både for Børselva og Grunnvatn og Djupvatn nedstrøms Børselva. 

Aktiviteten i den første delen av prosjektperioden har vært konsentrert om å etablere de tre 
hydrologiske målestasjonene i Børselva slik at arbeidet med å hente inn nødvendig 
grunnlagsinformasjon om de hydrologiske forholdene i vassdraget kunne ta til. 
Vannstandsregistreringer foregår ved alle tre målestasjonene, mens det er etablert en 
vannføringskurve ved den ene målestasjonen, slik at vannføringer kan beregnes. Dette har gitt en 
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god oversikt og forståelse av lokaltilsiget til Børselva. Analysene i rapporten har for det meste 
basert seg på data fra 1999-2006. I slutten av rapportskrivingen ble også data fra januar-
september 2007 hentet inn. Disse er brukt i mindre grad, siden de enda ikke har gjennomgått 
standard kvalitetskontroll.  

1.1.1 Beskrivelse av prosjektområdet 
Børselva er en del av Forsavassdraget, og er lokalisert ca 5 km sørvest for Ballangen sentrum. 
Elva er 3.6 km lang og renner fra Børsvannet til Grunnvatnet (Figur 1). Naturlig nedbørfelt er ca 
85 km2 , mens det lokale nedbørfeltet for Børselva er beregnet til 5.0 km2. Elvestrengen har et fall 
på ca 10 m (fra 90 til 80 moh.) og det meste av fallet har elven de første 300 m etter Børsvannet 
(Hagen og Aanes, 2000).  

Nedbørfeltet til selve Børselva har lave åser og mye dyrket mark og myrområder. Elva har flere 
stilleflytende parti med bakevjer og myrområder på breddene. Nedbørfeltet består av ca. 60 % 
skog, 25 % jordbruksareal, 11 % myr og ca 4 % vannflate i følge N50-kartgrunnlag. Andelen 
vannflate i kartgrunnlaget er for det meste vannspeilet til Børselva. Disse prosentandelene har 
derfor endret seg mye etter gjengroingen og utbredelsen av vannplantene nådde sin største 
utbredelse.   

 

Figur 1. Børselvvassdraget med delfelt. Hydrologiske målestasjoner er markert med rød trekant.  

Flomregimet til Børselvvassdraget (Forsavassdraget) er et overgangsregime med delvis 
kontinentalt preg, men med stor påvirkning av maritimt klima. Lokalfeltet til Børsvatn er 
omkranset av høyereliggende områder, og høydeintervallet går fra 90-1342 moh. Nedre deler av 
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vassdraget (Grunnvatnet/Djupvatnet) har lavere relieff. Vassdragsavsnittet som det er hovedfokus 
på i prosjektet er Børselva som renner fra Børsvatn og ut i Grunnvann.  

Gjengroingen i vassdraget er et resultat av den sterkt reduserte vannføringen gjennom systemet og 
forurensing. Forurensingen kommer fra utslipp fra landbruket og bebyggelsen langs vassdraget 
(Aanes og Berge, 2000).  

For utfyllende beskrivelse av de sørlige delene av Forsavassdraget, vises det til Sværd (2005). 
Mye informasjon er ellers samlet i NIVA-rapportene fra Børselv-prosjektet. Disse beskriver 
forhold knyttet til verneområdet, fisket, forurensing, tiltak i vassdraget og restaureringsarbeidet. 
Det vises også til nettsiden til Børselvprosjektet (www.borselva.no) for beskrivelse av prosjektet 
og vassdraget. Se forøvrig referanselisten. 

1.2 Oversiktskart 

#
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S
to

r v
a
tn

e
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Ballangen

Melkevatnet

Skårvatnet

Hjertevatn krv.Hjertevatn krv.

Bjørkåsen krv.Bjørkåsen krv.

Dam Børsvatn

Utløp Børselva

 

Figur 2: Oversiktskart. Forsavassdraget, med magasin Børsvatn skravert og delfelt Børselv og 
Grunnvatn/Djupvatn markert med svarte feltgrenser. Kraftverk i nedbørfeltet er også markert. 

Nedbørfeltet til Sørelva sør i Forsavassdraget, er også regulert til kraftproduksjon. Hjertevatn er 
regulert og Hjertevatn kraftverk benytter dette vannet til sin produksjon av kraft (Figur 2). For 
skildring av de sørlige delene av Forsavassdraget vises det til Oppdragsrapport A nr.7-2005 
”Overføring av Røvatn til Hjertevatn i Forsavassdraget, Ballangen kommune” av Roger Sværd. 

Sørelva 
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1.3 Flyfoto 
Flybilder og ortofoto i figurene 3-7 gir en oversikt over vassdraget, lokale nedbørfelt, viktige 
tiltak og hydrologiske målestasjoner. Flybildene er fra sommeren 2004 og skråbildene fra 
helikopter er fra juni 2007. For flere flybilder av vassdraget, se også kapittel 1.4, Hydrologisk 
datainnsamling.  

 

Figur 3: Systemet fra Dam Børsvatn til Forsavatnet.  
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Figur 4. Nedbørfeltet til Børselva. Nedbørfeltgrenser markert med svart strek. Rød prikk markerer 
målestasjonene. 

 

Figur 5. Grunnvatn og Djupvatn. Nedbørfeltgrenser markert med svart strek og målestasjon med rød ring.  
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Figur 6. 172.11 Børselv Øvre og sedimentbasseng ved jordbrukskanal (Foto: 7.juni 2007). 

 

Figur 7. Børselv Midtre og åpning av elveløp i vannvegestasjon (Foto: 7.juni 2007). 

Jordbrukskanal og 

sedimentasjonsbasseng 

172.11 Børselv Øvre og Dam Børsvatn 

Åpning av elveløp og 172.11 Børselv Midtre 
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1.4 Hydrologisk datainnsamling 
Det har vært hydrologisk datainnsamling på ulike steder i Forsavassdraget siden starten av 1900-
tallet. Siden reguleringen av Børsvatn er det målt vannstand i magasinet jevnlig. I dette kapittelet 
vil vannføringsstasjonene i området beskrives nøyere.  

Det er fortatt vannføringsmålinger på et så stort variasjonsområde som mulig (se kapittel 5.4), 
blant annet ved planlagte og kontrollerte slipp av vann fra dammen på Børsvann. Hensikten er 
både å få fram en oversikt over hvordan lokaltilsiget varierer i tid og rom, og å få etablert 
vannstands- og vannføringsrelasjoner for dagens situasjon og etter tiltak. Dette er et arbeid som er 
utført i samarbeid med regulanten, NIVA og NVE. NVE er også gitt i oppdrag å stå ansvarlig for 
driften av de hydrologiske målestasjonene og innsamling av data om vannføring og vannstand. 

Fra øvre stasjon til midterste stasjon er det ca. 1 430 m langs elvestrengen. Fra midtre til nedre 
stasjon er det omtrent 1 800 m.  

0 m 1000 2000 3000 4000
72

74

76

80

82

84

Børselva

H, NGO

Observert

vannstand

Figur 8. Vannlinje i Børselva ved profilering i august 2000.  

Det er utført tverrprofilering av Børselva fra nedstrøms Børsvatnet til utløp Grunnvatnet (Figur 
9). Dette er gjort med tanke på hydraulisk modellering av vannstands- og hastighetsendringer. 
Disse profileringene ble gjort sommeren 2000 (Hagen og Aanes, 2000). Modelleringene er utført 
av Tor-Arne Jenssen og Bendik Hagen. Noen av disse resultatene vises i figurene nedenfor. Etter 
terskeletableringer i vassdraget (2006) og restaureringen av elveløpet tverrprofilene endret og 
resultatet av modellene beskriver ikke lenger forholdene i vassdraget i dag. De kan brukes for å 
beskrive forholdene i vassdraget slik de var før tiltakene ble igangsatt. HEC-RAS modellen kan 
fremdeles benyttes ved enkle justeringer dersom nye tverrprofiler måles opp. For kart over 
plasseringen til de oppmålte profilene og de hydrologiske målestasjonene i elva, se figur 9. 
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Figur 9.  Målestasjoner i Børselva og oppmålte profiler. (Kilde: Hagen og Aanes, 2001) 
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Figur 10. Manipulert elveløp med vannlinjer for vannføringer på 0.1, 0.8, 4 og 10 m3/s. Bemerk differanse mellom 
0.1 og 10 m3/s i profil 22 (se figur 9 for lokalitet) på ca 1,1 m. Dette stemmer godt med observerte forhold. 
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Figur 11. Manipulert elveløp med ytterligere innsnevring ved P8, P11, P12 og P 30. P viser til profiler i figur 9. 
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I kapitlene under følger en beskrivelse av de tre hydrologiske målestasjonene i Børselva. 
Feltkarakteristika er listet opp i tabell 1, kapitel 2.1.   

1.4.1 Øvre målestasjon 

 

Figur 12: Øvre målestasjon like nedenfor dammen. Flyfoto fra 2004.  

Målestasjonen har v-profil i kulvert der vegen krysser elva, nedenfor Børsvassdammen. Selve 
målestasjonen er plassert på sørsida av elva. Målestasjonen har logger, men ingen fjernoverføring. 
Det er ikke problemer med is eller oppstuving på andre måter ved profilet. Det er konstruert en 
vannføringskurve (Roger Sværd) og det er målinger fra desember 1998.  

Det er montert skala i målekummen og ved kulverten. Skala ved kulverten har nullpunktet på 
høyde med spissen i v-overløpet.  
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1.4.2 Midtre målestasjon 

 

Figur 13: Midtre målestasjon på steinfylling ut i elva. Flyfoto fra 2004.  

Midtre målestasjon (172.12 Børselv Midtre) registrerer vannstand. Ved etableringen av 
målestasjonen måtte tykke lag med ustabile masser fjernes og erstattes der målestasjonen skulle 
settes opp. Målestasjonen er fundamentert på en steinfylling, men det har etter byggingen vært 
setninger i steinfyllingen og dermed på målestasjonen. Setningen har vært registret og har nå 
stabilisert seg.  Dette har påvirket vannstandsregistreringene, men våren 2007 ble dette korrigert i 
databasen. Målestasjonen kan brukes for å kalibrere en routingmodell1 for Børselva og 
vannstandsvariasjonen i det verna våtmarksområdet. 

Det er montert skala i kummen i målestasjonen.  

                                                      
1 Routing er en hydrologisk modell som simulerer vannstandsvariasjoner i et magasin og vannføring ut av 
magasinet. Inngangsdata i en slik modell er magasinkurve, vannføringskurve tilpasset utløpet og tilsig til 
magasinet. 
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1.4.3 Nedre målestasjon 

 

Figur 14: Nedre målestasjon. Flyfoto fra 2004.  

Målestasjon 172.13 Børselv Nedre er plassert ca. 315 m ovenfor Børselvas utløp til Grunnvatnet. 
Det var i utgangspunktet tenkt å etablere vannføringskruve for målestasjonen, men på grunn av 
oppstuving nedenfra har det ikke vært mulig å fastsette en vannføringskurve med entydig 
sammenheng mellom vannstand og vannføring. Profilet er stabilt og etter siste endringer av 
terskelhøyde er oppstuvingen nedstrøms blitt mindre og muligheten for vannføringskurve bør 
vurderes igjen. Målestasjonen kan brukes sammen med den øvre og midtre målestasjonen for å 
anslå Børselva naturlige tilsig, og for å få transportverdier for forurensingsbelastningen på 
innsjøsystemet nedstrøms. 

Ved befaring 5.oktober 2007 var terskelen lekk, ved høyre bredd. Det var heller ikke mulig å 
finne et egnet målested for vannføring.  

Det er per dags dato ikke montert skala i kummen på denne målestasjonen. Senter av bunnen på 
kummen brukes som nullpunkt og høyden på dette punktet er 75.894 moh. 
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1.5 Hydrologiske beregninger 
Det er gjort flere hydrologiske beregninger for Børselva i forbindelse med Børselv-
prosjektet, der en del er gjort i oppstarten av prosjektet for å tilrettelegge for innhenting 
av relevante data, som i neste omgang er analysert for å si noe om tilstanden til vassdraget 
før, uten og med minstevannføring. Nedenfor følger en oversikt over oppmålinger og 
beregninger som er utført i første del av prosjektet: 

• Oppmålinger i forbindelse med bygging av målestasjoner 

• Vannføringsmålinger 

• Vannstandsmålinger/avlesninger 

• Konstruksjon av vannføringskurve for 172.11 Børselv Øvre 

• I forkant av etableringen av målestasjonene ble det gjort en flomberegning for 
vassdraget.  

• Profileringer (Hagen og Aanes, 2001) 

• Vannlinjeberegninger (simuleringer i programmet HEC-RAS). (Hagen og Aanes, 
2001) 

I den avsluttende delen av prosjektet er det utført: 

• Diverse analyser av vannstand- og vannføringsregistreringer ved de tre 
målestasjonene, undervegs i prosjektet og i sluttfasen. Både visuelle betraktninger 
og statistiske analyser. I hovedsak er data fra 1999-2006 benyttet men data fra 
2007 og starten av 2008 kom inn i databasen i slutten av rapportskrivingen. Det 
er ikke gjort analyser på 2007- og 2008-data. 

• Beregninger av tidligere tiders vannføring - før regulering og periodene fram til 
nytt vannslippregime/ny konsesjon ble gitt.  
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2 Beskrivelse av Forsavassdraget  

2.1 Målestasjoner og feltegenskaper 
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Figur 15: Hypsografiske kurver  

Siden det ikke har vært målinger i selve Børselva tidligere, bortsett fra 
vannstandsregistreringene i Dam Børsvatn (startet i 1923), må vannføringsmålinger fra 
andre vassdrag benyttes for å beskrive forholdene i Børselva før utbygging og under de 
ulike reguleringsregimene.  

Børselvvassdraget er i denne rapporten delt opp i flere delfelt og ulike målestasjoner er 
benyttet for å beskrive disse. Børsvatn er et delfelt; Børselva fra Dam Børsvatn og ned til 
Grunnvatn er et felt, kalt restfeltet, mellomfeltet eller bare Børselva; tilsigsfeltet til 
Grunnvatn og Djupvatn og ned til Forsavatn er et annet felt og Melkedal/Forsavatnet er 
delfeltet som renner ut til havet.  
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Tabell 1. Feltkarakteristika 

Målestasjon Måle- 

periode 

Feltareal 

(km2) 

Snaufj. 

(%) 

Eff. sjø  

(%) 

QN 

(l/s·km2) 

Qm  

(l/s·km2) 

Høydeint. 

(moh.) 

172.2 Børsvatn (vst) 1923-dd.1 80.8 43 14.3 - - 90-1340 

172.3 Børsvatn ndf. (vf) 1923-19571 80.8 43 14.3 34 6.6 90-1340 

172.1 Forsavatn 1916-19822 233 32 3.65 34 32.2 29-1433 

177.4 Sneisvatn 1916-dd. 29.6 55 2.23 93 94.0 18-970 

172.5 Melkedal 1938-dd. 3 92.9 38 38.0 36 48.0 55-1433 

172.7 Leirpoldvatn 1970-dd. 18.8 26 4.35 53 54.5 26-964 

172.8 Rauvatn  1977-dd. 21.6 85 4.82 46 44.2 472-999 

”Eff. sjø” står for effektiv sjøprosent og beskriver sjøandelen i nedbørfeltet ved at sjøene tillegges 

vekt etter både innsjøareal og tilsigsareal. 

QN betegner årsmiddelavrenningen i perioden 1961-90 beregnet fra NVEs avrenningskart, med 

korreksjoner beskrevet i kapittel 2.3 

Qm betegner middelavrenningen beregnet for observasjonsperioden til målestasjonen 
1 Regulert felt 
2 Regulert felt, overført areal tilsvarer 80.8 km2.  
3 Regulert 1957 

 

 

Det er flere aktuelle måleserier i området som er benyttet som representative stasjoner for 
delfeltene (Tabell 1).  

Målestasjon 173.20 Bjørkåsen målte vannstand ved Bjørkåsen kraftverk i perioden 1923-
28. Vannmerket hadde problemer med oppstuving og dette førte til at den ble nedlagt 
etter knappe fem års drift.  

Målestasjon 177.4 Sneisvatn vil brukes som tilsigsserie for Børsvatn. Målestasjon 172.7 
Leirpoldvatn vil brukes som tilsigsserie til lokalfelt Børselva. Seriene skaleres med 
hensyn på areal og avrenning.  
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Figur 16: Kart over målestasjonene i tabell 1.  

2.2 Reguleringshistorikk 
Børsvannet i Ballangen ble regulert i 1921, etter kgl. res. av 12.6.1914, ved at det ble 
bygget en dam i Børvassfossen. Hensikten med utbyggingen var å gi vann til gruvedriften 
i Bjørkåsen gruver og drikkevann til befolkningen. Børsvann ble regulert med 5 m, med 
en hevning av normalvannstanden med 1.6 m (til 87.52 moh.) og LRV ble satt til 82.52 
moh, altså 3.4 m under normalvannstand. Før 1921 hadde det også vært enkle 
installasjoner for kraftproduksjon og utnyttelse av vannet i Børsvatn.  

I 1970 ble det fastsatt et nytt manøvreringsreglement der bestemmelsen om flomluker ble 
tatt bort. Det ble lagt til et avsnitt om flomdempingsmagasin. HRV blei senka til 87.12 
moh. mens den gamle LRV ble beholdt og ny reguleringshøyde ble 4.6 m.  

Manøvreringsreglementene av 1914 og 1970 hadde ingen bestemmelse om vannføring i 
Børselva. Overføringen av avløpet fra Børsvann til Ballangselva har ført til en sterk 
reduksjon av vannføringen i Børselva. I perioden fra starten av reguleringen og frem til 
slutten av 50-tallet ble det målt vannføringer nedenfor dammen, 172.3 Børsvatn ndf. 
Denne dataserien viser overløp fra dam Børsvatn. Vannstandsregistrering i magasin har 
målestasjonsnummer 172.2 Børsvatn med regelmessige vannstandsavlesninger.  

Det var et relativt stort flomtap den første tiden frem mot midten av 40-tallet og deretter 
små tap. Etter at kraftverket kom inn på det lokale samkjøringsnettet i 1960-årene er det 
bare under større flommer at vann har passert dammen ved Børsvann. Dette er ikke 
registrert som annet enn vannstander i magasinet. 
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172.1.0  vannføring  Forsavatn  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Års
172.3.0  vannføring  Børsvatn ndf.  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Års

 

Figur 17: Årsavløpene som er målt ved Forsavatns utløp og nedenfor Børsvatn Dam 

Figur 17 illustrerer variasjonen i slipp fra Børsvatn i de ulike regulerte periodene, fram til 
1982. Målestasjonen 172.1 Forsavatn målte avrenningen fra Børsvatn før overføringen til 
Bjørkåsen kraftverk startet i 1922, samt alt lokalt tilsig nedenfor dammen. Målestasjonen 
var i drift i perioden 1916-1989, men i perioden 1983 til 1989 finnes det ikke bearbeida 
data. Denne måleserien vil også gjenspeile variasjonen i slippet fra Dam Børsvatn. 172.3 
Børsvatn ndf. registrerte slippet fra dammen i perioden 1923-1957. Børsvatn var regulert 
allerede fra 1914, men denne reguleringen var så liten at vannføringen i de første fem åra 
i måleserien til 172.1 Forsavatn kan sees på som naturlig vannføring ut av Forsavatn og 
inneholder dermed også ”naturlig” vannføring ut Børsvatn. Vannføringen over året vil 
være noe forskjøvet som følge av reguleringen, men totalt avløp over året vil tilsvare det 
som er naturlig ut Forsavatn. Denne målestasjonen er også påvirka av regulering lenger 
opp i vassdraget, ved reguleringa av Hjertevatn. 172.1 Forsavatn har en mindre demping 
enn Børselva sitt nedbørfelt.  

Figur 18 viser en sammenligning av vannføring i Børselva før regulering, med regulering 
og uten slipp av minstevannføring og med slipp av minstevannføring som i dag. 

Viser til Sværd (2005), ”Melkedalsrapporten”, for beskrivelse av reguleringene ellers i 
Forsavassdraget.  
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Figur 18. Vannføring i Børselva ved målestasjon 172.13 Børselv Nedre. Tre ulike perioder.  

2.3 Normalavløp i Forsavassdraget 
Avrenningskarta til NVE bygger på nedbørmålinger og vannføringsmålinger. 
Vannføringsstasjonene som er brukt til beregningene må oppfylle visse kriterier til 
kvalitet og lengde på måleserie (Beldring et. al 2002). NVEs avrenningskart for 1961-
1990 er konstruert med en metode som kombinerer observerte meteorologiske data med 
en hydrologisk modell. Det betyr at verdiene er resultat av vannbalanseberegninger med 
matematiske algoritmer som er implementert i et program for en datamaskin. Kartets 
verdier er beregnet for grid-celler på 1 km2 og er langt på vei styrt av hvilke nedbørdata 
som er tilgjengelig samt cellens høyde over havet. For hver gridcelle benyttes de tre 
nærmeste meteorologiske stasjonene ved beregning av nedbør. Beregningene i det nye 
kartet er kontrollert mot noen utvalgte vannføringsstasjoner og den griddete modellen er 
kalibrert etter disse.  

Det gamle kartet er grovere inndelt og bygger på andre metoder. Det er avvik i flere deler 
av landet mellom gammelt og nytt kart. Noe av avviket henger sammen med endringer i 
klima mens andre skyldes svakheter i nytt eller gammelt kart. Avrenningskartene er 
oppgitt med en usikkerhet på ± 20 %. I noen deler av landet er usikkerheten kanskje bare 
± 5 %, mens andre steder igjen er den kanskje mer enn 20 %. Små felt har gjerne stor 
usikkerhet. 
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Figur 19: Avrenningsnormaler og observerte verdier for utvalgte målestasjoner (Sværd, 2005). 

Merknader i tabellen ovenfor:  

1. Målt normalavløp for Melkedal målestasjon ligger 16 % over nytt normalavløp i 
NVE-Atlas. 

2. Både Leirpoldvatn i Efjord og Røvatn øverst i Melkedalsvassdraget, har et avløp 
som sannsynligvis stemmer bra med tall fra NVE-Atlas. 

3. Forsavatnet til Efjord uten Børsvatnet, NVE-Atlas må økes med 20 %.  

4. Forsavatnet til Efjord uten Børsvatnet og målestasjon Melkedal, NVE-Atlas må 
økes med 28 %. 

5. Sneisvatn stemmer godt overens med avrenningskartet.   

Ved beregning av 1961-1990-normalen er vannføring fra målestasjon 172.1 Forsavatn 
benyttet, men med det naturlige feltarealet som inkluderer Børsvatn. Dermed har den 
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spesifikke verdien for Forsavatn blitt for lav og trekker ned normalverdiene i 
nærområdene på avrenningskartet. Dette er hovedgrunnen til at normalverdiene i området 
kan økes som foreslått i punktene ovenfor. 

Avløpstall fra NVE-Atlas i området ved Ballangen nedstrøms Børsvatnet og Melkedal 
målestasjon, dette er lavtliggende arealer fra ca kote 30 til 200 og med middelhøyde ca 
100 moh, økes med ca 25 %. I tabellen på side 24 er normalavløpet til Børselva justert 
opp. Etter at overføringa ut frå Børsvatn var trådt i kraft mistet Grunnvatnet ca. 83 % av 
tilsigsfeltet. Børselva har mistet 94 % av det naturlige tilsigsfeltet. For nedbørfeltet til 
Børsvatn er det i denne rapporten brukt normalavløpet for 1930-60. 

 

Figur 20. Avløpsnormaler for Forsavassdraget i perioden 1930-60.  
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Figur 21. Avløpsnormaler for Forsavassdraget perioden 1961-90.  
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2.3.1 Børselva lokalfelt 

 

Figur 22: Børselva lokalfelt, reginenummer 172.AC. Skravert område er deler av det overførte 
nedbørfeltet til Børsvatn. Isohydater og nedbørshøgder for normalperioden er også tegnet inn.  

 
Feltarealet mellom Dam Børsvatn og utløpet til Børselv i Grunnvatn er beregnet til 5.0 
km2 på økonomisk kartverk i målestokk 1: 5 000.  Avløpet er satt til "NVE-Atlasverdi" 
pluss 25 %, jamfør konklusjoner basert på tabell i kapittel 2.3. Dette gir et normalavløp 
på 150 l/s. Avløpet basert på bare ”NVE-Atlasverdi” ville gitt 120 l/s, spesifikk verdi 
tilsvarende 24 l/s · km2.   

Ofoten-regionen har spesielle klimatiske forhold. Det kan være stor forskjell på nedbør i 
nærliggende nedbørfelt. Målestasjonen ved Sneisvatn har høy spesifikk avrenning (94 
l/s·km2) og har et maritimt klima der flom kan ventes gjennom hele året. Leirpoldvatn har 
markerte flomtopper på samme tid som målestasjonene Børselv Midtre og Børselv Nedre. 
Figur 23 illustrerer dette. Se figur 16 for lokalisering av 172.7 Leirpoldvatn og 177.4 
Sneisvatn.  

172.7 Leirpoldvatn er brukt sammen med slipp fra Dam Børsvatn for å beskrive 
vannføringen Børselva. 177.4 Sneisvatn er brukt som tilsigsserie for Børsvatn. 
Skaleringen er gjort med hensyn på normalavrenning og arealer.  

Skaleringsfaktor, Børselva lokalfelt:        
  (4.99 km2 / 18.8 km2) · (30 l/s·km2 / 54.5 l/s·km2) = 0.146 

Skaleringsfaktor, tilsig Børsvatn (normalverdi 1930-60):     
  (80.8 km2 / 29.6 km2) · (43 l/s·km2 / 94.6 l/s·km2) = 0.124 
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172.12.0  vannstand  Børselv Midtre middelverdier Døgnverdier
172.7.0  vannføring  Leirpoldvatn middelverdier Døgnverdier
177.4.0  vannføring  Sneisvatn middelverdier  Døgnverdier
172.11.0  vannstand  Børselv Øvre middelverdier Døgnverdier

 

Figur 23: Data for Børselva sammen med representative måleserier, eksemplifisert ved året 1999. 

For å vurdere korrelasjonen med andre målestasjoner med vannføringen i Børselva, er det 
i figuren ovenfor plottet vannstand for 172.11 Børselv øvre og 172.12 Børselv midtre 
sammen med vannføring for 172.7 Leirpoldvatn og 177.4 Sneisvatn. Leirpoldvatn og 
Sneisvatn har god visuell korrelasjon. Flomhendelsene ser også ut til å inntreffe til 
omtrent samme tid for alle fire målestasjoner i dette året (1999). Dette tilsier at både 
172.7 Leirpoldvatn og 177.4 Sneisvatn kan brukes som representative målestasjoner for 
Børselvvassdraget. I tillegg er det stort sett godt samsvar med feltparametere (Tabell 1).  
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Observert vannstand, Børselv Nedre (172.13.0.1000.1)
Modellert vannstand, Børselv Nedre, på bakgrunn av 177.4 Sneisvatn. (172.13.0.1000.10)
Modellert vannstand, Børselv Nedre, på bakgrunn av 172.7 Leirpoldvatn (172.13.0.1000.11)

 

Figur 24: Simulerte vannstander for 172.13 Børselv Nedre basert på 172.7 Leirpoldvatn og 177.4 
Sneisvatn, og slippet fra dammen. 

Figur 24 viser hvor godt 172.7 Leirpoldvatn og 177.4 Sneisvatn illustrerer 
vannstandsvariasjonen i Børselva. Seriene er skalert ned til delfelt Børselv og slippet fra 
Dam Børselv er lagt til. Vinteroppstuvingen i nedre målestasjon er stor, ellers er 
samsvaret bra. Samsvaret er best i perioden med pålegg om mistevannføringsslipp (01.11-
15.05). I slutten av perioden (2005-2006) har endring av tersklene nedenfor disse to 
målestasjonene ført til stor oppstuving. Dette blir kommentert senere i rapporten, det 
samme blir modellen som er benyttet til denne analysen (kapittel 5.8). 
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3 Bygging av målestasjonene 

3.1 Målestasjon 172.11 Børselv Øvre 

 

Figur 25: Området før bygging av målestasjonen. Elvens venstre bredd er erosjonssikret. Det ligger to 
betongkulverter Ø800 gjennom ei smal steinfyllig. Det er ingen tetning i vegfyllinga, flomvann kan 
strømme gjennom den. 

 
Byggeprosessen beskrives punktvis: 
 

• Det ble etablert en målestasjon med et v-overløp som bestemmende profil.  
• Én kulvert med Ø2000, type ”Svalbardrør” i korrugert metall ble lagt gjennom 

veifyllingen. V-overløpet ble plassert litt inn i kulverten. 
• Det ble etablert en tetteskjerm av bitumenduk i veifyllingen. 
• Det ble gravd ut en kulp for vannstandsmåling oppstrøms kulverten. 
• Målekum ble bygget på elvens venstre bredd, med stigerør for flottør. Kummen 

har kommunikasjon til målekulp via et 2” galvanisert stålrør, én lengde på 6 
meter. Målehus for logger og utrustning ble plassert på toppen av kummen. 

• Det ble bygget en innløpskonstruksjon i betong med vanger i ca 45 grader inn 
mot kulvertens hovedretning 

• Tetningsskjerm i form av bitumenduk ble lagt med god overdekning i hele 
veifyllinga. Duken ble klemt fast til betongkonstruksjonen og klemt mest mulig 
til fjell med kontrollert tilbakefylling og bruk av matter av svelleleire. 

• Et sandlag ble lagt først på duken og under denne, og deretter en fiberduk, og så 
et steinlag. 
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Figur 26: Skisse av opprinnelige kulverter og plassering av ny målekum på venstre bredd. 

 

 

Figur 27: Skisse av målestasjon med målekum i betong, en ny kulvert Ø2000, og utvidelse av vegfylling 
for å få plass til tetningsskjerm for å sikre at alt vann går gjennom kulverten. 
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Figur 28: Skisse av innløpskonstruksjon med v-overløp 

 

 

Figur 29: Fra forskalingsarbeidet med innløpskonstruksjonen, vannstanden i bassenget holdes nede 
med pumping.  V-overløpet plassert 0.5 m inn i kulverten. 
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172.11.0  Børselv Øvre  vannstand  ver:1  middelverdier  HYKVAL_POINT  Kvarters-verdier
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Figur 30: Vannstander i målekulpen i byggefasen i desember 1998. Oppstart logging den 3. desember, 
og prøvekjøring av kulverten ved lukeslipp den 18. desember 1998. Vannstand for nullpunktet i V-
overløpet er ca 1.56 m 
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Figur 31: Legging av bitumenduk i veifyllinga 

 

 

Figur 32: Legging av bitumenduk i kulpen 
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Figur 33: En prima anleggsgjeng fra Ballangen Energi og NVE Anlegg. Fra venstre Per Arne Erntsen 
(NVE), Sverre Sjåfjell (BE), i maskinen John Egil Johansen (NVE), og Hermod Amundsen (BE). Her etter 
siste spadetak på ettermiddagen den 18. desember, og klar til prøvekjøring av målestasjon. 

 

 

Figur 34: Prøvekjøring av målestasjonen en sen kveldstime den 18. desember, alt fungerte 
tilfredsstillende. 
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Figur 35. Ferdig målestasjon, juli 1999 
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Figur 36. Fra den første prøvekjøringen, 18. desember 1998. 

 

Figur 37: September 2006. 

Det har vært stor korrosjon i røret, se bilder fra bygging og sommeren 2006, nå er røret 
betydelig angrepet. 
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3.2 Målestasjon 172.12 Børselv Midtre 
Dette er en målestasjon bare for vannstandmålinger. 

Samme brønnopplegg som ved øvre målestasjon, men elendige grunnforhold gjorde at det 
først måtte fylles ut ei steinfylling og så bygge kummen i denne fyllinga. Det ble valgt et 
grovere stålrør for å sikre god kommunikasjon til elva. 

 

Figur 38: Skisse av stasjonen fra august 1998, planlagt opplegg for bygginga 

 

Figur 39: Skisse fra desember 1998 under bygginga, revidert plan 
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Figur 40: Fra bygging og sikring av steinfylling, 26. november 1998 

 

 

 

Figur 41: Ferdig målestasjon, foto fra august 2002 tatt fra venstre bred 
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3.3 Målestasjon 172.13 Børselv Nedre 
Ved denne målestasjonen ble det forsøkt et opplegg med å innsnevre elva for å skape en 
viss oppstuvning gjennom et trangt løp for derved å oppnå et hydraulisk kontrollpunkt. 
Under driften av stasjonen ble det konstatert at den tidvis ble demmet ned av nedstrøms 
vannstander og at det ikke lot seg gjøre å oppnå en tilfredsstillende sammenheng mellom 
vannstand og vannføring. 

Denne stasjonen ble også en ren vannstandsstasjon. 

 

Figur 42: Planskisse av målestasjonen fra august 1998 

 

Opprinnelig ble det konstruert en bune for innsnevring av elva på venstre bredd som har 
innvendig tetting av bitumenduk og fiberduk for å minimere lekkasjer gjennom 
fyllingene.  

Det er senere foretatt en modifisering av bunen her ved at terskelen er hevet med ca 50 
cm, bygget i desember 2005 og ytterligere modifisert året etter.  Da denne ikke har 
innvendig tetning vil den være ubrukelig som bestemmende profil for forsøksvis videre 
drift av målestasjonen med vannføringskurve. Terskelen hever vannstanden med 50 cm i 
et stort område av elva, og er en effektiv fiskesperre. 

Det ble forsøkt å tette terskelen i desember 2006, men den er per dags dato enda ikke helt 
tett.  
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Figur 43: Skisse av målebrønn og bune for innsnevring av elva i et snitt noe oppstrøms det smaleste 
løpet 

 

 

 

Figur 44: Ferdig målekum med hus 15. desember 1998, bunen ble bygget seinere og var ferdig første 
uka i januar 1999 
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Figur 45: Ferdig målestasjon med bune, fra 3. juli 1999 

 
 
 

 

Figur 46: Terskel i elveløpet, fra 8. mai 2006. Denne terskelen er senere åpnet noe. 
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Figur 47. Terskel i elveløpet, bildet tatt 30.mai 2007. Terskelen har fått et mer markert utløpsprofil. 

Forholdene for å etablere vannføringskurve ved denne målestasjonen er nå nesten 
tilfredstilt. Det som trengs er at terskelen tettes og at de hydrauliske egenskapene per i 
dag beholdes. Dessuten kan det med fordel renskes opp litt i løpet foran terskelen for at 
det skal bli bedre forhold for vannføringsmålinger. Per i dag er det en stor stein rett 
oppstrøms terskelen og en del gress i området som gjør det litt vanskelig å gjennomføre 
gode vannføringsmålinger. Likevel, tett terskel er det viktigste tiltaket for å få etablert en 
vannføringskurve her, som planen var opprinnelig.   
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4 Målinger i prosjektperioden 
1998 til 2007 

 

4.1 Målestasjon 172.11 Børselv Øvre 
 

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 48: Målt vannføring ved 172.11 Børselv Øvre 1999-2007 

Desember 1998 er utelatt fra figuren ovenfor, da vannstanden var påvirket av 
vannpumpingen i forbindelse med byggingen av stasjonen. Se kapittel 3 for mer 
informasjon om byggingen av målestasjonene i Børselva.  

Figuren viser hvordan det er sluppet vann fra Dam Børsvatn i prosjektperioden. Det er 
situasjoner med overløp over dammen hvert år. Åpning av luke har stort sett vært rundt 
15.mai.  
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4.2 Målestasjon 172.12 Børselv Midtre 
172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYTRAN_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 49: Målte vannstander ved 172.12 Børselv Midtre, med brudd og ikke korrigert for setninger 

 
Det var brudd i vannstandsobservasjonene i perioden 1.januar til 3.juli 2003 på grunn av 
batterisvikt i loggeren. Mekanisk skrivende limnigraf som drives med klokke var heller 
ikke i drift. For å oppnå kontinuerlig serie er bruddet komplettert på basis av en simulert 
serie for Børselvmagasinet. Kompletteringen er gjort ved hjelp av regresjonslikninger og 
målinger fra andre vassdrag. 

De høye vannstandene fra slutten av 2006 skyldes at det ble etablert en terskel i elva litt 
oppstrøms for det gamle skolebygget, 1.desember 2005. Denne er senere modifisert og 
senket 12.desember 2006. Ny terskel ved nedre stasjon ser ut til å ha hevet vannstandene 
også forbi midtre stasjon.  

Målestasjonen har etter etableringen i 1998 sunket noe. Setningene er målt og gjennom 
hele perioden og har nå stabilisert seg. Vannstandsseriene er korrigert for denne 
setningen.  
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172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYTRAN_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 50: Komplettert og setningskorrigert serie for vannstander ved Midtre stasjon 
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4.3 Målestasjon 172.13 Børselv Nedre 
172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYTRAN_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 51: Målte vannstander ved 172.13 Børselv Nedre med brudd senhøstes 2002 og i 2003. 

 
Det er brudd i vannstandsobservasjonene i perioden medio november i 2002 og til 3. juli 
2003 på grunn av batterisvikt i loggeren. Det var mulig å sporadisk finne korte sekvenser 
av loggerdata i denne perioden. Mekanisk skrivende limnigraf som drives med klokke var 
heller ikke i drift. For å oppnå kontinuerlig serie er bruddet komplettert på basis av en 
simulert serie for Børselvmagasinet.  

De høye vannstandene på slutten av 2006 skyldes oppstuvning som følge av at terskelen 
nederst i elva ble forhøyet for å få opp en flåte i forbindelse med tiltaksarbeid i elva. 
Terskelen i bestemmende profil ved nedre målestasjon ble etablert 1.desember 2005. 
Denne er senere modifisert og senket igjen i desember 2006. Se kapittel 4.5 for detaljer 
om tersklene i Børselva. Ny terskel ved nedre stasjon ser ut til å ha hevet vannstandene 
med ca 0.5 m i dette området. 
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Figur 52. Målestasjon 172.13 Børselv Nedre, fra nedstrøms side, 31.5.2007 kl. 12.15.  

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYTRAN_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 53: Komplettert serie for Nedre målestasjon, det er en tydelig heving av vannstanden ved nedre 
stasjon på grunn av terskelbygging i bestemmende profil. 
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4.4 Profilering for vannlinjeberegninger 
Det er utført tverrprofilering i Børselv i 2000 (Figur 9). Disse profilene ble brukt til å 
kjøre diverse simuleringer i programmet HEC-RAS, som er en hydraulikkmodell hvor en 
kan beregne for eksempel vannlinjer og vannstandshøyder i en elvestrekning.  

Etter at det er etablert flere terskler i Børselv (se kapittel 4.5) vil HEC-RAS-beregningene 
som er gjort tidligere bare kunne si noe om forholda i vassdraget før disse tersklene ble 
bygget. De vil ikke være brukbare for å beskrive dagens situasjon, men modellen kan 
enkelt endres med nye tverrprofiler. 

4.4.1 Vannstandsmålinger i Djupvatn 
Ballangen Energi har tatt målinger av vannstand i Djupvatn fra mai 2000 til høst 2006. 
Målingene er ikke gjort regelmessig. Figur 54 er et plott av disse målingene. Se også 

Vannstand Djupvatnet

0

20

40

60

80

100

120

140

160

06.12.1999 05.12.2000 05.12.2001 05.12.2002 05.12.2003 04.12.2004 04.12.2005 04.12.2006 04.12.2007

Dato

V
an

n
st

an
d

 (
cm

)

Figur 54. Vannstand i Djupvatnet, målt av Ballangen Energi i perioden 2000-2006. 
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Tabell 2. Vannstandsmålinger i Djupvatnet. 

Dato 
Vannstand 

(cm) 
Dato 

Vannstand 

(cm) 

24.05.2000 77 24.03.2003 79 

31.05.2000 70 22.04.2003 56 

09.06.2000 52 05.05.2003 31 

16.06.2000 47 13.05.2003 44 

07.07.2000 38 23.05.2003 71 

17.07.2000 35 26.05.2003 53 

24.07.2000 30 30.05.2003 58 

21.08.2000 44 06.06.2003 45 

20.09.2000 57 10.06.2003 38 

23.10.2000 41 27.06.2003 29 

01.12.2000 30 07.07.2003 25 

06.05.2001 36 15.07.2003 23 

21.06.2001 40 18.08.2003 27 

12.07.2001 38 08.09.2003 43 

14.08.2001 43 22.09.2003 74 

21.08.2001 50 02.10.2003 45 

07.09.2001 35 13.10.2003 34 

16.10.2001 39 28.10.2003 77 

14.12.2001 65 13.11.2003 59 

09.01.2002 88 17.11.2003 45 

14.01.2002 109 27.11.2003 42 

29.04.2002 84 14.05.2004 38 

15.05.2002 50 07.06.2004 35 

21.05.2002 36 17.07.2004 33 

03.06.2002 33 20.08.2004 27 

10.06.2002 31 15.10.2004 33 

17.06.2002 29 27.10.2004 28 

24.06.2002 31 11.05.2005 56 

01.07.2002 28 13.06.2005 51 

12.07.2002 26 01.07.2005 42 

15.07.2002 32 22.08.2005 49 

19.08.2002 28 22.09.2005 82 

26.08.2002 25 06.10.2005 140 

03.09.2002 46 24.10.2005 63 

16.09.2002 43 04.11.2005 65 

02.10.2002 46 09.05.2006 40 

16.10.2002 30 22.05.2006 30 

  24.05.2006 32 

  21.08.2006 24 

  04.10.2006 35 
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4.5 Terskler i Børselva 
I forbindelse med restaureringsarbeidet er det konstruert tre terskler i Børselva, i tillegg til 
terskelen ved nedre målestasjon.  

 

Figur 55. Øvre terskel i Børselva. Ett-tallet viser til fastmerket ved jordbrukskanalen som ble utbedret 
sommeren 2006. Ett-tallet viser til fastmerket.  

Den øvre terskelen i Børselva er ovenfor jordbrukskanal fra Bruksjorda. Her er det lite 
oppstuvning og lite fordrøyning av vann. Terskelen ble konstruert i 2004, men måtte 
justeres i 2005 til opprinnelig nivå på grunn av senking og erosjon. Høyden på terskelen 
er 79.03 moh. 

Jordbrukskanalen ble etablert på 60-tallet som en grunn grøft. Erosjon og næringstilførsel 
førte raskt til oppfylling og gjengroing av elveløpet nedstrøms. Flybilder fra 1967 viser at 
elveløpet allerede var delvis grodd igjen og i 1997 var det nesten ikke mulig å finne 
elveløpet. I 2001 ble jordbrukskanalen rehabilitert i regi av NVE Region Nord og 
Ballangen Energi etter påtrykk fra Børselvprosjektet. 

Midtre terskel er plassert noe ovenfor skolebygget, ved en naturlig innsnevring av 
elveløpet. Denne er konstruert for å sikre stabile vannstandsnivåer i våtmarksområdet 
oppstrøms. Høyden på terskelen er 78.17 moh.  

Den nedre terskelen er konstruert som bestemmende profil for nedre målestasjon 
(desember 1998). Terskelen blei heva med ca. 50 cm høsten 2005 slik at en flåte som 
skulle brukes i arbeidet med et tiltak, kunne komme opp i elva. Hevinga av nedre terskel 
førte til at den midtre terskelen drukna og vannstand bak midtre terskel tilsvarte 
vannstanden oppstrøms nedre terskel. Denne terskelen blei senka ca. 20 cm i ettertid 
(desember 2006), slik at den midtre terskelen igjen skulle ha ønsket funksjon, nemlig å 
opprettholde ”normalvannstanden” som har etablert seg i vassdraget. Høyden etter sist 
endring er 77.96 moh. 
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Figur 56. Midtre terskel i Børselva. Totallet viser til fastmerket, nivellert sommer 2006. 

 

Figur 57. Nedre terskel i Børselva. Tretallet viser plasseringa av målestasjon 172.13 Børselv nedre. 
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5 Slipp fra Dam Børsvatn  
I dette kapittelet vil slippet fra Dam Børsvatn og effekten av slippet i perioden 1999-2006 
beskrives. Dette vil gjøres både med bilder fra vassdraget ved ulike vannføringer og 
tilhørende kurver over vannføring eller vannstand og kurver fra modellering av 
vannførings- og vannstandsendringer. Data fra 2007 og deler av 2008 kom inn på den 
hydrologiske databasen etter at analyse- og modelleringsarbeidet i var avsluttet. Derfor er 
disse observasjonene bare presentert, men inngår ikke i noen av analysene.  

I perioden 1999-2006 er det fra midt i mai til rundt oktober kjørt med et slipp fra dammen 
som er høyere enn ellers i året. Dette slippet har vært mellom 0.2 m3/s til 0.5 m3/s. Denne 
perioden i året er videre i kapittelet referert til som slipperiode eller -sesong. 

Ved behandlingen av ny konsesjon i 1986 foreslo NVE, Hovedstyret (27.06.1986) 
følgende manøvreringsreglement for Børsvannet og Børselva: 
 

• Reguleringshøydene blir som før: HRV = 87.12 m.o.h. og LRV = 82.52 moh. 
(gammelt høydegrunnlag. Med nytt høydegrunnlag HRV = 89.5 og LRV = 84.9). 

 
• Etter nærmere bestemmelse fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) kan 

konsesjonæren pålegges en vannslipping til Børselva på inntil 0.5 m3/s. Det kan 
pålegges at det blir sluppet to spyleflommer årlig, hver med maksimalt ti døgns 
varighet. Totalt pålegg skal ikke overskride 0.5 m3/s i gjennomsnitt over året. 

 
• Ved manøvreringen skal en ta hensyn til vassdragets naturlige vannføring og ikke 

øke den slik at det er til skade for andre interesser. 
 

• Konsesjonæren pålegges å delta i opprenskingstiltak i vassdraget. 
 
I konsesjonsdokumentet er det tatt inn følgende formulering: 
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172.11.0  Børselv Øvre  vannføring  ver:1  middelverdier  HYKVAL_POINT  Kvarters-verdier
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Figur 59: Slipp fra luka 29. 
november 1999 kl 10:37, 
vannføring er ca 3.4 m3/s, 
vannstand i målekummen er 
2.95 m. Pil viser den nesten 
dykka kulverten. Bildet er tatt 
fra høgre bredd, ved 
lukehuset. Se også figur 
nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 59. Vannføringen ved 
172.11 Børselv Øvre 
29.november 1999 mellom kl. 
04 og 12.  
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Figur 60. Bildet er tatt nedstrøms elva, fra lukehuset. 29. september 2006, kl.12.56.  
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5.1 Luke i Dam Børsvatn 

 

Figur 61: Dam Børsvatn med lukehus, oppstrøms side.  

 

 

Figur 62: Tappeluka sett fra nedstrøms side 
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5.2 Lukekarakteristikk 
Målestasjonen Børselv Øvre og målingene i v-overløpet er mulig å knytte opp til styring 
av luka. Til dette trengs det fjernoverføring av vannføringsmålingene og en entydig 
sammenheng mellom lukeåpning og vannføring i luka og målestasjonen. Men systemet 
kan også manøvreres manuelt. 

Per i dag er det ikke etablert et kurvegrunnlag for sammenheng mellom lukestilling, 
magasinvannstand og vannføring gjennom luka til Dam Børsvatn. Dette kan kalibreres 
mot vannstand og vannføring ved målestasjonen Børselv Øvre. Dagens lukekarakteristikk 
har tatt utgangpunkt i dyp a på figuren nedenfor mens det er dyp µ·a som gir korrekt 
sammenheng mellom lukeåpning og vannføring. µ er en koeffisient for rektangulære 
overløp, og avhenger av lukebladets oppstrøms kant. Forløpet av kurvene har også vært 
feil. 

 

Figur 63. Prinsippskisse strømning gjennom luke. a og µa er ulike dyp, mens Vo er hastighet og g er 
tyngdens akselerasjon. µ er en konstant (figur fra Otnes og Ræstad, 1978) 

For å beregne en lukekarakteristikk er det tatt utgangspunkt i NVEs ”Retningslinjer for 
flomløp” til §§4-6 og 4-13 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg, utgave 
2, oktober 2005, kap. 3: Overløp. 

Kapasiteten for underløpsluker beregnes med følgende formel: 

hgbaq ⋅⋅⋅⋅⋅= 2µ  
Der: 

q = total vannføring gjennom systemet (m3/s) 

µ = kontraksjonskoeffisient, for planluker se figurene 63 og 64. 

a = høyde på lukeåpning (m) 

b = bredde på lukeåpning (m) 

h = energihøyden målt fra stillevann til midt i lukeåpningen (m) 
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Figur 64: Kontraksjonskoeffisient for planluker med skarp oppstrøms kant 

Kontraksjonskoeffisientene er beregnet ved å behandle data fra figur 64 i et Excel-
regneark. Det er laget et segment for relative lukestillinger fra 0 til 6 % og et fra 6 til 100 
%. Det er laget polynomer for de to segmentene. 

Lukekarakteristikken er også beregnet ved bruk av et Excel-regneark. Beregningene er 
organisert slik at det er beregnet en matrise for kontraksjonskoeffisienten, med 
lukestillinger langs en horisontal akse og magasinvannstander langs en vertikal akse, for 
alle kombinasjoner. Lukestillingene er variert med ulike steg for lukeåpninger, og 
magasinvannstander er variert i konstante steg på 10 cm. 

Det er valgt en lukebredde på 90 cm, og maksimal åpning er satt til 100 cm. Disse måla er 
tatt fra ei tegning av selve betongkonstruksjonen luken er montert i. 

Vannføringene er beregnet som en tilsvarende matrise. Figur 65 og vedlegg 5, er laget på 
basis av denne matrisen. I vedlegget er det satt inn de få vannføringsmålingene som 
finnes for samtidige avlesninger av spindelhøyde (lukestilling) og magasinvannstand. 
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Karakteristikk tappeluke DAM BØRSVATN
Venstre kurve har lukeåpning 5 cm, økning 5 cm pr kurve
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Figur 65: Lukekarakteristikk for bunntappeluke i Dam Børsvatn. Det er valgt en lukebredde på 90 cm, og 
maksimal åpning er satt til 100 cm. 

Kurvene må betraktes som et ”første estimat” fordi det ikke finnes et tilfredsstillende 
materiale av målinger for en god kalibrering. Kurvene gir et rimelig samsvar med de 
målingene som foreligger, men det må foretas en ny beregning av lukekarakteristikken 
basert på et vesentlig mer detaljert datasett.  

Området under kurvene for vannstander ned mot bare ca 15 cm over lukebladet er ikke 
tatt med her. Det vil være et lite overgangsregime i dette området, før hele systemet blir 
en ren kanalstrømning eller terskelstrømning under lukas nedre kant. Ved lave 
vannstander i magasinet vil det også være falltap i en lang kanal oppstrøms luka, 
magasinvannstanden er derfor ikke i samsvar med vannstander like oppstrøms luka. Det 
vil derfor ikke ha noen hensikt å lage dette kurvesettet heller. 

Det er en relativ usikkerhet knyttet til vannføringsmålingene på minst ± 5 %. Det er også 
usikkerhet knyttet til spindelhøyden for lukket luke. Det er utført to måleserier for 
vannføring gjennom luka, der ble det notert ulike tall for spindelhøyden. Dette bidrar nok 
noe til at de foreliggende dataene for kalibrering ikke holder tilstrekkelig kvalitet. 

Lukekarakteristikkene i denne rapporten må, inntil bedre kalibreringsdata foreligger, 
brukes sammen med en tabell for vannføring gjennom v-overløpet som funksjon av 
vannstand i bassenget for målestasjonen. En innstilt vannføring via lukekarakteristikken 
bør sjekkes mot vannføringstabellen når vannstanden har stabilisert seg. 

Måling av slippet kan i dette området gjøres med v-overløpet direkte.  

Viser til vedlegg 5. 
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5.3 Eksempler på vannstandsnivåer ved 
målestasjon Børselv Øvre 

Dette kapittelet vil vise eksempler på ulike vannstandsnivåer og tilsvarende vannføring 
ved målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Bildene er tatt ved kontrollavlesninger. 
Kontrollavlesningene er samlet i tabellen nedenfor (Tabell 3).   

Differansen mellom vannstand avlest på skala i kum og skala ved kulvert ved befaring 
kan være vist i tabell nedenfor.  

Tabell 3. Differansen mellom vannstand skala i kum og skala ved V-overløp. 

Dato Vannstand, 

kum (m) 

Vannstand, 

ved kulvert 

(m) 

Differanse Vannføring 

fra 

kurve(m
3
/s) 

25.11.1999 1.732 0.235
1 

1.497 0.046 

28.9.2006 1.96 0.45 1.51 0.24 

30.5.2007 2.11 0.615 1.495 0.453 

05.10.2007 1.948 0.454 1.494 0.220
2 

1
 Vannstand ved spissen til V-overløpet. 

2
 Målt vannføring: 0.233 m

3
/s. 

 

Figur 66. 172.11 Børselv Øvre 29.9.2006, kl 12.50. Vannføringen er ca. 0.24 m3/s. Vannstand i kummen er 
1.96 m. Vannstand på skala ved v-profilet var 0.45 m.  
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Figur 67: V-overløpet, 
plassert ca 1 m inn i 
kulverten, 18.12.1998. 
Stasjonen er helt ny. 
Vannstanden ved 
skala i kum er 1,63 m 
og vannføring i 
kulvert er ca 15 l/s 

 

Figur 68: 
Betongkonstruksjon i 
innløpet til kulverten. 
Vannstanden er her 
2.09 meter ved skala i 
kum og vannføringen 
ut kulvert er 420 l/s. 
Skala ved kulvert er 
enda ikke montert. 
Dato: 2.7.1999. 

 

Figur 69. V-overløp og 
kulvert nedstrøms 
172.11 Børselv Øvre 
31.mai 2007, kl. 11. 
Vannstanden på skala 
er 0.615 m og 
vannføringen er 453 
l/s.  
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Figur 70. Skala ved v-overløp i kulvert, 172.11 Børselv Øvre. Bildet er tatt 31.mai 2007, kl. 10.56 og skala 
viser 0.615 m. Vannføringen er 453 l/s.  

  

Figur 71. Rett nedstrøms Dam 
Børsvatn, 31.mai 2007 kl. 11.17.  
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5.4 Vannføringskurven ved Børselv Øvre 
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Figur 72: Vannføringskurven for 172.11 Børselv Øvre, logaritmisk skala. Vannstand på y-aksen og 
vannføring på x-aksen. Kurven har fire segment: lekkasje-, v-overløp-, overgangs- og overløpssegment.  

Vannføringskurven for 172.11 Børselv Øvre har fire segmenter. Kurven er basert på 
teoretiske beregninger for v-overløp og måling av vannføring utført på ulike vannstander 
(Figur 72 og 73).  

Det første segmentet dekker vannstandsområdet 0 til 1.56 m på skala i målestasjonen. For 
dette segmentet er det ikke vannføring gjennom v-overløpet, men det er målt en mindre 
lekkasje gjennom måledammen. Segment nummer to er gyldig for vannstander mellom 
1.56 og 2.46 meter. Innen disse vannstandene går vannføringen i v-overløpet. Segment 
nummer tre er et overgangssegment, der vannføringen går i v-overløpet, opp til kulverten 
går full og videre opp til overtopping av vegfyllinga. Dette segmentet er gyldig for 
vannstandsområdet 2.46 til 4.31 meter. Det siste segmentet er et overløpsegment. Ved 
vannstander fra 4.31 m og oppover er vegen overtoppet helt og vannføringen går som 
overløp (Figur 73).  

Kulverten er 2 m i diameter. V-profilet er 1 m høgt, og fra spiss i v-en og ned til 
kulvertbunn er det 0.10 m. Selve v-en er 0.9 m høy. Når vannstanden stiger over vil 
forholdet mellom overvannet og undervannet avgjøre hvor stor kapasitet kulverten har. Se 
vannføringskurven.  
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Figur 73: Vannføringskurven for 172.11 Børselv Øvre. Vannstand på y-aksen og vannføring på x-aksen. 
Kurven har fire segment: lekkasje-, v-overløp-, overgangs- og overløpssegment. 
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Figur 74: Sammenligning av vannføringskurver, for v-overøpet og for kulvert uten v-overløp. 
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Elveløpet nedstrøms kulverten gir i dag ikke mulighet for oppgang av fisk. Fisk vil kunne 
passere kulverten medstrøms. Figur 74 illustrerer forskjellen i vannføring ved ulike 
vannstander i kulpen ved målestasjonen (nedstrøms dammen) med og uten v-overløp i 
kulverten. Vannføringskurven for kulvert uten v-overløp er beregnet etter en standard 
likning for vannføringskruve (ISO 1438/1 - 1980). Ved for eksempel vannstand 2.4 meter 
gir kulverten uten v-overløp nesten 1.0 m3/s mer vannføring enn med v-overløpet. Dette 
gir muligheter til andre løsninger dersom en ønsker å hjelpe fisk gjennom systemet og 
opp i kulpen. Det vil likevel være nødvendig med justeringer nedstrøms åpningen også 
ved denne løsningen.  

En kulvert med v-overløp gir vesentlig bedre oppløsning for avlesning ved små 
vannstander enn et breiere profil (som en kulvert uten v-overløp). Vannføringskurven har 
et høyere stigningstall for de nedre vannstandene i det mest aktuelle området, noe som 
viser til bedre nøyaktighet i målingene og en høyere reguleringsevne for avløpet videre 
nedover i vassdraget.  

7.oktober 2005 kl. 03.00 er den høyeste registrerte vannstanden ved den øvre 
målestasjonen (2.97 m). Vannføringen var 3.49 m3/s. Dette er innenfor 
overgangssegmentet til vannføringskurven. Under denne flommen observerte Ballangen 
Energi at det gikk noe overløp over veien. Dette kan tyde på at vannføringskurven er 
usikker i dette segmentet siden høyeste registrerte vannstand ikke går når opp til beregna 
nivå for overløp over veien. 

Det bør vurderes om hva vegen tåler av vanntrykk og eventuelt sikre den og dermed 
måledammen mot erosjon og brudd. Det er som nevnt tidligere i rapporten gjort en 
flomberegning for vassdraget i forbindelse med byggingen av målestasjonene. Resultatet 
fra denne flomberegningen kan brukes i en slik vurdering.  

 

Figur 75: Utløpet av kulverten, der en ”fisketerskel” kan bygges. Vannføringen er ca. 420 l/s, dato er 
2.juli 1999. 
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Tabell 4. Vannføringsmålinger utført ved målestasjon 172.11 Børselv Øvre. 

Dato 
Vannstand 

(m) 

Vannføring 

(m
3
/s) 

Dato 
Vannstand 

(m) 

Vannføring 

(m
3
/s) 

25.11.1999 kl 12.40 1.73 0.05 25.10.2000 kl 10.40 2.09 0.43 

25.11.1999 kl 12.54 1.73 0.06 25.10.2000 kl 10.52 2.09 0.41 

25.11.1999 kl 13.03 1.73 0.05 25.10.2000 kl 11.28 2.35 1.01 

25.11.1999 kl 13.11 1.73 0.05 25.10.2000 kl 11.40 2.35 1.00 

25.11.1999 kl 14.04 1.73 0.05 25.10.2000 kl 11.48 2.35 0.96 

25.11.1999 kl 14.10 1.73 0.05 25.10.2000 kl 11.59 2.35 0.92 

25.11.1999 kl 14.20 1.73 0.05 25.10.2000 kl 12.45 2.63 1.90 

25.11.1999 kl 14.28 1.73 0.05 25.10.2000 kl 12.57 2.63 1.91 

26.11.1999 kl 13.12 2.24 0.65 25.10.2000 kl 13.08 2.63 1.98 

26.11.1999 kl 13.19 2.24 0.69 25.10.2000 kl 13.44 2.92 3.42 

26.11.1999 kl 13.28 2.24 0.69 25.10.2000 kl 13.58 2.92 3.23 

26.11.1999 kl 13.57 2.24 0.75 25.10.2000 kl 14.19 2.92 3.17 

26.11.1999 kl 14.07 2.24 0.73 05.10.2007 kl. 10.17 1.95 0.23 

29.11.1999 kl 10.06 2.51 1.59    

29.11.1999 kl 10.13 2.51 1.50    

29.11.1999 kl 11.19 2.95 3.34 Lekkasjemåling:   

29.11.1999 kl 11.28 2.95 3.46 02.12.1999 0.003 m
3
/s  

 
Vannføringskurver må etableres på et minimum av vannføringsmålinger. Ved Børselv 
Øvre er det per i dag gjort 30 målinger av vannføring, på ulike vannstander (Tabell 4). 
Kvaliteten til vannføringskurven regnes som god, men det burde gjøres flere målinger på 
middels til høye vannstander (over 2.50 m). Kurvens nedre del (segment nr.1) er kun 
basert på en måling (vannføring 3 l/s). Her er det også viktig med flere målinger for å 
kvalitetssikre kurven i dette området.  

Figur 77 viser vannføringsmålinger som er foretatt ved 172.11 Børselv Øvre. Målingene 
er gjort på varierende vannstand, med ulike slipp fra dammen.  

Vannføringsmålingene blir gjort ved saltfortynningsmetoden. En kjent mengde salt blir 
sluppet i elva ved lukeåpningen og den elektriske ledningsevnen til vannet blir målt 
nedstrøms luka, omtrent der elva renner ut i måledammen. Målingene regnes å ha god 
kvalitet. En måling (5.oktober 2007) er gjort med et akustisk doppler-instrument (ADCP). 

Vannføringstabellen finnes i vedlegg 4. 
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Vannf.ma
o
linger fra 172.11.0

172.11.0.1001.1 Børselv Øvre (nedbørsfelt: -10000000.000 km2) RSV - Gen:0, Periode:1 01/01/1998 - 
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Figur 76: 172.11 Børselv Øvre. Vannføringskurven på HYDRA II, sammen med vannføringsmålingene 
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Figur 77. Vannføringsmålinger ved målestasjon 172.11 Børselv Øvre 
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5.5 Planlagte slipp av vannføring 
Manøvreringsreglementet legger opp til at vannføringa i Børselva kan variere mellom 0.1 
og 2.0 m3/s i perioden 15.mai til 31.oktober, og mellom 1.november og 14.mai skal 
vannslippet være 0.1 m3/s (manøvreringsreglementet er gjengitt i starten av dette 
kapittelet). Det skal slippes inntil to spyleflommer i året. I prosjektperioden 1998-2007 
var det lagt opp til et slipp i perioden 15.mai-31.oktober på mellom 4-500 l/s fra 
Ballangen Energi sin side. Slippet har vært mellom 150 l/s og 500 l/s i slipperioden, i 
døgnmiddelverdier (se kapittel 5.7 og 5.8). Fra 1.november til 15.mai skal slippet være 
0.1 m3/s så fremt det er fysisk mulig.  

5.6 Flomsituasjoner 

 

Figur 78: Overløp på dammen 23. september 2003 

Ved flom i vassdraget kan det gå overløp over dammen. I slike tilfeller vil vassdraget 
nedenfor opptre omtrent som et naturlig vassdrag og vannstandsvariasjonene er naturlige. 
Regulering av vassdrag vil for det meste forsterke flomdempingen i vassdraget. I 
Børselva er det langt færre store flommer nå enn før regulering, siden i gjennomsnitt 94 
% av det totale naturlige avløpet er overført ut av vassdraget. I noen tilfeller kan flommen 
bli større enn uten regulering. September og oktober 2005 er et eksempel på dette (se 
kapittel 5.8). I dette kapittelet vil vannstand- og vannføringsvariasjonene i Børselva 
(lokalfelt) analyseres og dermed effekten av slippet fra dammen. 
 
Plotta nedenfor illustrerer de ulike typene flom som forekommer i et regulert vassdrag 
som Børselva. Det er ulik årsak til flom og overløp, etter som hvordan kraftverket blir 
kjørt. Noen av flomhendelsene er kontrollerte situasjoner mens andre er som naturlige 
flommer, der reguleringen omtrent ikke har noen effekt lenger.  



 

 74 
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Figur 79. Overløp november 1999. 

172.11.0  Børselv Øvre  vannføring  ver:1  middelverdier  HYKVAL_POINT  Kvarters-verdier

Tid
2000
Oktober
25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

26

0

m
3
/s

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

 

Figur 80. Overløp oktober 2000. Lukestillingen var 7.8 cm kl 10:18, 18.15 cm kl 11:15, 34 cm kl 12:13 og 
54 cm kl 13:30.  
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172.11.0  Børselv Øvre  vannføring  ver:1  middelverdier  HYKVAL_POINT  Knekkpunkt-verdier

Tid

2003

September

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktober

1 2 3 4 5 6

m
3
/s

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

 

Figur 81. Flom i vassdraget september 2003. 
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Figur 82. Flom i vassdraget september 2004.  
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Figur 83. To store overløp september og oktober 2005.  

 



 

 77 

5.7 Gjennomsnittlig vannføring i året 
Siden 1999 er vannføringen rett nedstrøms Dam Børsvatn registrert. Årlig slipp fra 
dammen har i gjennomsnitt vært 0.21 m3/s. Variasjonen i gjennomsnittlig slipp over året 
har vært mellom 0.13 m3/s og 0.40 m3/s. 172.7 Leirpoldvatn er skalert som vist tidligere 
(s.31) for å beskrive naturlig tilsig fra Børselva sitt lokalfelt. Det naturlige tilsiget har 
variert mellom 0.12 m3/s og 0.23 m3/s. Summen av slippet og det naturlige tilsiget gir 
vannføring ut Børselva, ved innløpet til Grunnvatn. Se tabellen nedenfor. 

Tabell 5. Gjennomsnittlig vannføring hvert år fra Dam Børsvatn, lokaltilsig Børselv og utløp Børselv. 

Naturlig 
tilsig 
lokalfelt, 
beregnet. * 

Slipp 
fra dam, 
målt  

Sum, utløp 
Børselva 

År 
 

(m3/s) (m3/s) (m3/s) 

1999 0.15 0.21 0.36 

2000 0.14 0.22 0.36 

2001 0.12 0.20 0.32 

2002 0.15 0.20 0.35 

2003 0.16 0.18 0.34 

2004 0.13 0.16 0.29 

2005 0.23 0.40 0.63 

2006 0.16 0.13 0.29 

Snitt 0.15 0.21 0.36 

* Beregnet 1999-2006 på bakgrunn av skalert serie fra 172.7 Leirpoldvatn.  

Lokaltilsiget til Børselva er lavere enn slippet fra Dam Børsvatn har vært i perioden 
1999-2006. I snitt har det lokale tilsiget vært 41 % av vannføringen ut Børselva. Denne 
andelen har variert mellom 37 % i 2001 og 55 % i 2006. 

Det er viktig å ha i tankene usikkerheten ved bruk av dataserier fra andre målte vassdrag i 
denne sammenhengen. Det vil ved skalering til det aktuelle vassdrag være flere feilkilder 
knyttet til en slik skalering. Feilkildene er forsøkt minimalisert ved å vurdere vassdragets 
feltegenskaper for deretter å velge en representativ serie som ivaretar disse egenskapene. 
Se også kapittelet om usikkerhet i slutten av rapporten. 

Figur 84 er et plott av vannføring målt ved 172.11 Børselv Øvre, altså slippet fra 
dammen, og naturlig lokaltilsig til Børselva i perioden 1999-2006. Flomtoppen i 
desember 2006 er trolig høyere enn det som faktisk var tilfellet i det lokale nedbørfeltet, 
siden vannføringskurven til 172.7 Leirpoldvatn gir for mye vann på store flommer (pers. 
med. Viggo Moe, HH). 
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Naturlig tilsig, Børselv lokalfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn.
Slipp fra Dam Børsvatn. Data fra målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn.

 

Figur 84. Naturlig tilsig til Børselvas lokalfelt plottet sammen med slippet fra Dam Børsvann. 
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5.8 Vannstand- og vannføringsvariasjon - år for år 
Målestasjonen Børselv Øvre måler summen av vann som slippes gjennom luka og alt overløp 
fra dammens flomløp. Dette er et vesentlig tilskudd til restfeltet mellom dammen og 
Grunnvatnet. På vei til Grunnvatnet er elva bred og har svært lite fall over en strekning på ca 2 
km. Dette partiet av elva fremstår omtrent som en liten innsjø og kan betraktes som et magasin. 
I forbindelse med modellering av vannstand og vannføring i utløpet av Børselva ved 

målestasjon Børselv Nedre blir elva kalt 
Børselvmagasinet (Figur 85).  

Det er utført en routing av naturlig tilsig til 
Børselv med utløp ved nedre målestasjon. 
Det er beregnet en magasinkurve og en 
utløpskurve for Børselvmagasinet (se 
vedlegg 5). Routingmodellen er kjørt med 
og uten slipp fra Børsvanndammen. Slippet 
er målt ved målestasjon 172.11 Børselv 
Øvre. Det naturlige tilsiget er konstruert 
med bakgrunn i observerte data ved 172.7 
Leirpoldvatn (skaleringsfaktor 0.147, 
arbeidsserienr.172.7.0.1001.202.). 
Arbeidsserien til lokaltilsiget til Børselva 
med slipp fra dammen har nummer 
172.2.0.1001.204.  

Nedbørfeltet til 172.7 Leirpoldvatn reagerer 
raskt på flom. Det er mye blankskurt berg i 
vassdraget, så det er ventet at Børselva sitt 
nedbørfelt reagerer langsommere på flom. 

Denne forskjellen blir mindre etter at data fra Leirpoldvatn er kjørt gjennom routingmodellen. 
Magasinet i modellen (Børselvmagasinet) vil jevne ut vannføringa og flomtoppene vil bli 
mindre.  

Tabell 6. Routingmodellens inngangsdata og resultatserier  

Inngangsdata Resultatserier fra routingmodellen: 

Magasinkurve: mbors2_ikl (filnavn)* Vannføring med slipp: 172.13.0.1001.204 

Avløpskurve: kbors2_ikl (filnavn)* Vannføring uten slipp: 172.13.0.1001.202 

Startvannstand 1.1.1999: 77.544 moh. Vannstand med slipp: 172.13.0.1000.204 

 Vannstand uten slipp: 172.13.0.1000.202 

 Vannstand med slipp, minus ∆H = 0.5594 
m: 172.13.0.1000.206 2 

* Se vedlegg 5 for detaljer Vannstand uten slipp, minus ∆H = 0.5594 
m: 172.13.0.1000.203 2 

                                                      
2 Forklaring på korreksjonen på 0.5594 m er forklart i første avsnitt på neste side. 

Figur 85. Kart over Børselva med skravur over 
”Børselvmagasinet”. 
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5.8.1 Resultat fra routingmodellen - vannstand og vannføring i Børselva 
Vannstandsseriene fra routingmodellen er trukket fra ∆H = 0.5594 m for å tilpasse 
routingberegnet verdi til de observerte verdiene best mulig. ∆H er differansen mellom 
vannstanden i observert måleserie for Børselv Nedre og den routa vannstandsserien 
172.13.0.1000.204 (se tekstboks ovenfor) som skal illustrere vannstanden i Børselvmagasinet 
med slipp fra dammen. Vannstandsmiddel for både observerte og simulerte serier i perioden 
mai-oktober i alle årene er regnet ut og differansen mellom disse er ∆H. 

Figur 86. Sammenligning av observert og simulert vannstand i Børselvmagasinet i 1999 og 2004. Svart kurve 
viser simulert vannstand og rød stiplet kurve viser observert vannstand. 

Figur 86 sammenligner observert og simulert vannstand for Børselvmagasinet. Plottene viser at 
simulert og observert vannstand samsvarer godt i perioden med slipp fra Dam Børsvatn. For 
vintersesongen er ikke samsvaret like godt på grunn av isoppstuvet vannstand ved de to nederste 
målestasjonene i Børselva.  

De observerte vannstandsnivåene i Børselva er fra desember 2005 påvirket av terskelbygging og 
-endring i elva. Se kapittel 4.5 for lokalisering av disse tersklene. Vannstandsseriene fra 
routingmodellen er ikke påvirket av tersklene siden tilsigsdata er fra 172.7 Leirpoldvatn. Den 
modellerte vannstanden for Børselva i 2006 vil da vise vannstanden som den ville vært i elva 
dersom det ikke ble gjort endringer på tersklene i vassdraget. Sammenligning av observert og 
modellert vannstand viser at tersklene har hevet vannstanden ved Børselv Nedre med i snitt 53 
cm i perioden mai til oktober 2006.  

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:206  middelverdier  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:205  middelverdier  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.13.0.1001.202  vannføring  Børselv Nedre, uten slipp.   Flerårsmiddel 1999−2006  

172.13.0.1001.204  vannføring  Børselv Nedre, med slipp.   Flerårsmiddel 1999−2006  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 87. Vannføring gjennom året ved 172.13 Børselv Nedre, med og uten slipp fra Dam Børsvatn. 
Flerårsmiddel.  

Figur 87 viser forskjellen i vannføring gjennom året ved Børselv Nedre, med og uten slipp fra 
Dam Børsvatn. Uten slippet fra dammen hadde ikke middelvannføringen gått mye over 250 l/s i 
sommersesongen.   

Figurene på de følgende sidene skal illustrere effekten slippet fra Dam Børsvatn har på 
vannstand og vannføring i Børselva. For hvert år er slippet fra dammen gjennom hele året 
presentert og vannstands- og vannføringsvariasjonen i Børselvmagasinet med og uten slipp fra 
dammen. For sistnevnte figur er bare månedene mai - oktober plottet. Disse kurvene er fra 
routingmodellen og inneholder større eller mindre avvik fra det som er observert i vassdraget.  

Første figur for hvert år på sidene som følger, viser slipp fra dammen og naturlig tilsig til 
Børselvmagasinet, altså uten bidrag fra Børsvatn. I disse plotta er det markert med en blå firkant 
de periodene som blir kommentert nærmere i teksten. Hvor høy vannstanden er når det slippes 
vann fra dammen har betydning for hvordan elva responderer og hvordan vannstanden endrer 
seg. For de eksemplene som tar utgangspunkt i starten av slippsesongen (midt i mai) er 
vannstanden for begge vannstandsserier ofte omtrent lik.  

I figurene der vannstand i Børselva med og uten slipp fra Dam Børsvann og vannføring med og 
uten slipp er det også gjort en markering. Disse boksene viser til perioder som er kommentert i 
teksten med hensyn til respons i vannstand, med og uten slipp fra dammen. Utvalget av perioder 
er gjort med utgangspunkt i perioder der slippet er omtrent konstant, men i ulik størrelsesorden. 
Vannstanden i starten av perioden som analsyeres i disse figurene er også på ulikt nivå, både for 
dataserien med slipp og for den uten slipp. 
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1999    

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.37 m3/s og lokaltilsiget er 0.18 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.39 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.05 m 

I september dette året er tilsiget større enn normalt. Slippet fra dammen er høyt og det oppstår 
en flomsituasjon, og luka stenges.  

I perioden 22.mai til 15.juni har slippet økt jevnt fra 0.02 til 0.59 m3/s, i snitt 0.45 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har økt fra 77.63 moh til 77.94, med 21 cm.  

Naturlig tilsig, Børselv lokalfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn.
Slipp, Dam Børsvatn. Data fra målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn.

 

Figur 88. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i1999. 
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 89. Slipp, Dam Børsvatn 1999 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp.
Vannføring, med slipp.

  

Figur 90. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
1999. 
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2000 

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.37 m3/s og lokaltilsiget er 0.21 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.41 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.10 m  

Tilsiget i starten av mai er høyt, så magasinet fylles en del før slippet starter midt i mai. Slippet 
er jevnt høyt gjennom sommeren. To naturlige flomtopper gir små utslag i vannstanden, både i 
kurvene med og uten slipp. Samtidig er slippet jevnt fra dammen. 

I perioden 20.juni til 16.juli har slippet økt jevnt fra 0.46 til 0.48 m3/s, i snitt 0.47 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har minka fra 77.97 moh til 77.92, med 5 cm.  

 

Naturlig tilsig, Børselv lokalfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn.
Slipp, Dam Børsvatn. Data fra målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn.

 

Figur 91. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2000. 
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 92. Slipp fra Dam Børsvatn, 2000 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp.
Vannføring, med slipp.

 

Figur 93. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
2000. 
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2001 

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.35 m3/s og lokaltilsiget er 0.17 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.43 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.15 m 

I dette året starter perioden med slipp med høyt naturlig tilsig og avsluttes også med høyt tilsig. 
Slippet fra dammen er jevnt sommeren igjennom så det naturlige tilsiget påvirker vannstanden 
”uforstyrret”. I begynnelsen og slutten av perioden står det naturlige tilsiget for variasjonene. 
Når slippet fra dammen går ned fra omtrent 0.4 m3/s til 0.1 m3/s merkes dette raskt på 
vannstanden.  

I perioden 16.mai til 4.juni har slippet økt jevnt fra 0.43 til 0.51 m3/s, i snitt 0.46 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har økt fra 77.77 moh til 77.86 moh, med 9 cm.  

 

Naturlig tilsig, Børselv lokalfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn.
Slipp, Dam Børsvatn. Data fra målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn.

 

Figur 94. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2001. 
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 95. Slipp fra Dam Børsvatn, 2001 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp.
Vannføring, med slipp.

 

Figur 96. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
2001. 



 

 88 

2002 

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.25 m3/s og lokaltilsiget er 0.18 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.42 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.16 m  

Mai 2002 starter med høy vannstand. Slippet i mai og juni er forholdsvis høyt og bidrar til å 
holde vannstanden høy.  

I perioden 16.mai til 11.juni har slippet økt jevnt fra 0.42 til 0.58 m3/s, i snitt 0.55 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har økt fra 77.80 moh til 77.92 moh, med 12 cm.  

 

Naturlig tilsig, Børselv lokalfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn.
Slipp, Dam Børsvatn. Data fra målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn.

 

Figur 97. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2002. 
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 98. Slipp fra Dam Børsvatn, 2002 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp.
Vannføring, med slipp.

 

Figur 99. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
2002. 
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2003 

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.28 m3/s og lokaltilsiget er 0.17 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.37 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.16 m 

En stor, naturlig topp i vannstand i starten av slipp-perioden. Slippet holdes jevnt resten av 
perioden, med en svak og jevn økning, nok til å holde vannstanden oppe i Børselva. Perioden 
avsluttes også med en våt periode der det naturlige tilsiget er høyt. Disse naturlige toppene blir 
forsterket av slippet.  

I perioden 8.juni til 18.juli har slippet økt jevnt fra 0.29 til 0.30 m3/s, i snitt 0.29 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har minket fra 77.93 moh til 77.75 moh, med 18 cm.  

 

Naturlig tilsig, Børselv lokalfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn.
Slipp, Dam Børsvatn. Data fra målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn.

 

Figur 100. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2003. 
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 101. Slipp fra Dam Børsvatn, 2003 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp.
Vannføring, med slipp.

 

Figur 102. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
2003. 
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2004 

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.27 m3/s og lokaltilsiget er 0.12 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.36 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.11 m 

Luka stenges og åpnes både medio juni og medio juli i forbindelse med flom i vassdraget. I 
slutten av juli 2004 slippes det mindre vann fra dammen når det kommer mye nedbør og 
lokaltilsiget gir mye vann alene. I september er det annerledes: stor lukeåpning og mye lokalt 
tilsig. Stigningen i vannstand blir da høyere enn den ville vært uten slipp fra dammen.  

I perioden 18.mai til 11.juni har slippet økt jevnt fra 0.31 til 0.48 m3/s, i snitt 0.45 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har økt fra 77.61 moh til 77.86 moh, med 25 cm. 

I perioden 31.juli til 27.august har slippet økt jevnt fra 0.14 til 0.15 m3/s, i snitt 0.15 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har minket fra 77.70 moh til 77.60 moh, med 10 cm. 

 

Figur 103. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2004. 



 

 93 

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 104. Slipp fra Dam Børsvatn, 2004 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp.
Vannføring, med slipp.

 

Figur 105. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
2004. 
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2005 

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.73 m3/s og lokaltilsiget er 0.32 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.72 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.06 m 

I starten av slipperioden er vannstand med og uten slipp så å si lik, siden bidraget fra dammen er 
tilnærmet lik ingenting før slippsesongen starter midt i mai. Åpning av luka kommer i en 
periode med mye nedbør og stort tilsig. Videre i perioden er det et jevnt slipp fra dammen og 
vannstand med og uten slipp varierer likt, men vannstand med slipp er et par desimeter høyere. I 
september er overløpet fra dammen uvanlig høyt og gir vannstandsstigning og variasjoner som 
trolig ikke ville vært der uten slippet. Vannstanden var på det meste 2.97 m i målekummen og 
maksimalvannføring var 3.49 m3/s. Det var to omtrent like store flommer, der den første varte 
fra 13.-29.september og den andre fra 5.-25.oktober. 

I perioden 18.mai til 31.mai har slippet økt jevnt fra 0.15 til 0.41 m3/s, i snitt 0.31 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har økt fra 77.60 moh til 77.89 moh, med 29 cm.  

I perioden 11.september til 30.september har slippet økt jevnt fra 0.58 til 2.79 m3/s, i snitt 1.93 
m3/s. Vannstanden i slutten av perioden har økt fra 78.00 moh til 78.62 moh, med 62 cm.  

 

Figur 106. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2005. 
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 107. Slipp fra Dam Børsvatn, 2005. 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp.
Vannføring, med slipp.

 

Figur 108. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
2005. 
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2006 

Gjennomsnittlig slipp fra dammen i perioden mai - oktober er 0.18 m3/s og lokaltilsiget er 0.15 
m3/s.  

Størst forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.26 m 

Minste forskjell i månedlig gjennomsnitt mellom vannstand med og uten slipp: 0.08 m 

I 2006 hadde Ballangen Energi et ønske om å holde magasinvannstaden lav (ref. BE).  
Vannstandsstigningen i september og oktober er et eksempel på stigning som nesten bare 
kommer som følge av det naturlige tilsiget. I mai øker vannstanden som følge av slippet alene 
og vannstanden i Børselva holdes høy gjennom hele sommeren på grunn av slippet fra dammen.  

I perioden 18.mai til 31.mai har slippet økt jevnt fra 0.15 til 0.37 m3/s, i snitt 0.32 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har økt fra 77.56 moh til 77.73 moh, med 17 cm.  

I perioden 19.juli til 1.september har slippet økt jevnt fra 0.20 til 0.22 m3/s, i snitt 0.21 m3/s. 
Vannstanden i slutten av perioden har minket fra 77.75 moh til 77.63moh, med 12 cm. 

Naturlig tilsig, Børselv lokalfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn. 
Slipp, Dam Børsvatn. Data fra målestasjon 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn. 

 

Figur 109. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2006. 
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 110. Slipp fra Dam Børsvatn, 2006. 

Vannstand, uten slipp.
Vannstand, med slipp.
Vannføring, uten slipp. 
Vannføring, med slipp. 

 

Figur 111. Vannstands- og vannføringsvariasjoner i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn, 
2006. 
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2007 - 1.januar-5.oktober 
I 2007 starter slippet fra dammen tidlig. Dette kan ha sammenheng med at det var høyt naturlig 
tilsig i slutten av mars, begynnelsen av april.  

Naturlig tilsig, Børselv lokaltfelt. Skalert 172.7 Leirpoldvatn (ver:202). Middelverdier, døgn.
Slipp, Dam Børsvatn. Data fra 172.11 Børselv Øvre. Middelverdier, døgn. 

 

Figur 112. Naturlig tilsig til Børselva lokalfelt plottet sammen med slipp fra Dam Børselv i 2007.  

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYTRAN_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 113. Slipp fra Dam Børsvatn, 2007 
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5.9 Evaluering av slippet 
Etter restaureringsprosjekta i Børselva er gjennomført er elveløpet forandret på en slik måte at 
vannstandsforandringene vil være annerledes nå enn de var i den første tida med målinger. Det 
vil si at de målingene som er registrert per dags dato og vurderingene som er gjort med grunnlag 
i disse ikke nødvendigvis illustrerer vannstand- og vannføringsforholdene framover. Den øvre 
målestasjonen er upåvirket av disse endringene så hele denne måleserien er representativ for 
slipp fra dammen. Denne måleserien kan sammen med innmålte profiler og utløpskurver brukes 
i en mer avansert modellering av vannstandsendringer i en hydraulisk modell som HEC-RAS. 
Målingene ved midtre og nedre målestasjon kan brukes til kalibrering av en slik modell. 

Slippet fra dammen bidrar til å holde vannstanden i Børselva i gjennomsnitt 0.42 m høyere enn 
uten slipp i perioden mai-september. Se figur 114 for flerårsmedianer for vannstand med og 
uten slipp fra dammen. Medianverdiene er ikke påvirket av flomvannføringer. Ved store 
flommer i hele vassdraget varierer vannstanden ”naturlig”, det vil si svingningene i vannstand er 
som den ville vært uten slipp, bare med høyere vannstander. I slike tilfeller ser det ikke ut til at 
lukeåpningen har stor betydning.  

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre, uten slipp  ver:202  Flerårs median 1999−2006  

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre, med slipp  ver:204  Flerårs median 1999−2006  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 
Figur 114. Vannstand ved 172.13 Børselv Nedre, flerårsmedian i perioden 1999-2006. Kurven viser vannstander 
med og uten slipp fra Dam Børsvatn. 

Børselva reagerer forholdsvis langsomt på tilsig, både naturlig og fra dammen. Når 
”slippsesongen” starter midt i mai stiger vannstanden gradvis til begynnelsen av juni, og da har 
som oftest vannstanden stabilisert seg. I oktober, når slippet blir merkbart lavere, reagerer 
vassdraget tilsvarende langsomt som i mai.  

2005 er et eksempel på flom på grunn av høy magasinvannstand som trolig gav en høyere flom i 
Børselva enn det ville vært uten reguleringen.  
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En måte å illustrere effekten av slippet fra Dam Børsvatn på, er å lage statistikk basert på 
simulert og observert vannstand over flere år. Vannføringen som er registrert ved den øvre 
målestasjonen viser slippregime regulanten har valgt å kjøre. For å vurdere effekten av det 
observerte slippet er effekten av høyere og lavere slipp i Børselvmagasinet simulert. I denne 
simuleringen brukes samme modell som tidligere (se kapittel 5.8) og med samme inngangsdata, 
men med et slippregime som er 50 % høyere og et som er 50 % lavere enn det historiske slippet.  

Figurene nedenfor sammenligner vannstandsendringene i Børselvmagasinet som følge av det 
lokale tilsiget i nedbørfeltet, uten bidrag fra dammen, og vannstandsendringer som følge av tre 
ulike slippregimer: Det registrerte slippet og slippregimer som ligger 50 % over eller under det 
registrerte slippet. Observasjoner fra 172.11 Børselv fra perioden 1999-2006 er skalert 50 % 
opp eller ned. Hele serien og hele året er skalert like mye, derfor har flomverdiene også økt eller 
minket med 50 %. 

Vannstand uten slipp. Serienr. 172.13.0.1000.203
Vannstand med observert slipp. Serienr. 172.13.0.1000.206
Vannstand med 50 % mindre slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.253
Vannstand med 50 % mer slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.254

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov  

Figur 115. Flerårsstatistikk fra perioden 1999-2006, vannstand i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam 
Børsvatn. Minimumsverdier. Modellert vannstand. 

Figur 115 illustrerer effekten på lavvannføringene, ved hjelp av tre vannstandsserier som viser 
vannstand ved Børselv Nedre som følge hvert sitt slippregime. Figuren viser at slippet fra 
dammen har en tydelig effekt på vannstandsregimet i Børselva i perioder der det lokale tilsiget 
er lavt. Også slippet som er 50 % mindre enn det registrerte slippet øker vannstanden merkbart. 
Slippet som er 50 % høyere enn det registrerte slippet gir en raskere økning og en raskere 
tilbakegang av vannstand.  Det observerte slippet gir en vannstandsøkning på litt over 20 cm i 
perioden juni-august.  
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Effekten på middelvannstanden er vist i figur 116. Her er også effekten av alle tre slippa 
tydelige. Slippet som er ± 50 % i forhold til observert, gir ca. ± 10 cm endring i forhold til 
vannstanden som er simulert som følge av det observerte slippet.  

Vannstand uten slipp. Serienr. 172.13.0.1000.203
Vannstand med observert slipp. Serienr. 172.13.0.1000.206
Vannstand med 50 % mindre slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.253
Vannstand med 50 % mer slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.254

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov  

Figur 116. Flerårsstatistikk fra perioden 1999-2006, vannstand i Børselvmagasinet med og uten slipp fra Dam 
Børsvatn. Middelverdier. Modellert vannstand.  
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Figur 117 illustrerer hvordan maksimumvannstanden vil variere med observert slipp og ± 50 % 
av det observerte slippet i forhold til et regime uten slipp. Her gir slipp på ± 50 % av det 
observerte vannstander som er ± 20 cm i forhold til dagens situasjon. Uten slipp ville 
maksimumvannstandene vært på det meste 80 cm mindre enn observert vannstand. Differansene 
mellom de ulike slippregimene er størst på store overløp.  

Vannstand uten slipp. Serienr. 172.13.0.1000.203
Vannstand med observert slipp. Serienr. 172.13.0.1000.206
Vannstand med 50 % mindre slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.253
Vannstand med 50 % mer slipp enn observert. Serienr. 172.13.1000.254

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov  

Figur 117. Flerårsstatistikk fra perioden 1999-2006, vannstand i Børselvmagasinet med og uten slipp fra Dam 
Børsvatn. Maksimumsverdier. Modellert vannstand. 

I de tre følgende figurene (figur 118-120) er tre år er valgt for å se på vannstandsvariasjonene 
med ulike slippregimer. Felles for de tre åra er at vannstanden før slippet fra dammen starter 
midt i mai omtrent tilsvarende for de tre tappestrategiene og dermed vises tydelig om ulike 
slippregimene gir store forkjeller på vannstanden nedstrøms i forhold til hverandre. Store 
overløp med lang varighet gir større vannstandsheving enn de kortere overløpa og det normale 
slippet som holder seg på omtrent samme vannføring hele slippsesongen igjennom. Dette kan vi 
også se i kapittel 5.8.1.  

Grafen for vannstandsregimet som får 50 % mer slipp enn det observerte slippet stiger raskere 
og bruker litt lenger tid på å stabilisere vannstanden. Det kan synes som om 50 % høyere slipp 
gir en anelse spissere flomtopp enn 50 % lavere slipp.  

Slippet på ± 50 % av observert slipp tilsvarer om lag ± 15-20 cm i forhold til vannstanden som 
følge av det observerte slippet.   
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Vannstand uten slipp. Serienr. 172.13.0.1000.203 
Vannstand med observert slipp. Serienr. 172.13.0.1000.206 
Vannstand med 50 % mindre slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.253
Vannstand med 50 % mer slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.254

 

Figur 118. Vannstand i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn. Døgnmiddel, 1999. Modellert 
vannstand. 

Vannstand uten slipp. Serienr. 172.13.0.1000.203 
Vannstand med observert slipp. Serienr. 172.13.0.1000.206 
Vannstand med 50 % mindre slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.253
Vannstand med 50 % mer slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.254

 

Figur 119. Vannstand i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn. Døgnmiddel, 2004. Modellert 
vannstand. 
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Vannstand uten slipp. Serienr. 172.13.0.1000.203 
Vannstand med observert slipp. Serienr. 172.13.0.1000.206 
Vannstand med 50 % mindre slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.253
Vannstand med 50 % mer slipp enn observert. Serienr. 172.13.0.1000.254

 

Figur 120. Vannstand i Børselvmagasinet, med og uten slipp fra Dam Børsvatn. Døgnmiddel, 2005. Modellert 
vannstand. 
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5.10 Vannstandsendringer i Børselvmagasinet  
Børselva er i dette kapittelet betraktet som et magasin eller en innsjø med en dempende effekt 
på vannføringen. Det er beregnet to serier for å belyse dette: 

• Vannstandsøkningene i Børselva (”Børselvmagasinet”) på grunn av slippet: 
172.13.0.1000.2. (Som er serie 172.13.0.1000.206 minus 172.13.0.1000.203) 

• Vannføringsøkningene ut av Børselva (”Børselvmagasinet”): 172.13.0.1001.205. (Som 
er serie 172.13.0.1001.204 minus 172.13.0.1000.202) 

Vannføringsøkningene blir evaluert i kapittel 5.11.  

Middelvannstanden ved 172.13 Børselv Nedre, uten slipp var Dam Børsvatn i perioden 1999-
2006, er estimert til 78.06 moh. Tilsvarende middelvannstand for dagens situasjon med slipp fra 
dammen er 78.25 moh.  

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:2  middelverdier  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 121. Vannstandsøkningene på grunn av slippet 

Figur 121 viser vannstandsøkningene på grunn av slippet fra dammen. Vannstanden heves ca 40 
cm sommerstid, og vesentlig mer dersom en har store overløp med lang varighet over dammen, 
slik som i september og oktober 2005. Vannstanden steg da ca 80 cm på grunn av flommen. I 
2006 var slippet noe mindre enn forutgående år og vannstandsøkningen er omtrent 30 cm.  

Figur 122 viser slippets omhylningskurver og middelkurve, fordelt over året. I perioden 1999 til 
2006, for syv hele år, har variasjonene vært som vist. Flommene i 2005 fremtrer markant på 
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maksimalkurve.

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  Flerårsmaksimum 1999−2007  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  Flerårs median 1999−2007  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  Flerårsminimum 1999−2007  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 122. Slippet fra Dam Børsvatn gjennom året, presentert ved maks-, median- og minstevannføringer.  

Medianverdien av slippet fra Dam Børsvatn ligger mellom 300 og 600 l/s. Ved å se på 
medianverdien og ikke middelverdien, blir ikke de store overløpa på dammen komme med i 
betraktningen og man får en mer reell verdi på hva bidraget til Børselva har vært. 

Vannstandsøkningen på sommeren er for maksimal, median og minste registrerte vannstander 
henholdsvis ca 40, 30 og 20 cm, med det slippregime man har hatt i perioden. Dersom der er 
overløp på dammen blir vannstanden umiddelbart påvirket, særlig ved høy vannføring og lang 
varighet. Flommene i 2005 økte vannstandene fra 60 til 80 cm. Varigheten på disse flommene 
var 16 og 20 døgn.  

Vinterstid er vannstandsøkningene ca 10-15 cm, dette skyldes lekkasjevann fra dammen og små 
vannføringer fra målestasjonens lokalfelt mellom v-overløpet og tappeluka. Vassdraget har 
markant islegging i perioden medio november til ut april måned, som gir oppstuving av 
vannstanden.  

Se figur 123-125. 
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172.11.0  Slippvannføring med overløpsflommer. Flerårsmaksimum 1999−2006.

172.13.0  Vannstandsøkning,  flerårsmaksimum 1999−2006

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 123: Maksimale vannstandsøkninger i Børselva plottet sammen med de største slippa fra Dam Børsvatn i 
perioden 1999-2006. 

 

172.11.0  Slippvannføring med overløpsflommer. Flerårsmedian 1999−2006.

172.13.0  Vannstandsøkning, flerårsmedian.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 124. Vannstandsøkninger i Børselva, medianverdier, plottet sammen med medianverdiene for slippa fra 
Dam Børsvatn i perioden 1999-2006. 
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172.11.0  Slippvannføring med overløpsflommer. Flerårsminimum 1999−2006.

172.13.0  Vannstandsøkning.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 125: Minste vannstandsøkninger i Børselva plottet sammen med minimumverdiene for slippa fra Dam 
Børsvatn i perioden 1999-2006. 
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5.11 Vannføringsendringer i utløpet av 
Børselvmagasinet 

 

Slippvannføringer med overløpsflommer (172.11.0.1001.1)
Vannføringsøkning ved målestasjon 172.13 Børselv Nedre (172.13.0.1001.205)

 

Figur 126: Slippvannføringene og vannføringsøkningene ut av Børselvmagasinet 

Vannføringsøkningen i Børselva er illustrert ved å bruke målestasjon Børselv Nedre som 
referansepunkt. En dataserie som viser differansen mellom vannføring ved Børselv Nedre med 
slipp Dam Børsvatn (172.13.0.1001.204) og en dataserie med modellert vannføring ved Børselv 
Nedre uten slipp fra Dam Børsvatn (172.13.0.1001.202) er sammenlignet i figur 126.  

Som figuren ovenfor viser, virker Børselvmagasinet svært dempende på vannføringene fra Dam 
Børsvatn videre ned til Grunnvatnet og Knutvatnet. 

Flommene dempes betydelig ut og vannføringene ut av magasinet under flom er gjerne bare ca 
50 til 60 % av maksimalvannføringene på øvre målestasjon. Dempningen er mindre jo større 
varighet på flommen. 

I de neste tre figurene er endringene av vannføringen belyst med noen eksempler på situasjoner 
i serien. 
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172.11.0 Slippvannføringer med overløpsflommer
172.13.0  vannføringsøkning ved måøestasjon Børselv nedre

 

Figur 127: Vannføringer i systemet i 1999 

I 1999 (Figur 127) er slippet relativt stabilt hele sommeren, med en flom i overløpet tidlig i 
september. Ved start slipp i mai tar det relativt lang tid før man får økt vannføring til 
Grunnvatnet, det tar to til tre uker før dette har stabilisert seg mot slippet. I denne fasen øker 
vannstanden i elva sakte. Flommen i september dempes betydelig. Ved stenging av luka i 
oktober skjer den motsatte effekt, vannføringen holdes i lang tid før magasinet tømmes og 
vannstanden igjen kommer ned.
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I 2004 (Figur 128) er det flere lukeendringer i løpet av sommeren, magasinets dempende effekt 
er tydelig.  I 2005 (Figur 129) under den langvarige flommen følges vannføringene noe bedre 
ad, men også her en viss dempende effekt. 

172.11.0 Slippvannføringer med overløpsflommer
172.13.0  vannføringsøkning ved måøestasjon Børselv nedre

 

Figur 128: Vannføringer i systemet i 2004 

172.11.0 Slippvannføringer med overløpsflommer
172.13.0  vannføringsøkning ved måøestasjon Børselv nedre

 

Figur 129: Vannføringer i systemet i 2005 
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Disse figurene viser at slipp av lokkeflommer må vurderes nøye. Elvestrekningen rett nedstrøms 
dammen og ned til Bruksjorda (rett oppstrøms den øverste terskelen) vil få tilnærmet de 
vannføringer som slippes fra luken og eventuell flom over dammen. Dette er samtidig den 
eneste strekningen av elva som har såpass fall at strømningen blir turbulent og med attraktive 
hastigheter for fiskeoppvandring. 

I utløpet av bassenget, ned mot Grunnvatnet er det betydelig vanskeligere å øke hastighetene, 
det må slippes store flommer med betydelig lengre varigheter for å kunne skape den samme 
økningen som i den øvre elvestrengen.  
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6 Vannføringsforhold 
Dette og neste kapittel skal gi en generell beskrivelse av vassdragets hydrologiske forhold fra 
før første regulering og fram til i dag. Det varierer hvor mye data som er tilgjengelig for de ulike 
periodene og dermed hvor mye man kan si om vannføringen. De fysiske tiltaka i vassdraget har 
også endret strømningsforholda og et nytt vannføringsregime vil etter hvert etableres.  

Hensikten med dette og neste kapittel, som omhandler vannstandsforhold, er å gi et best mulig 
bilde av naturlig vassdrag og de ulike hydrologiske regimene som har vært i vassdraget i den 
aktuelle tidsperioden.  

6.1 Naturlig vassdrag og vassdraget før regulering i 
1922 

Børsvatn var regulert allerede fra 1914, men reguleringen var så liten at vassdraget kan sees på 
som et uregulert vassdrag mellom 1914 og 1922. Men, det er mye usikkert om forholda i 
vassdraget og reguleringer i denne perioden. Det sikreste man har er målinger, og dette er det 
bare fra målestasjonen ved Forsavatn. Det er også målinger frå Lødingen og Sneisvatn fra 1917. 
Denne måleserien (177.4 Sneisvatn) er brukt til modelleringen av naturlig utløp av Børsvatn. 
Det er god korrelasjon mellom målingene ved 177.4 Sneisvatn og 172.1 Forsavatn i denne 
perioden. Målestasjonene 172.2 Børsvatn ndf. og 172.1 Forsavatn er brukt til å vurdere 
kvaliteten til den konstruerte måleserien. 172.1 Forsavatn beskriver forholda i vassdraget fra 
tiden før regulering og med liten regulering.  

Figur 130 viser middelvannføring midlet over flere år (1917-1922) ved 172.1 Forsavatn og 
simulert vannføring ved utløp Børsvatn. Disse figurene skal forsøke å illustrere hvordan man 
kan tenke seg et naturlig avløp fra Børsvatn vil forløpe. Perioden er noe kort for å kunne gjøre 
gode statistiske analyser av vannføringen. 

Vannføring utløp Børsvatn (177.4.0.1001.202). Flerårsmiddel 1917−1922. Døgn−verdier

Vannføring utløp Forsavatn (172.1.0.1001.1). Flerårsmiddel 1917−1922. Døgn−verdier

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 130. Naturlig vannføring ut Børsvatn og vannføring ut Forsavatn, flerårsmiddel i perioden 
1917-1922. Naturlig vannføring Børsvatn bygger på 177.4 Sneisvatn 
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Vannføring (177.4.0.1001.202) Flerårsmiddel 1917−1922

Vannføring (177.4.0.1001.202) Flerårsminimum 1917−1922 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 131. Naturlig vannføring ut Børsvatnet, flerårsmiddel og -minimum.  

Figur 131 viser at den naturlige lavvannføringen kan ventes i perioden slutten av januar til 
slutten av april. Vårflommen inntreffer helt i slutten av april og vassdraget har høy vannføring 
fram til sensommeren.  

Effektiv innsjøprosent i nedbørfeltet til Børsvatnet er høy (14.3 %). En så høy innsjøprosent vil 
utjevne vannføringen betraktelig og det er lite store fluktuasjoner i vannføringen. Effektiv 
innsjøprosent i nedbørfeltet til Forsavatn er 3.7 %. Forsavatn har dermed en mindre demping i 
feltet sammenlignet med Børsvatn. Med bakgrunn i dette kan man anta at den routa 
vannføringen til naturlig avløp Børsvatn presentert i figuren ovenfor er fornuftig. Dempingen 
vises også til en viss grad i kurven for flerårsmaksimum. 

Figur 132 viser maksimumsverdiene ved Forsavatn midlet over alle åra i perioden plotta 
sammen med beregna maksimumsverdier for utløp Børsvatn. Denne viser når på året i man kan 
vente flomsituasjoner også i det naturlige Børselv-systemet. Vårflommen er dominerende i 
volum og varighet, men høst- og vinterflommene er har kortere varighet og ofte høyere 
flomtopp enn vårflommen. Vinterflommer vil nok i det lange løp ha større intensitet enn 
vårflommer i felt som Børselva som kan karakteriseres å ha et overgangsklima mellom kyst og 
innland.  

Fra den tidlige perioden med regulering (perioden med reguleringshøyde 87.52 til 82.52 m) har  
0.8 m over HRV vært et eksempel på ”storflom” vassdraget og overløp på dammen.  
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Utløp Børsvatn. Flerårsmaksimum 1917−1922 (177.4.0.1001.202)

Utløp Forsavatn. Flerårsmaksimum 1917−1922 (172.1.0.1001.1)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 132. Flerårsmaksimum ved utløp Børsvatn og målestasjon 172.1 Forsavatn perioden 1917-1922. 

Figur 133 viser variasjonen i Forsavatn på døgnbasis i perioden 1917-1922.  
172.1.0  Forsavatn  vannføring  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn-verdier
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Figur 133: Døgnmiddel vannføring 1916-1922 for 172.1 Forsavatn 
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6.2 Perioden 1923 til 1998 

6.2.1 Perioden 1923 - 1956 
I vannmerkeprotokollen til Hydrologisk avdeling er det gjort noen notater 6.mars 1958 om 
målestasjonen 172.3 Børsvatn ndf. Det er registrert at elva har tatt nytt løp nedenfor dammen, 
på en plass som gjør at eventuelle overløp fra dammen ikke blir registrert ved målestasjonen. 
Det er også notert at det ikke har vært overløp etter 1952. Det er i rapport 19.juni 1958 notert at 
det ”nesten ikke” har vært overløp etter 1950 (det ble registret overløp i 1953 og 1954). Etter 
nye Bjørkåsen kraftverk ble satt i drift i 1921 er ikke målestasjon 172.3 Børsvatn ndf. brukelig 
lenger, og vannmerket ble lagt ned 19.juni 1958.  

6.2.2 Perioden 1957 - 1970 
I denne perioden var det relativt hyppige flomtap. 28.april 1968 reduseres HRV med 0.4 m, til 
89.5 m, men LRV er som før. Samlet reguleringshøyde reduseres altså med 0.4 m. Se figur 140, 
kapittel 7.2.2 for vannstand i Børsvannmagasinet i denne perioden. 

6.2.3 Perioden 1971 - 1998 
I følge vannstandsregistreringene i Børsvannet er det overløp omtrent hvert år denne perioden, 
med ulik størrelse og varighet. Se figur 141, kapittel 7.2.3.  

6.3 Prosjektperioden 1999 til 2006 
Ved målestasjon 172.11 Børselv Øvre har gjennomsnittsvannføringen 1999-2006 vært 0.21 
m3/s, eller 211 l/s (Tabell 7). 

Tabell 7. Gjennomsnittlig vannføring gjennom året ved 172.11 Børselv Øvre  

År Vannføring 
(m3/s) 

1999 0.21 

2000 0.22 

2001 0.20 

2002 0.20 

2003 0.18 

2004 0.16 

2005 0.40 

2006 0.13 

 

Reguleringen av Børsvatn fører til en variasjon gjennom året som er helt annerledes enn den 
naturlige vannføringa (Figur 134). I tillegg til at fordelingen over året er annerledes er også 
intensiteten annerledes. Det naturlige systemet hadde roligere og mer dempet variasjoner, mens 
tilsiget i dag kan fluktuere raskt.  
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  Flerårsmaksimum 1999−2007  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  Flerårsminimum 1999−2007  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 134. Flerårsmiddel og flerårsminimum, vannføring ut Dam Børsvatn i perioden 1999-2006.  

Figur 135 illustrerer dempingen av vannføring gjennom Børselva (”Børselvmagasinet”). 
Figuren viser vannføring ved målestasjon for vannstand 172.13 Børselv Nedre. Sammenlignet 
med vannføringen i figur 134 er flomtoppene dempet og varigheten noe lenger. Lavvannskurven 
viser at tilsiget fra lokalfeltet til Børselva bidrar vesentlig til å holde vannføringen oppe, 
sammen med dempingen og fordrøyingen i Børselvfeltet.  

172.13.0  vannføring  Børselv Nedre  ver:204  Flerårsmiddel 1999−2006  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.13.0  vannføring  Børselv Nedre  ver:204  Flerårsminimum 1999−2006  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 135. Flerårsmiddel og flerårsminimum, vannføring ut Børselva ved målestasjon 172.13 Børselv Nedre i 
perioden 1999-2006 (tilsvarer ”Børselvmagasinet”). Routa serie.  
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Sammenlignes naturlig vannføring fra Børsvatn med regulert vannføring fra Dam Børsvatn er 
den største forskjellen vannvolumet. Figur 136 illustrerer dette (logaritmisk skala). Simulert 
vannføring for målestasjon 172.13 Børselv nedre er også tegnet inn i samme graf, for å vise 
hvordan tilsiget fra restfeltet/lokalfeltet til Børselva bidrar til å holde vannføringen oppe i 
perioden uten planlagte slipp fra Dam Børsvatn (medio oktober til medio april). 

Simulert vannføring 172.13 Børselv Nedre (ver. 204) Flerårsmiddel 1999−2006 

Observert vannføring 172.11 Børselv Øvre (ver. 1) Flerårsmiddel 1999−2006

Simulert vannføring, fra uregulert Børsvatn (177.4 Sneisvatn, ver. 202) Flerårsmiddel 1999−200

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des  

Figur 136. Flerårsstatistikk. Sammenligning av naturlig vannføring ut Børsvatn, regulert vannføring ut Børsvatn 
og vannføring ved målestasjon Børselv Nedre (regulert vannføring). Logaritmisk skala.  

Regulert vannføring ved Børselv Nedre (172.13.0.1001.204). Flerårs median 1999−2006

Naturlig vannføring ved Børselvas utløp i Grunnvatnet (172.7.0.1001.101) Flerårs median 1999−2006 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 

Figur 137. Regulert vannføring ved Børselv Nedre, modellert med routingmodell plottet sammen med naturlig 
vannføring i Børselv, ved elvas utløp i Grunnvatn. Modellert med GWB-modellen av Stein Beldring, NVE,  med 
data fra 172.7 Leirpoldvatn. Flerårs-statistikk 1999-2006, medianverdier.  
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Figur 137 viser modellert vannføring i Børselvas utløp plottet sammen med regulert vannføring 
i Børselva, ved 172.13 Børselv Nedre. Begge vannføringsserier er modellert, med bakgrunn i 
data fra 172.7 Leirpoldvatn, men med to ulike modeller, en routingmodell og GWB-modellen. 
(Belding et al. 2003). Naturlig vannføring i Børselv ville gitt flom tidligere i vassdraget enn i 
dag. 

Naturlig vannføring, Børsvatn (177.4.0.1001.202) Flerårsmaksimum 1917−1922

Dagens vannføring, Børsvatn (172.11.0.1001.1) Flerårsmaksimum 1999−2006  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des  

Figur 138. Flerårsstatistikk. Modellert maksimalvannføringer i Børselv, flerårsstatistikk. Prosjektperioden 1999-
2006 sammenlignet med estimert/antatt flomvannføring i Børsvatn perioden 1917-1922.  

Figur 138 sammenligner flerårsmaksimum i utløp Dam Børsvatn før regulering (1917-1922) og 
i prosjektperioden (1999-2006). Volumet på flommene er betydelig mindre og det er mindre 
flommer om vinteren. Selv om det er ulik lengde på de to periodene som sammenlignes kan vi 
anta at vassdraget opplever færre flommer nå enn det gjorde før overføringen av Børsvatn. 

7 Vannstandsforhold 
Ved fastsettelse av nytt manøvreringsreglement er det vesentlig å se på hvordan vannstandene 
langs Børselva har variert historisk sett. Vannstandsforholda i Børselv er viktig for status i 
våtmarksområdene i naturreservatet. Etter gjennomførte tiltak i Børselv vil 
gjennomstrømningen være bedre og vannstandsforholda vil også være noe annerledes enn det 
som blir presentert her i rapporten.  

Gjennom prosjektperioden er det utført tiltak i vassdraget for å åpne gjengrodde parti i 
elveløpet. Dette har ført til endringer i vannstand og strømningshastigheter. Samtidig er det 
etablert terskler og endret på disse undervegs. For eksempel vises effekten av etableringen av 
terskelen ovenfor den gamle skolebygningen tydelig i målingene ved 172.12 Børselv Midtre. 

Vannlinjeberegningene som tidligere er omtalt i rapporten ble gjort i forkant av at tiltak som 
åpning av elveløp ble satt i gang. Disse beregningene ble brukt i planleggingen av disse 
tiltakene.  
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Det ble bestemt under planleggingsfasen av vassdragsrestaureringen at normalvannstanden i 
vassdraget på strekningen fra den gamle skolebygningen og opp til den øvre terskelen ikke 
skulle endres vesentlig fra det den var før prosjektet startet, blant annet av hensyn til jordbruket. 
Vannlinjeberegningene som er gjort før tiltakene ble gjennomført, har brukt 0.8 m3/s som 
normalvannføring og gir dermed normalvannstanden som er ønsket i vassdraget. Dette er høyere 
enn registrert middelvannføring i Børselva gjennom prosjektperioden. Vannføringen har sjelden 
vært 0.8 m3/s i månedlig snitt, men enkelte vårflommer har hatt dette som ukesnitt. Tabell 5 i 
kapittel 5.7 viser gjennomsnittlig slipp fra Dam Børsvann (observert) sammen med beregna 
naturlig tilsig til Børselv. Beregna vannføring ut Børselv inkludert slipp fra Dam Børsvatn var i 
snitt 0.36 m3/s. Likevel ser det ut til at målet om ønsket vannstand vil bli nådd. Den midtre 
terskelen (oppstrøms den gamle skolen) er den siste som er høydejustert. Denne har betydning 
for normalvannstanden i jordbruksområdet mellom den gamle skolen og opp til den øvre 
terskelen (ved jordbrukskanalen ved Bruksjorda).  

Dersom vannstanden gjennomsnittelig senkes eller heves, vil dette ha betydning for 
våtmarksområdene rundt. Grunnvannstanden i våtmarksområdene vil med tiden endre seg 
tilsvarende som vannstanden i elva. 

7.1 Naturlig vassdrag og vassdraget før regulering i 
1922 

For disse to periodene er det vanskelig å simulere data for vannstander. Det er lite data som 
omhandler karakteristika til elveløpet i denne perioden og konstruksjon av magasinkurve og 
vannføringskurve ville bli alt for usikkert. For å få et inntrykk av hvordan vannstanden kan ha 
variert denne perioden kan man se på vannføringsseriene som er valt for å presentere 
vannføringsforholda i Børselva i denne perioden. Se kapittel 6.1.  

7.2 Perioden 1923 til 1998 
I denne perioden er det registrert magasinvannstand i Børsvatn. Disse registreringene er til hjelp 
for å kunne si noe om vannstandsendringene i Børselva. Siden Børselva alene har lite tilsig i 
forhold til tilsiget fra Børsvann er disse registreringene til hjelp for å vurdere tilsiget fra 
Børsvann. Overløp fra dammen kan også leses ut fra disse kurvene.  
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7.2.1 Perioden 1923 - 1956 

172.2.0  vannstand  Børsvatn  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 139. Vannstander i Dam Børsvatn 1924-1956. HRV = 87.12 og LRV = 82.52 

I denne perioden var det ofte overløp og varigheten var lengre og volumet større enn i nyere tid.  

7.2.2 Perioden 1957 - 1970 

172.2.0  vannstand  Børsvatn  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 140. Vannstander i Dam Børsvatn 1957-1970. HRV = 87.12 og LRV = 82.52. 

Perioden 1957-1970 hadde sjelden, om ikke aldri, overløp. Dette er en periode der begroingen i 
Børselva gikk raskt. Områdene ned mot vassdraget blei tilgjengelig for jordbruksutvikling. 
Jordbruket blei intensivert og nye områder dyrka opp.  
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7.2.3 Perioden 1971 - 1998 

172.2.0  vannstand  Børsvatn  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 141. Vannstander i Dam Børsvatn 1971-1998. Endring i høydegrunnlag i 1994. Gammel HRV = 87.12 og 
gammel LRV = 82.52. Ny HRV = 89.5 og ny LRV = 84.9. 

I 1971-1998 var det relativt ofte overløp, men de var ikke av samme varighet og volum som 
overløpa i den første tiden etter regulering. Det er store vannstandsvariasjoner i magasinet, med 
flere situasjoner der magasinvannstanden er omtrent ved LRV. 

7.3 Prosjektperioden 1999 til 2007 
Denne perioden, som tidligere i rapporten er mer utfyllende skildret, og har hatt overløp nesten 
en gang hvert år. I denne perioden er også vannstanden i Børselva registrert i de tre 
målestasjonene som er etablert som en del av Børselvprosjektet. Data fra 2007 er hentet inn fra 
målestasjon 172.12 Børselv midtre og 172.13 Børselv nedre men er ikke kvalitetskontrollerte. 
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172.2.0  vannstand  Børsvatn  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 142. Vannstander i Dam Børsvatn 1999-2005. HRV = 89.5 og LRV = 84.9.  

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:204  middelverdier  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:210  middelverdier  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 143. Vannstand ved 172.12 Børselv Midtre i prosjektperioden. Data fra 2007 er ikke kvalitetskontrollerte.  
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172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:210  middelverdier  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:204  middelverdier  WORK_HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Figur 144. Vannstand ved 172.13 Børselv Nedre i prosjektperioden. Data fra 2007 er ikke kvalitetskontrollerte.  
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8 Usikkerhet 
De hydrologiske beregningene er beheftet med en viss usikkerhet, på grunn av usikkerhet i 
avrenningskartet, bruk av måledata for vannføring fra andre vassdrag med mer. 

For å skildre tilsiget til Børsvatn er det brukt en annen serie enn til lokaltilsig Børselv. Dette er 
også en usikkerhet, selv om dette ser ut til å ha vært en fornuftig vurdering. Begge seriene som 
er brukt som sammenligningsstasjoner har god overensstemmelse med det som er målt i Børselv 
og Forsavassdraget historisk sett. Tilgjengelig datamateriale må sies å være godt.  

Perioden 1917-1923 og tidligere finnes det lite, om noe i det hele tatt, hydrologiske målinger 
for. Målestasjon 172.1 Forsavatn og 177.4 Sneisvatn er de eneste stasjonene i området som er 
relevante til analysene i denne rapporten. Målingene ved disse to stasjonene startet i 1917. 
Overføringen av Børsvatn til Bjørkåsen tok til i 1922, så det er en kort periode med målinger 
som skal illustrere naturlig vannføring i Børselvvassdraget. Knappe fem år med data er for kort 
til å komme med gode statistiske analyser.  

I oppstarten av prosjektet var det lagt opp til at de hydrologiske analysene av vannføringen og 
tilsiget til Børselv lokalfelt skulle gjøres på bakgrunn av vannføringsdata fra 172.11 Børselv 
øvre og 172.13 Børselv nedre. Siden det ikke ble noen vannføringsstasjon nederst i Børselva, 
måtte andre metoder benyttes for å beskrive vannføringsendringer og det hydrologiske regimet i 
Børselv. Skalerte data fra observasjonsserien fra 172.7 Leirpoldvatn ble brukt i stedet, og 
dermed ble Leirpoldvatn sine eigenskaper tatt inn i lokalfeltet til Børelva. Dette gir relativt stor 
usikkerhet i resultatene for modellering og analyser i Børselva, selv om Leirpoldvatn og 
Børselva ser ut til å samsvare godt. Usikkerheten i vannføringskurven til Leirpoldvatn er stor på 
høye vannføringer.  
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Vedlegg 1: Definisjoner. 

Effektiv sjøprosent: beskriver sjøandelen i nedbørfeltet ved at sjøene 

tillegges vekt etter både innsjøareal og tilsigsareal. Store innsjøer 

og sjøer langt ned i nedbørfeltet gis størst vekt.  

Spesifikk avrenning: avrenning pr.arealenhet, slik at virkning av ulik 

feltstørrelse elimineres ved sammenligning av avrenning for ulike 

vassdrag. 

Spesifikt normalavløp: Gjennomsnittlig avrenning pr. arealenhet over 

en 30-årsperiode, fortrinnsvis perioden 1961-90. 

Flerårsmiddel: For hver dag i året beregnes gjennomsnittet av alle 

observerte døgnmiddelvannføringer i en periode på flere år. 

 

Flerårsmedian: Medianverdi er den midterste av verdiene når disse er 

ordnet i stigende rekkefølge. I dette tilfellet: for hver dag i året 

er den døgnmiddelvannføringen tatt ut der halvparten av 

døgnmiddelvannføringene i årrekka er større enn og halvparten mindre 

enn denne verdien.  

Flerårsminimum: For hver dag i året er den laveste 

døgnmiddelvannføringen i en periode på flere år tatt ut. 

Persentiler: Bestemmes ut fra varighetskurven til vannføringsserien. 

En varighetskurve representerer variabiliteten i vannføringen i et 

nedbørfelt. Både små og store vannføringer beskrives. For eksempel er 

5-persentilen (Q5) den vannføringen som underskrides 5 prosent av tiden 

i observasjonsperioden. Denne vannføringen vil typisk være en 

karakteristisk lavvannsverdi for nedbørfeltet. Persentiler 

kan beregnes for ulike sesonger. 
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Vedlegg 2: Vannføringstabell 172.11 Børselv Øvre 

Vannføringstabell for 172.11.0.1001.1 Børselv Øvre RSV - Gen:0, Periode:1 01/01/1998 – d.d 

Segment nr. 1:  Q =     0.00180 ( h +     0.1000 ) **    1.12230   Gjelder for   -0.100 <= høyde <    1.560 

Segment nr. 2:  Q =     1.36520 ( h +    -1.4710 ) **    2.46500   Gjelder for    1.560 <= høyde <    2.460 

Segment nr. 3:  Q =     4.42020 ( h +    -2.2120 ) **    0.86320   Gjelder for    2.460 <= høyde <    4.310 

Segment nr. 4:  Q =    32.00000 ( h +    -4.0000 ) **    1.14200   Gjelder for    4.310 <= høyde <    7.000 

Vannføring i kubikkmeter pr. sekund 

       Vannstand(m)     0         1         2         3         4         5         6         7         8         9 

           -0.0       0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000 

            0.1       0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000 

            0.2       0.000     0.000     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001 

            0.3       0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001 

            0.4       0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001 

            0.5       0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001 

            0.6       0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001 

            0.7       0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.002     0.002     0.002     0.002 

            0.8       0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002 

            0.9       0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002 

 

            1.0       0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002 

            1.1       0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002 

            1.2       0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003 

            1.3       0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003 

            1.4       0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003 

            1.5       0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.004     0.005     0.006     0.007 

            1.6       0.009     0.011     0.013     0.015     0.017     0.020     0.022     0.026     0.029     0.032 

            1.7       0.036     0.040     0.044     0.049     0.054     0.059     0.064     0.070     0.075     0.082 

            1.8       0.088     0.095     0.102     0.109     0.117     0.125     0.133     0.142     0.151     0.160 

            1.9       0.170     0.179     0.190     0.200     0.211     0.222     0.234     0.246     0.258     0.271 
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            2.0       0.284     0.298     0.311     0.326     0.340     0.355     0.370     0.386     0.402     0.419 

            2.1       0.435     0.453     0.470     0.488     0.507     0.526     0.545     0.565     0.585     0.605 

            2.2       0.626     0.648     0.670     0.692     0.715     0.738     0.761     0.785     0.810     0.835 

            2.3       0.860     0.886     0.912     0.939     0.966     0.993     1.022     1.050     1.079     1.109 

            2.4       1.139     1.169     1.200     1.231     1.263     1.296     1.327     1.373     1.418     1.464 

            2.5       1.509     1.554     1.599     1.644     1.689     1.733     1.777     1.821     1.865     1.909 

            2.6       1.952     1.996     2.039     2.082     2.125     2.168     2.210     2.253     2.295     2.337 

            2.7       2.380     2.422     2.463     2.505     2.547     2.589     2.630     2.671     2.713     2.754 

            2.8       2.795     2.836     2.877     2.918     2.958     2.999     3.039     3.080     3.120     3.161 

            2.9       3.201     3.241     3.281     3.321     3.361     3.401     3.440     3.480     3.520     3.559 

 

            3.0       3.599     3.638     3.677     3.716     3.756     3.795     3.834     3.873     3.912     3.951 

            3.1       3.989     4.028     4.067     4.106     4.144     4.183     4.221     4.259     4.298     4.336 

            3.2       4.374     4.413     4.451     4.489     4.527     4.565     4.603     4.641     4.678     4.716 

            3.3       4.754     4.792     4.829     4.867     4.905     4.942     4.979     5.017     5.054     5.092 

            3.4       5.129     5.166     5.203     5.240     5.278     5.315     5.352     5.389     5.426     5.463 

            3.5       5.499     5.536     5.573     5.610     5.647     5.683     5.720     5.757     5.793     5.830 

            3.6       5.866     5.903     5.939     5.975     6.012     6.048     6.084     6.121     6.157     6.193 

            3.7       6.229     6.265     6.301     6.337     6.373     6.409     6.445     6.481     6.517     6.553 

            3.8       6.589     6.625     6.661     6.696     6.732     6.768     6.803     6.839     6.875     6.910 

            3.9       6.946     6.981     7.017     7.052     7.087     7.123     7.158     7.194     7.229     7.264 

 

            4.0       7.299     7.335     7.370     7.405     7.440     7.475     7.510     7.545     7.580     7.615 

            4.1       7.650     7.685     7.720     7.755     7.790     7.825     7.860     7.895     7.929     7.964 

            4.2       7.999     8.034     8.068     8.103     8.138     8.172     8.207     8.242     8.276     8.311 

            4.3       8.345     8.400     8.710     9.022     9.335     9.649     9.964     10.28     10.60     10.92 

            4.4       11.24     11.56     11.88     12.21     12.53     12.86     13.18     13.51     13.84     14.17 

            4.5       14.50     14.83     15.16     15.50     15.83     16.17     16.50     16.84     17.18     17.52 

            4.6       17.86     18.20     18.54     18.88     19.22     19.57     19.91     20.25     20.60     20.95 
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            4.7       21.29     21.64     21.99     22.34     22.69     23.04     23.39     23.74     24.09     24.45 

            4.8       24.80     25.16     25.51     25.87     26.22     26.58     26.94     27.29     27.65     28.01 

            4.9       28.37     28.73     29.09     29.45     29.82     30.18     30.54     30.91     31.27     31.63 

 

            5.0       32.00     32.37     32.73     33.10     33.47     33.83     34.20     34.57     34.94     35.31 

            5.1       35.68     36.05     36.42     36.79     37.17     37.54     37.91     38.28     38.66     39.03 

            5.2       39.41     39.78     40.16     40.53     40.91     41.29     41.67     42.04     42.42     42.80 

            5.3       43.18     43.56     43.94     44.32     44.70     45.08     45.46     45.84     46.23     46.61 

            5.4       46.99     47.38     47.76     48.14     48.53     48.91     49.30     49.69     50.07     50.46 

            5.5       50.84     51.23     51.62     52.01     52.40     52.78     53.17     53.56     53.95     54.34 

            5.6       54.73     55.12     55.52     55.91     56.30     56.69     57.08     57.48     57.87     58.26 

            5.7       58.66     59.05     59.45     59.84     60.24     60.63     61.03     61.42     61.82     62.22 

            5.8       62.61     63.01     63.41     63.81     64.21     64.60     65.00     65.40     65.80     66.20 

            5.9       66.60     67.00     67.40     67.80     68.21     68.61     69.01     69.41     69.81     70.22 
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Vedlegg 3: Vannføringsregistreringer 172.11 Børselv Øvre 

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Års

 

Figur 145. Gjennomsnittlig vannføring i året 1999-2006 

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

Figur 146 Vannføring ved 172.11 Børselv Øver, døgnmiddel 

 
Vannføring ved målestasjon 172.11 i hvert år fra 1998-2006 
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172.11.0  Børselv Øvre  vannføring  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Knekkpunkt-verdier
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.11.0  vannføring  Børselv Øvre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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Vannstand ved målestasjon 172.12 Børselv Midtre 

 

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Års
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172.12.0  Børselv Midtre  vannstand  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Knekkpunkt-verdier

Tid

1998

Desember

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

m

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

 

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.12.0  vannstand  Børselv Midtre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

Vannstander ved målestasjon 172.13 Børselv nedre 
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172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Års

 

172.13.0  Børselv Nedre  vannstand  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Knekkpunkt-verdier

Tid

1998

Desember

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

m

1.62

1.64

1.66

1.68

1.7

1.72

1.74

1.76

1.78

1.8
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172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier

 

172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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172.13.0  vannstand  Børselv Nedre  ver:1  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn−verdier
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Vedlegg 4: Lukekarakteristikk, Dam Børsvatn 

Karakteristikk tappeluke DAM BØRSVATN
Venstre kurve har lukeåpning 1 cm, økning 1 cm pr kurve
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Figur 147: Karakteristikk, 0-500 l/s.  Måling 50 l/s ved lukeåpning ca 1 cm og magasinvannstand 89,21 

1cm 
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Karakteristikk tappeluke DAM BØRSVATN
Venstre kurve har lukeåpning 5 cm, økning 1 cm pr kurve
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Figur 148: Karakteristikk, 0-1000 l/s. To målinger, 430 l/s ved lukestilling 7.8 cm og magasinvannstand 88.82, og 720 l/s ved lukestilling 11.5 cm og magasinvannstand  89.19. 

7 cm 12 cm 
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Karakteristikk tappeluke DAM BØRSVATN
Venstre kurve har lukeåpning 15 cm, økning 1 cm pr kurve
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Figur 149: Karakteristikk, 1000-2000 l/s. To målinger,1030 l/s ved lukestilling 18 cm og magasinvannstand 88.82, og 1550 l/s ved lukestilling 25.2 cm og magasinvannstand 89.11. 

17 cm 25 cm 
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Karakteristikk tappeluke DAM BØRSVATN
Venstre kurve har lukeåpning 25 cm, økning 1 cm pr kurve
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Figur 150: Karakteristikk, 1500 til 2500 l/s. Måling 2090 l/s ved lukestilling 34 cm og magasinvannstand 88.82. 

35 cm 
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Karakteristikk tappeluke DAM BØRSVATN
Venstre kurve har lukeåpning 45 cm, økning 1 cm pr kurve
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Figur 151: Karakteristikk 2500-3500 l/s. Måling 3270 l/s ved lukestilling 54 cm og magasinvannstand 88.82. 

 

54 cm 
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Vedlegg 5: Inngangsdata til routingmodeller 

”Børselvmagasinet”, dagens situasjon 

Magasinkurve 

Serie keys: 172.12.0.1004.39 

Period: 01/01/1916 00:00 - NULL 

#         H (m)     Volume (mill. m^3) 

           75.9          0 

           76.1      0.064 

           76.3      0.138 

           76.5      0.223 

           76.7      0.319 

           76.9      0.425 

           77.1      0.543 

           77.3      0.671 

           77.9      1.121 

           78.9      2.088 

           79.9      3.326 

Vannføringskurve 

Serie keys: 172.13.0.1001.39 

Period:20/10/1915 00:00 - null  Generated: 25/12/2002 00:00 

#             min          max            C            e            Z 

          75.8940      82.2940     0.800500    2.6011000     -77.5670    

 

Q = 0,800500 * (H + 77,5670)2,6011  
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Utløp Børsvannet - uten regulering 

Magasinkurve 

Serie keys: 177.4.0.1004.39 

Period: 01/01/1916 00:00 - 31/12/2006 

#         H (m)     Volume (mill. m^3) 

           87.0          0 

           87.5      5.674 

           88.0     11.381 

           88.5     17.121 

           89.0     22.893 

           89.5     28.697 

           90.0     34.535 

           90.5     40.404 

           91.0     46.306 

           91.5     52.241 

           92.0     58.208 

 

Vannføringskurve 

Serie keys: 177.4.0.1001.41 

Period:01/01/1900 00:00 - 31/12/1960  Generated: 31/12/2006 14:23 

#             min          max            C            e            Z 

          87.8500      88.4000       5.0995       1.4999      -0.0000     
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