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Sammendrag: Etter utbygging og med drift etter det opprinnelige

manøvreringsreglementet ble elva som ventet tilnærmet isfri det
meste av vinteren fra utløpet av kraftstasjonen til Savcovannet.
Da dette var uheldig for laksebestanden har virkningen av å bruke
øvre inntak, som gir lavere temperatur på driftsvannet og derved
større mulighet for isdekning,, blitt utredet. Arbeidet vinteren
2007-08 er en oppfølging av tidligere undersøkelser.

Emneord:

Resultatene denne vinteren bekrefter og utfyller tidligere
resultater, at bruk av øvre inntak så lenge som mulig fører til
lavere vanntemperatur om vinteren og potensiale for økt
isdekning. Uttappingen av magasinet om våren kan skje uten at
det fører til isproblemer i elva. Retningslinjer for hvordan dette
kan gjøres er beskrevet.
.
Isforhold, selektiv tapping
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1 Innledning, bakgrunn
Manøvreringen frem til 2000, da nedre inntak ble brukt hele vinteren, medførte stort sett
åpen elv fra utløpet av kraftstasjonen til Savcovannet. Dette viste seg å være uheldig for
fiskebestanden.
Mulighetene for å bruke øvre inntak for å øke isdekningen på denne strekningen ble først
utredet i NVE - Oppdragsrapport 10-2001 ”Ny strategi for tapping av Altamagasinet om
vinteren. Endring av vanntemperatur- og isregimet fra utløpet av kraftstasjonen til Savco
ved utvidet bruk av øvre inntak”. På dette grunnlag ble mer inngående undersøkelser satt i
gang.
For bakgrunn for undersøkelsene og resultater til og med vinteren 2006-07 henvises til
NVE - Oppdragsrapport A 21-2005: ”Altautbyggingen. Vanntemperatur- og isforhold ved
bruk av øvre inntak om vinteren”, og oppfølgingsrapporter for vintrene 2005-06 og 200607. (Oppdragsrapport A 6-2006 og A 14-2007). Parallelt med isundersøkelsene har NINA
utført fiskeundersøkelser.
Målsettingen har vært å gi grunnlag for et nytt manøvrerings-reglement som samlet sett
ivaretar både de biologiske forhold, spesielt laksebestanden, og isforholdene på en best
mulig måte. Undersøkelsene viser at dette kan gjøres med en manøvrering etter mønster
av manøvreringen de siste vintrene.

2 Undersøkelser 2007-08
Undersøkelsene av vanntemperatur- og isforhold ved bruk av øvre inntak i Alta kraftverk
er videreført vinteren 2007-08. Oversiktskart over vassdraget fra Virdnejavvre til fjorden
er vist i fig 1.

2.1 Tilsig og vannføringer
Data vedrørende drift av kraftstasjonen, tilsig, driftsvannføring og magasinvannstand er
levert av Statkraft. Tilsiget beregnes på grunnlag av driftsvannføring, magasinvannstand
og magasinkurve for Virdnejavvre. Beregningsmetoden gir relativt store dag til dagvariasjoner i tilsiget. Dette skyldes at meget små variasjoner i registrert vannstand gir
store utslag i beregnet tilsig pga størrelsesforholdet mellom magasinareal og tilsig i den
aktuelle perioden. For å dempe disse variasjonene er det brukt 3-døgnsmidler for tilsiget i
analyser av enkeltår. For sammenlikninger av flere år er 10-døgns glidende midler brukt.
Driftsvannføringer og magasinvannstand er oppgitt i døgnlige verdier. Siste vinters
kjøring er vist i fig 2.
For manøvreringen om våren mot vårflommen er kunnskap om tidspunktet for
begynnende tilsigsøkning viktig. Tilsigsprognoser er basert på hydrometeorologiske
målinger i feltet oppstrøms magasinet. Målestasjonen i Masi er sterkt isoppstuvet og
derfor vanskelig å benytte til dette. Det arbeides med å finne andre løsninger.
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Ved målestasjonene i Harestrømmen og Kista i Altaelva registreres vannstander, og
vannføringer beregnes. Det er sporadisk isoppstuving ved Harestrømmen, og hele
vinteren ved Kista. Isoppstuving medfører alltid usikkerhet i vannføringsberegningene.

2.2 Vanntemperatur
Vanntemperaturen ble registrert på følgende steder i Altaelva:
•
•
•
•
•
•

Virdneguoika (utløp Ladnatjavri)
Utløp av kraftstasjonen, driftsvannet
Savco
Gabo
Gargia
Kista

På de 5 førstnevnte stasjonene benyttes miniloggere med nøyaktighet 0.05o C som skiftes
og kalibreres 1-2 ganger i året. Loggerne har internt minne. Loggerne leses av og
kalibreres ved hvert skifte. Det har foreløpig ikke vært mulig å hente inn loggerne ved
Virdneguoika, Gabo og Gargia denne høsten (1.11.2008). Loggeren ved utløpet av
kraftstasjonen (driftsvannet) har et noe rykkvis forløp. Dette antas å skyldes at denne
loggeren av ukjent årsak har fått noe mindre følsomhet. For øvrig stemmer imidlertid
resultatene godt overens med de øvrige målingene i vassdraget.
Ved stasjonen Kista er det installert en temperaturføler som er knyttet direkte til loggeren
for vannstand, og dataene herfra er foreløpig benyttet i stedet for dataene fra Gargia for
sesongen 2007-08. Denne føleren har noe større usikkerhet, men dataene er justert i
henhold til kontrollobservasjoner på stedet. Resultatene ansees å være tilfredsstillende.
Disse dataene blir fjernoverført.
På Kista registreres også lufttemperatur. Registreringer av lufttemperatur ved
Harestrømmen er ikke tilgjengelig for siste vinter, og data fra Kista er derfor brukt denne
sesongen.
Temperaturvertikaler er målt i hovedmagasinet ovenfor det naturlige utløpet, på terskelen
mellom hovedmagasin og delmagasin, og ved dammen.

2.3 Isforhold
Isforholdene på utvalgte steder, særlig i forbindelse med islegging og isløsing, er kartlagt
ved fotodokumentasjon i forbindelse med befaringer og med utsatte ubemannete
kameraer.
Isforholdene nedenfor utløpet av kraftstasjonen i området omkring Harestrømmen ble
dokumentert ved automatisk fotografering mens øvre inntak var i bruk (7.01.2008 –
10.04.2008).
I tillegg er utdrag av bildene fra Raipasområdet og Sandia gjengitt i rapporten.
Beliggenheten er vist i fig 1.

6

3 Resultater vinteren 2007-08
3.1 Høstsesongen med nedre inntak i bruk
Det var en mild og nedbørrik høst. Vannføringen minket fra ca 100 til ca 60 m3/s de
første 10 dagene av november, videre til 40 m3/s i midten av desember og ca 30 m3/s
omkring årsskiftet (fig 2). Mens tilsiget i hovedsak minket i hele perioden, riktignok
beregnet som 3-døgnsmidler, både økte og minket driftsvannføringen. Dette kan skyldes
at det ved driften er tatt for mye hensyn til tilsigene beregnet for det enkelte døgn, og
påvirket av unøyaktigheter i magasinkurven.
På grunn av usikkerheter i vannstandsregistreringene, som inngår i beregningene av
tilsiget, kan korttidsvariasjonene i driftsvannføringen være større enn de reelle
variasjonene i tilsiget. På grunn av naturlig regulering i Virdnejavvre er det sannsynlig at
vannføringen uten utbygging der utløpet av kraftstasjonen er nå, ville ha vært mer jevnt
synkende enn driftsvannføringen har vært denne vinteren. Det er gunstig for
isleggingsprosessen i hele elva at vannføringen ikke øker under isleggingen. Så snart
isleggingen begynner noe sted i elva bør det tilstrebes å unngå økninger i
driftsvannføringen.
Nedre inntak var i bruk til 12. desember, og driftsvannføringen var da ca 40 m3/s, som er
blant de høyeste tilsigene som er registrert på denne tiden. Temperaturen i delmagasinet
varierte mellom 0.2 og 0.6 oC (fig 3).
Så snart vanntemperaturen er redusert til frysepunktet begynner isleggingen i elva, og
først i de nedre deler, og på rolige og grunne partier. Det begynner med at strandis bygges
opp, og etter hvert dannes sarr, bunnis og isdammer i strykpartier. Etter hvert stabiliseres
isforholdene og størstedelen av elva lukker seg.
Isleggingen er forsinket sammenliknet med uregulerte forhold i øvre del av elva på grunn
av høyere vanntemperatur etter regulering. Nedover elva avkjøles vannet,
vanntemperaturen synker, og forholdene utjevnes. I nedre del av elva er det derfor ingen
endringer i isleggingsforholdene som følge av reguleringen i tiden før tapping fra
magasinet begynner. Forløpet av isleggingen i Raipasområdet er vist i fig 8.

3.2 Vinterperioden med øvre inntak i bruk
Ved skifte av inntak 12.12 2008 sank driftsvannets temperatur fra ca 0.7 oC til 0,3 oC
(fig 4 og 5). Det ble registrert ubetydelige endringer i driftsvannets temperatur så lenge
øvre inntak var i bruk. Tilsiget var i overkant av hva det har vært tidligere år. De fleste
foregående år har det vært en svak temperaturøkning på driftsvannet i løpet av vinteren
(fig 7). Det store tilsiget hele vinteren kan være årsak til at dette ikke ble registrert dette
året.
Det ble målt temperaturvertikaler i magasinet ved dammen 6.12.2007, 8.01.2008 og
26.3.2008, dvs rett før og ca 3 uker etter overgang til øvre inntak, samt rett før skifte
tilbake til nedre inntak (fig 3). Resultatene illustrerer at det kaldere tilsigsvannet trekkes
gjennom magasinet i de øvre lag og at det utvikles et sprangsjikt omtrent i terskelnivået
mellom hovedmagasin og delmagasin. De dypere lag av delmagasinet blir gradvis noe
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varmere utover vinteren. Dette skyldes at ”varmt” vann under sprangsjiktet i
hovedmagasinet trekkes med over den naturlige terskelen, uten vesentlig innblanding, og
synker til bunns i delmagasinet.
Vanntemperaturen ved Savco varierer med lufttemperaturen, og når frysepunktet når det
er omkring 10 kuldegrader eller kaldere (fig 4). Tidligere er lufttemperaturen ved
Harestrømmen benyttet, men data herfra mangler denne vinteren og data fra Kista er
derfor brukt. Sammenlikninger viser at det om vinteren i gjennomsnitt er 1-2 oC kaldere
ved Harestrømmen enn ved Kista, og størst forskjell når det er kaldt (fig 6).
Tilsiget minket utover vinteren og driftsvannføringen fulgte i hovedsak tilsiget til
25. januar, og var da ca 26 m3/s. Tilsiget avtok sakte utover vinteren, tappingen begynte
og driftsvannføringen var meget svakt synkende så lenge øvre inntak var i bruk.
Fig 9 viser sammendrag av isforholdene i området nedenfor utløpet av kraftstasjonen og
mot Savcovannet. Hele denne vinteren var elva isfri i hovedstrømmen på denne
strekningen, bortsett fra et par dager mot slutten av kuldeperioden i begynnelsen av mars.
Elva var da islagt i hele bredden ved Harestrømmen. Ellers var det bare strandis som
varierte i mektighet avhengig av værforholdene.
Det var en mild høst og vinter. Sandiaområdet, som islegges sist, ble helt islagt, bortsett
fra årvisse strømråker, først i begynnelsen av februar, (fig 10 og 11). Ved Øvre Alta bru
ble elva helt islagt omkring årsskiftet, bortsett fra de årvisse råkene.
Høyere lufttemperatur og økende innstråling førte til økende døgnvariasjoner i
vanntemperaturen ved Savco fra midten av mars (fig 5). Dette er tegn på økende isfritt
areal. Ved Kista var vanntemperaturen da fortsatt nær 0 oC, og elva var islagt.
Nedenfor Gabo er det neppe merkbare endringer som følge av reguleringen når øvre
inntak er i bruk. Prinsipielt vil imidlertid den litt større vannføringen føre til litt større
råker.

3.3 Fra nedre inntak tas i bruk igjen og gjennom
isløsningen (”våren”)
Den 6. april hadde vannstanden sunket til ca 260 moh, så nedre inntak ble da åpnet, og
øvre inntak ble stengt dagen etter. Driftsvannets temperatur steg da umiddelbart fra 0.3 til
1.1 oC (fig 4 og 5). Den resterende isen i elva ned til Savcovannet smeltet relativt raskt.
Vannføringen ble holdt uendret i 6 døgn til 11. april (6 døgn), og deretter økt jevnt, først
til 33 m3/s, og umiddelbart videre til 45 m3/s, som ble nådd 18. april, dvs i løpet av de
neste 7 døgn. Da var det varmere bunnvannet som hadde samlet seg i delmagasinet, mens
øvre inntak var i bruk, blitt tømt ut. Driftsvannets temperatur var etter dette 0.4 - 0.5 oC.
Først når vannføringen begynte å øke ble råkene større nedenfor Savcovannet.
I påvente av tilsigsøkning ble driftsvannføringen holdt konstant i 7 dager, til 26. april.
Denne vannføringen (45 m3/s) sammen med stigende lufttemperatur tæret raskt på isen.
I hele elva ble råkene stadig større uten vesentlig oppbryting av strandis eller
sammenskyvninger av ismasser. Råkene ble bare større, men det var fortsatt heldekkende
is på de rolige partiene. Isen ligger alltid lengst på stilleflytende deler i nedre del av elva.
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De siste dagene i april økte lufttemperaturen, det ble døgnvariasjoner i vanntemperaturen
ved Kista, som viser at større deler av elva var åpnet.
Hensynet til isforholdene var da ikke lenger noen begrensing for driften. Likevel var en
noe avventende med videre økning da vannføringen ikke skal reduseres på denne tiden av
hensyn til fisken. Prognosene viste snart tilsigsøkning, driftsvannføringen ble økt videre
og var ca 60 m3/s 1. mai. Det var da klart at vårflommen var på gang, og
driftsvannføringen ble økt raskt videre. Resten av isen løsnet og smeltet uten å føre til
problemer, og 16. mai var det full driftsvannføring. Med noe sikrere tilsigsberegninger
ville nok vannføringen kunne ha vært økt til full driftsvannføring ca 1 uke tidligere.
Utviklingen av isforholdene i Sandiaområdet i januar, februar og mars er vist i figurene
10 og 11.

4 Sammenstilling av resultater
De aller første forsøk med å bruke øvre inntak om vinteren ble startet vinteren 1999 2000. Fra vinteren 2001-02 har virkningene av å bruke øvre inntak om vinteren blitt
systematisk undersøkt, og forskjellige kjøremønstre har vært prøvet under nøye
overvåking av virkninger på isforholdene. Spesielt i de tre siste vintrene har en hatt en
tappestrategi som kan være mønster for bruk av øvre inntak. Forbedringspotensialet
ligger nå i å skaffe bedre grunnlag for vurdering av tidspunktet for tilsigsøkningen om
våren.
Gjennom øvre inntak kan bare 1/4 av magasinet utnyttes. Det var derfor svært viktig å
undersøke hvordan driftsvannføringen kan økes mot slutten av tappesesongen slik at
restmagasinet blir tilfredsstillende utnyttet før vårflommen, uten at denne økningen fører
til isproblemer.
Magasinvannstand, tilsig og driftsvannføring vintrene 2006, 2007 og 2008 er vist i fig 12.
Magasinvannstand og driftsvannføring er angitt i døgnmidler mens tilsiget er vist som
3-døgnsmiddel. Disse 3 årene viser ved forskjellige hydrologiske forhold prinsippene for
kjøring som ivaretar hensynet til en lang periode med tilnærmet naturlige forhold i elva,
en høy utnyttelse av naturressursen og ingen isproblemer.
Det ble skiftet fra nedre inntak (”varmt” driftsvann) til øvre inntak (”kaldt” driftsvann)
omkring midten av desember alle årene. Tappingen ble tilpasset best mulig slik at
magasinet nådde 260 moh ca 1. april. Da ble det skiftet tilbake til nedre inntak. Med dette
siktemålet har tappingen begynt i første del av januar. Driftsvannets temperatur fra øvre
inntak har de tre siste vintrene variert mellom 0.2 og 0.3oC (fig 7).
Tilsiget var over 20 m3/s hele vinteren 2008, og noe lavere mot slutten av vinteren de to
foregående årene. Disse forskjellene gjenspeiles i driftsvannføringene. I 2006 og 2007
begynte oppkjøringen omkring 4. april, mens den i 2008 først begynte ca 1 uke senere.
Kurvene for tilsigsøkning viser økende tendens 10. – 12. april i 2006 og 2007, og først
2. mai i 2008. Tilsiget for årene 2003-2008 og driftsvannføringene de 3 siste vintrene er
sammenstilt i fig 13.
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Ved oppkjøring etter overgang til nedre inntak fremskyndes isløsningen. Tilsigsøkningen
mot vårflommen er de aller fleste år meget krapp, og tidspunktet for begynnende
tilsigsøkning er vanskelig å fastsette så presist som ønskelig ut fra av dagens tilgjengelige
data og modeller.
I 2008, som i de foregående år, er vannføringen holdt konstant i 3-6 dager før videre
økning. I 2008 ble det økt jevnt til 45 m3/s på 6 dager. Deretter noe avventende før videre
økning. I 2007 var tilsigsøkningen ikke så krapp, men vannføringen ble den gang økt fra
33 til 45 m3/s på 2 dager.
Det er to aggregater med maksimal driftsvannføring på henholdsvis 33 og 66 m3/s i Alta
kraftverk. Før vannføringen kan økes over 33 m3 /s må det derfor skiftes til det store
aggregatet, som har dårlig virkningsgrad på vannføringer opp mot 40-45 m3/s. Det er
derfor ønskelig at økningen fra 33 til 45 m3/s skjer raskt.
I 2006 var tilsigsøkningen meget krapp, og driftsvannføringen ble da under overvåking
økt omtrent like raskt som tilsiget økte, opp til full driftsvannføring (ca 100 m3/s ). I 2007
var det en langt mykere økning i tilsiget, og en større del av magasinet ble utnyttet. I
2008 var det igjen en ganske krapp tilsigsøkning, men fra 4-5. mai kunne en nok dette
året ha økt driftsvannføringen raskere da tilsiget allerede var i rask stigning.
Når tilsiget først har begynt å øke er det meget sjelden at tilsigsøkningen stopper helt opp,
eller at tilsiget synker kraftig, før det har nådd 100 m3/s. Dersom dette skjer er det
kortvarig og med moderat reduksjon. I 2003 sank tilsiget 7-8 m3/s på en uke for så å øke
meget raskt. I 2008 sank tilsiget i mai, man var da allerede over 100 m3/s. Et slikt forløp
forekommer enkelte år. Det bør vurderes å avvente videre øking i driftsvannføringen i
slike tilfeller inntil tilsiget igjen øker. Så langt har slike reduksjoner vært kortvarige.
Det er en stor utfordring for manøvreringen at tidspunktet for økende tilsig kan variere ca
en måned i forskjellige år, og at man så langt ikke har kunnet prognosere denne økningen
med tilstrekkelig sikkerhet før selve vårflommen er rett rundt hjørnet. Fra tilsigsøkning
kan observeres med nåværende metoder øker vannføringen meget raskt, slik at det
vanligvis vil gå få dager til den overskrider 100 m3/s. Det er trolig at variasjonene i tilsig
beregnet som 3-døgnsmidler fortsatt kan være større enn de virkelige dag til dagvariasjoner i tilsiget. Dette gjør det vanskelig med de nåværende data å avgjøre når
tilsiget begynner å øke i sann tid.

5 Anbefalte retningslinjer
Målsettingen med isundersøkelsene har vært å finne ut om endret manøvrering med bruk
av øvre inntak kan føre til at is- og vanntemperaturforholdene kan føres nærmere de
opprinnelige naturlige forhold. Det vil si at vanntemperaturen blir lavere, og helst også at
isdekningen ovenfor Savcovannet blir større, enn den har vært ved den opprinnelige
manøvreringen med bruk av nedre inntak hele vinteren. Dette er spesielt viktig for å
ivareta de biologiske forholdene i elva best mulig, særlig med hensyn til fisk.
Erfaringene fra driften har vist at en ved å bruke øvre inntak om vinteren kommer
nærmere de naturlige forholdene enn når nedre inntak benyttes. Driftsvannets temperatur
blir noe lavere, og tilstrekkelig til at det blir større isdekning i elva ovenfor Savcovannet i
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kuldeperioder. Erfaringene fra undersøkelsene viser også at driftsvannføringen kan
tilpasses i siste del av vinteren frem mot vårløsningen og vårflommen slik at det ikke
oppstår andre isproblemer, og slik at kraftproduksjonen blir tilfredsstillende.
Forholdene vil naturlig nok variere med de hydrologiske og klimatiske forhold det
enkelte år.
På grunnlag av erfaringene fra prøveperioden vil en anbefale følgende retningslinjer for å
optimalisere forholdene. Retningslinjer i fete typer og supplerende informasjon i kursiv er
angitt nedenfor.
•

Økning i driftsvannføring høst og vinter bør unngås
o

•

Dette gjelder fra begynnende isdannelse til det skiftes til nedre
inntak ca 1. april. Enhver økning i vannføringen forsinker
utviklingen av et fast isdekke. Dette gjelder isforholdene i hele
elva.

Nedre inntak benyttes utover høsten for å tømme ut ”varmt”
magasinvann, og det skiftes vanligvis til øvre inntak i løpet av
desember.
o Utover høsten når tilsigsvannet blir kaldere vil hele delmagasinet
gradvis avkjøles. Når vanntemperaturen er ganske lik i hele
profilet, og har blitt lavere enn 1 oC, kan det skiftes til øvre inntak
Dette vil vanligvis skje i løpet av desember.

•

Øvre inntak benyttes til ca 1. april.
o

Når øvre inntak brukes vil kaldt tilsigsvann og kaldt vann fra de
øvre lag i magasinet strømme mot inntaket. Etter hvert som
vannstanden synker vil mere varmere vann fra dypere lag i
hovedmagasinet blandes inn ved passering av den naturlige
terskelen. Dette vil gi svakt stigende temperatur på driftsvannet og noe
temperaturstigning i de dypere deler av delmagasinet.

•

Driftsvannføringen og tappingen tilpasses slik at magasinet blir
nedtappet til 260 moh ca 1. april. Dette er nedre grense for bruk av
øvre inntak. Driftsvannføringen holdes stabil eller svakt synkende i
perioden, og skal ikke overskride 33 m3/s såfremt ikke tilsiget er
større.
o

•

Ved beregningen av driftsvannføringen tas utgangspunkt i tidligere
tilsigskurver som likner mest mulig på årets forhold. Tappingen, og
derved driftsvannføringen, justeres i henhold til tilsigsutviklingen.
Det er meget viktig for isleggingen at vannføringen ikke øker.

Etter omlegging til nedre inntak, ca 1. april, endres ikke vannføringen
de første dagene.
o

Etter omleggingen øker driftsvannets temperatur raskt, og forblir
relativt høyt mens det varmere vannet som har samlet seg i de
dypere deler av delmagasinet tappes ut. Et eventuelt isdekke ned til
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Savcovannet vil i hovedsak smelte, og innløpsråka vil raskt bli
større. Denne varmebølgen kan spores ved temperaturmålingene
ved Gabo, og enkelte år også ved Gargia.
•

Deretter økes vannføringen 2-3 m3/s hvert døgn, fordelt jevnt over
døgnet med maksimalt 1 m3/s av gangen, inntil vannføringen er
33 m3/s (full drift på aggregat 1). Vannføringen kan deretter økes til
ca 45 m3/s i løpet 2-3 døgn, jevnt fordelt i trinn på 1 m3/s.
o

o

•

Dette vil tære sterkt på isen uten å forårsake sammenskyvninger.
Virkningen er også avhengig av værutviklingen. Denne
vannføringen og etter hvert større innstråling, gjør at råkene
vokser og isen svekkes overalt.

På dette tidspunkt vil en avveining av restmagasin og vannbehov for å
ivareta biologiske hensyn være styrende.
o

•

I løpet av denne tiden vil råkene vokse og elva åpne seg i stor grad
i strømdraget, først i strykpartiene i den øvre del, og deretter
videre nedover elva. Det avhenger av været og tilsigsutviklingen
hvor fort dette går.

Driftsvannføring på 45 m3/s beholdes i noen døgn.
o

•

Det er viktig å starte med en forsiktig økning av vannføringen slik
at råker kan åpnes også nedenfor Savcovannet uten at isen løsner
plutselig. Dettet kan gi sammenskyvninger av ismasser og
oppstuvinger som kan føre til isgang.

Vannføringen bør ut fra biologiske hensyn helst ikke reduseres.
Driftsvannføringen bør derfor tilpasses restmagasinet og
tilsigsutviklingen slik at reduksjon unngås.

Så snart det er tegn til tilsigsøkning kan vannføringen økes videre til
full driftsvannføring for å utnytte magasinet.
o Tiden for tilsigsøkning varierer mye fra år til år. For å utnytte
magasinet best mulig vil det være nødvendig å øke
driftsvannføringen til maksimal slukeevne i forkant av vårflommen.
På dette tidspunkt er det ved denne manøvreringen normalt lite is
igjen i vassdraget, og isforholdene er ikke lenger noen begrensning
for økning i vannføringen. Det anbefales imidlertid at
vannføringen ikke økes ut over maksimal driftsvannføring før
størstedelen av strandisen er borte.
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Fig 2

Tilsig, driftsvannføring og magasinvannstand vinteren 2007-08. Tilsiget er vist som
3-døgnsmiddel, og da som middel av aktuelt døgn og de to foregående døgn. Vannstand og
driftsvannføring er vist som døgnlige verdier. I nedre diagram er skalaen for vannstand økt slik
at døgnlige variasjoner i vannstanden blir synlige.
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Fig 3

Temperaturvertikaler målt ved dammen før og 3 uker etter omlegging til øvre inntak, samt like
før omlegging tilbake til nedre inntak.

Fig 4

Lufttemperatur ved Kista og vannføring ved utløpet av kraftverket. Nedenfor driftsvannets
temperatur og vanntemperatur (timeverdier) ved Savco, Gabo og Gargia.
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Fig 5

Øverst vises lufttemperatur (timeverdier) ved Kista og driftsvannføring (døgnverdier).
Nedenfor driftsvannets temperatur og vanntemperaturer ved Savco og Kista.
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Fig. 6

Til venstre vises lufttemperatur i Alta Lufthavn (93140) mot lufttemperatur i Harestrømmen
målt i perioden 07.12.2001-21.05.2007. Til høyre visses lufttemperatur i Alta Lufthavn mot
lufttemperatur i Kista målt i perioden 01.08.2007-01.06.2008. Sort linje representerer 1:1
forholdet i lufttemperatur mellom de to stedene og rød linje samsvarende verdier.

Fig. 7

Driftsvannets temperatur med øvre inntak i bruk om vinteren i årene 2003-04 til 2007-08
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Fig.8

Islegging i Raipas-området fra 20. november til 11. desember 2007 (2 sider).
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Fig. 8 fortsetter
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Fig 9

Isforhold i Savco 7. januar 2007 til 10. april 2008 (2 sider).
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Fig. 9 fortsetter
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Fig 10

Isforhold i Øvre Sandia 30. januar til 20. april 2008 (2 sider)
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Fig. 10 fortsetter
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Fig 11

Isforhold i Nedre Sandia 25. januar til 1. mai 2008 (2 sider)
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Fig 11 fortsetter
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Fig 12

Tilsig, driftsvannføring og vannstand vintrene 2006, 2007 og 2008.
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Fig.13

Øverst vises tilsiget vintrene 2003-2005 (stiplet) og vintrene 2006-2008 (hel strek). Nederst
vises driftsvannføringen vintrene 2006-2008.
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