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FORORD 

spørsmålet om virkninger av vassdragsreguleringer på lokalklimaet 

har siden tidlig i 1960-åra vært opphav til en rekke prosjekter og 

mange utredninger. Det er likevel gjennomført få feltundersøkelser 

der det er blitt gjort målinger og observasjoner både før og etter 

vassdraget ble regulert. En stor del av utredningene er sakkyndig
rapporter for klimaskjønn, eller innlegg på seminarer og konferan

ser. De er ofte basert på lokale observasjoner langs vassdraget 

etter utbyggingen og/eller data fra Det Norske Meteorologiske 

Institutts (DNMI) vær- og klimastasjoner som er mer eller mindre 

representative for lokalklimaet i området. utredningene foreligger 

også stort sett i publikasjoner som er lite kjent. 

Det har lenge vært uttrykt ønske om en mer samlet oversikt over 
resultatene fra de forskjellige undersøkelsene. Grunnlagsmaterialet 

for denne oversikten, som er utarbeidet etter oppdrag fra Norges 

Vassdrags- og Energiverk (NVE), er et stort anntall publikasjoner 

om emnet. En del rapporter som ikke inneholder resultater av særlig 

interesse, er ikke tatt med i litteraturlisten. Det kan også fore

ligge publikasjoner jeg ikke har kjennskap til, men jeg håper 

likevel å ha fått med de viktigste av de resultatene som er doku

mentert i litteraturen. 

Hovedvekten i utredningen er lagt på resultater som er basert på 

målinger og observasjoner gjennom flere år både før og etter regu

leringen ble iverksatt. Men også en del etterundersøkelser, og 

andre feltundersøkelser uten direkte tilknytning til vasdragsre

guleringer, har gitt verdifull dokumentasjon. 

En del vurderinger og resultater som er gitt her, er basert på 

kunnskaper om de fysiske prosessene som styrer mikro- og lokal

klimaet, og på generelle kunnskaper om klimaet på liten skala. 

Disse kunnskapene er også grunnlaget for å forstå og tolke resulta

ter fra feltundersøkelser. I kapitlene 2 og 6.2 (Appendiks) er det 

derfor gitt en oversikt over en del prosesser og fenomener i mikro

og lokalmeteorologien som er aktuelle i samband med vassdrags

reguleringer. 
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l. SAMMENDRAG 

De fleste inngrep i samband med vassdragsutbygginger i Norge skjer 

i dalføre. Lokalklimaet i et dalføre har spesielle trekk som delvis 

er bestemt av vannareal, vannstand, vanntemperatur og isforhold i 

innsjøer og elver i området. En vassdragsregulering kan derfor føre 

til merkbare endringer i lufttemperatur, luftfuktighet, frostrøyk

forhold og rimavsetning langs vassdraget. 

Oppdemming av elver og vann endrer topografien, og kan heve grunn

vannsspeilet og føre til forsumping av flate områder like over 

høyeste regulerte vannstand (HRV). Vannareal, vannvolum og varmeka

pasitet øker når magasinet fylles over vannstanden før regulering. 

Virkningen av magasinet på klimaet i omgivelsene varierer derfor 

med magasinfylling og vanntemperatur. 

Om våren (etter isløsning) og utover sommeren går oppvarmingen av 

vannflaten derfor langsommere enn før reguleringen, og særlig på 

varme dager er vanntemperaturen oftest markert lavere enn luftempe

raturen. Ved svak til moderat vind kan områder med pålandsvind i 

den nye strandsonen da få en markert lokal temperatursenkning om 

dagen og en temperaturhevning om natta som følge av reguleringen 

(Figur 3.5 og Tabell 3.1). Om høsten fører inngrepet til langsomme

re avkjøling av vannflaten og senere iSlegging. Spesielt i rolig 

klarvær gir dette høyere nattetemperatur i omgivelsene - første 

frostnatt kommer senere i den nye strandsonen - , mens det oftest 

er bare små utslag i dagtemperaturen (Figur 3.6 og Tabell 3.1). 

Senere iSlegging fører også til økt luftfuktighet, noe som i rolig, 

kaldt vær kan gi mer frostrøyk og rim nær den åpne vannflaten. 

Når innsjøen er islagt, vil kaldluftsstrømmer og kaldluftsopphop

ning i magasinområdet føre til at den nye strandsonen får markert 

lavere temperaturer enn før, særlig i rolig, klart eller lettskyet 

vær (Figurene 3.7, 3.12 og Tabell 3.2). Siden magasinflaten oftest 

er mye videre enn dalbunnen (eventuelt innsjøen) før oppdemmingen, 

blir kaldlufts-strømmen (-sjøen) over det fulle, islagte magasinet 

grunnere enn strømmen i denne delen av dalen før utbyggingen. 
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Damstedet blir gjerne lagt ved en innsnevring som danner en mer 

eller mindre effektiv kaldluftssperre. Derfor vil aldri virkningen 

aven dam gjøre seg gjeldende opp i et nivå over HRV som svarer til 

damhøyden (Figur 3.8 og Tabell 3.2). 

Vannflater, og særlig isflater har mindre ruhet enn de fleste 

naturlige landflater. Ved store økninger i arealet aven innsjø, og 

særlig ved kunstige innsjøer, må en vente en markert vindøkning i 

den nye strandsonen ved pålandsvind. De største utslagene må en 

vente i områder der skogdekte arealer blir demt ned. 

Hindre vassføring i (tørrlegging av) en elv gir lavere vannstand og 

mindre vannareal, og dermed blir også vanntemperaturen endret. Elva 

og gjennomstrømte, grunne vann avkjøles og islegges raskere om 

høsten. Isløsningen kommer gjerne senere om våren, særlig på små 

vann, terskeldammer og stilleflytende deler av elva. Men etter 

isløsning stiger temperaturen raskere, og vanntemperaturen blir 

oftest noe høyere enn før om sommeren. 

Lavere vannstand kan senke grunnvannspeilet i jorda langs elva, og 

dette kan ha en viss virkning på mikroklimaet ved de berørte flate

ne. uttørking av fuktig jord vil særlig i godværssituasjoner føre 

til høyere dagtemperaturer og lavere nattetemperaturer (Figur 

3.14). Temperaturutslagene kan bli ganske store ved tørrlegging av 

myr- og sumpområder. Grunnvannssenkningen vil ofte hemme plantenes 

vannforsyning, og på jordbruksarealer kan dette føre til avlings

svikt. 

Endringene i vanntemperaturen om våren og sommeren vil ha en posi

tiv innvirkning på lufttemperaturen nær større vannflater, f.eks. 

terskeldammer. Virkningen er størst i kjølige netter - særlig i 

frostnetter. Reduksjonen i vannareal virker i motsatt retning, og 

den frostdempende virkningen kan bli redusert som følge av regule

ringen. Det skal store endringer til både i vannareal og vanntempe

ratur for å gi målbare utslag om dagen. 

Om høsten vil både det raskere fallet i vanntemperaturen og reduk-
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sjonen i vannarealet kunne føre til økt frostfare nær elva, mens 

det neppe blir merkbare endringer i dagtemperaturen. 

Forsinket isløsl1.ing om våren kan medføre en betydelig senkning i 

lufttemperaturen - særlig i minimumstemperaturen - i omgivelsene 

(Tabell 3.3 og Figur 3.17). 

Redusert vassføring i fosser reduserer eller tar bort ekstratil

skott av "nedbør" fra fossegovet, og den lokale luftstrømmen som 

ble skapt av fossen blir dempet, eller blir helt borte. på varme 

sommerdager blir dagtemperaturen i området som var preget av 

"fosseklimaet" høyere, og i klare, stille netter vår og høst kan 

bortfallet av fossevinden øke frostfaren. Men området som blir 

påvirket er ved de fleste fosser lite. 

større vassføring i en elv gir oftest høyere grunnvannstand i jord 

langs elva, og økt varnlekapasitet og strømhastighet. Det er vinter

vassføringen nedstrøms kraftverk som øker mest, og undervannet fra 

kraftverket er gjerne forholdsvis varmt på senhøsten og om vinte

ren, og forholdsvis kaldt om sommeren. Dette fører til mindre, 

elle~ ingen islegging om vinteren, mens vanntemperaturen ofte blir 

markert lavere på varme sommerdager, særlig om restvassføringen 

oppstrøms kraftverket er liten i forhold til driftsvassføringen. 

Om soItUneren blir lokalklimaet lango elva nedstrøms norske kraftverk 

lite påvirket av disse endringene. Luft som blir avkjølt over den 

kalde vannflaten og strømmer inn over elvebredden, blir på varme 

sommerdager raskt blandet med varmere luft, slik at virkningen 

tynnes ut. :f'or luftfuktigheten langs vassdraget spiller fordamp

ningen fra elva liten rolle sommerstid. 

Endringene i isforholdene som følge av reguleringene er årsak til 

de største endringene i lokalklimaet i norske dalføre. I rolig 

vintervær med streng kulde har den åpne elva en klar oppvarmingsef

fekt på lufta i omgivelsene (jf. eksempler fra Orkdal s. 68). Men 

det som merkes mest, er at sterk fordampning fra åpent vann i slikt 

vær øker luftfuktigheten, og dermed øker hyppigheten og omfanget av 
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frostrøyk (Tabellene 3.4, 3.5 og 3.6) og rimavsetning (Tabell 

3.7) - særlig i de strengeste vintermånedene desember-februar. 

Økningen i rimavsetningen er størst i områder som er mest utsatt 

for frostrøyk, og den vil stort sett avta med avstanden fra åpent 

vann. 

Økt ferskvannstilførsel til fjorder om vinteren forsterker og øker 

utbredelsen av brakkvannslaget som gjerne dannes i sjøoverflaten 

ved elveoser. Dette kan føre til mer omfattende iSlegging på fjor

den. Ved islagt fjord får strandsonen, på tilsvarende måte som ved 

et magasin, markert lavere vintertemperaturer enn ved isfri fjord 

(Figurene 3.27 og 3.28). Virkninger av reguleringer på lufttempera

turen er illustrert i figur 3.30 og tabellene 3.9 og 3.10. 

Skader og ulemper pga. økt luftfuktighet og mer frostrøyk og rim er 

vanlige påstander ved klimaskjønn i samband med vassdragsregule

ringer. 

Rent trivselsmessig kan frostrøyk (tåke) og sterk rimavsetning være 

en belastning for folk som bor, har sitt virke og/eller ferdes i 

områder som blir rammet, og i enkelte tilfelle kan vegtrafikken bli 

hemmet. Men det har ikke vært mulig å finne vitenskapelig dokumen

tasjon for at frostrøyk og rim kan skade planter, dyr eller mennes

ker. Det samme gjelder mulige skader av sterkt rimnedslag på utven

dig trepanel og på andre materialer eller på malte flater. 

Beregninger viser at økningen i luftfuktighet og frostrøyk neppe 

kan ha noen innvirkning på fuktigheten i husdyrrom som ligger nær 

en isfri elv. Det har heller ikke vært mulig å påvise at disse end

ringene som følge aven regulering, har noen innvirkning på fuktig

heten i høy som er lagret i en låve. 
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2. NOEN FYSISKE FORHOLD SOM VIRKER INN PÅ LOKALKLIMAET 

LANGS ET VASSDRAG 

2.1. Innledning 

Jordoverflaten er en meteorologisk aktiv flate. Her blir kortbølget 

strålingsenergi fra sola absorbert og overført til underlaget som 

varme og til atmosfæren som følbar varme, vanndamp (latent varme) 

og som langbølget stråling (ofte kalt varmestråliny). En del av den 

langbølgete utstrålingen går tapt direkte til verdensrommet, mest i 

klarvær og svært lite i overskyet vær. Resten blir absorbert og 

omformet til følbar varme i atmosfæren, som sender langbølget 

stråling både tilbake mot jordoverflaten og ut mot verdensrommet. 

Det langbølgete strålingstapet pågår gjennom hele døgnet. Når det 

er større enn den solenergien jordoverflaten absorberer, blir 

flaten avkjølt og "trekker" varme fra underlaget og fra lufta som 

da også blir avkjølt. 

Denne energiutvekslingen sørger for vanndamptilførsel til lufta og 

for oppvarming og avkjøling av det jordnære luftlaget. Derfor 

spiller overflatetypen (skog, åker, eng, snaufjell, vann, bebyg

gelse osv.) en avgjørende rolle for lokale tempera'tur- og fuktig'" 

hetsforhold. Et vassdrag vil således ha en viss innvirkning på 

klimaet i nabolaget. Virkningen vil være aVhengig av arealet av 

vann og elver, vassføring j vanntemperatur og isforhold, og dessuten 

i høy grad av terrengforholdene. Den lokale topografi (fjell og 

åser som skygger for sola, helling og orientering av bakker og 

lier, retning og vidde av daler og fjorder osv.) er oftest den 

viktigste årsak til lokale variasjoner i klimaet. 

En sier gjerne at "mikro- og lokalklima er godværsklirna" . Dette 

fordi lokale kontraster i f.eks. lufttemperatur og luftfuktighet er 

størst i klarvær med vindstille eller lite vind. Lokale forskjeller 

i strålings- og varmeomsetningen ved overflaten setter sitt preg på 
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lokal været, som en da kan si er strålingsbestemt. I skyet og urolig 

vær er lokale forskjeller i lufttemperatur og luftfuktighet gjerne 

små. Lokalværet er da dominert av luftmasser som blir tilført 

(advektert) fra andre områder. Lokalværet er advektivt bestemt. 

Derfor er de storstilte vær- og klimaforhold også avgjørende for 

særtrekkene i lokalklimaet. 

2.2. Noen spesielle trekk i dalmeteorologien 

Ved vassdragsreguleringer i Norge skjer gjerne de fleste inngrep i 

dalfører. Når en skal granske og forklare virkningen på lokalkli

maet av de ulike inngrep, må en derfor ofte ta i betraktning spesi

elle trekk i dalmeteorologien. 

på dager med rolig, klart eller lettskyet vær - særlig i sommer

halvåret - setter soloppvarmingen av lier, fjellsider og dalbunnen 

i gang en luftstrøm oppover den oppvarmete lia og dalen mot fjellet 

- den såkalte dalvinden (Figur 2.1a). Den starter gjerne som en 

svak li-vind en stund etter soloppgang når lufta nær bakken i lia 

blir varmere enn lufta i samme høyde midt i dalen. Luftstrømmen 

øker gradvis i styrke og mektighet - særlig oppover dalen - og 

varer fram mot solnedgang. Motstrømmer i høyden, rettet inn mot 

midten av dalen og nedover dalen, er en del av dette lokale sirku

lasjonsmønsteret. Dalretning og dalform (lengde, bredde, dybde og 

helling på dalsidene) er sammen med værforholdene avgjørende for 

den lokale styrke av dal vinden. I Norge er det sjelden den går over 

5-6 m ~l. Ofte er den kombinert med et storstilt system av pålands

vind, sommermonsunen, som oppstår når soloppvarmingen fører til 

dannelse av et svakt lavtrykk over store landområder. Men da er den 

ikke lenger et rent lokalmeteorologisk fenomen. 

Fjellvinden (Figur 2.1b) er en drenasjestrøm av kald luft fra 

fjellet (nedbørfeltet til dalen) som på godværsdager kan sette inn 

ved bakken like etter solnedgang, og vare til noe etter soloppgang. 

Strålingstap (langbølget stråling som pågår gjennom hele døgnet fra 

jordoverflaten, men som det meste av soldagen er langt mindre enn 
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absorbert kortbølget sOlstråling i flaten) avkjøler jordoverflaten 
og dermed lufta i det jordnære laget. Siden kald luft er tyngre enn 

varm luft, begynner den å renne, nærmest som en seig væske, mot 

lavere områder i terrenget. Tykkelsen av og hastigheten i kaldluft

strømmen (snoen) avhenger av dalens form, og av vegetasjonen i 

området. Særlig ned dalsider kommer vinden ofte støtvis - kald
luftslaviner. Innsnevringer i dalen eller andre hindringer kan 

demme opp for kaldluftsstrømmen og gi kaldluftsoppstuvning. Det 
dannes en kaldluftssjø, en inversjon med lav temperatur ved bakken 

og økende temperatur med høyden. Men selv om det ikke skjer noen 

markert kaldluftsoppstuvning, vil det i slike situasjoner alltid 

være en mer eller mindre sterk inversjon i dalbunnen, og de høyeste 
temperaturene vil en da finne et stykke opp i lia, den varme liso
nen (Figur 2.2). 

Figur 2.1. a) Dalvinden blåser oppover lia og oppover dalen, æ , 
ved bakken og nedover dalen, 0 , i høyden om dagen. b) Fjell

vinden blåser nedover dalen, 0 , og lia ved bakken og oppover 

dalen, æ , og lia i høyden. 
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Figur 2.2. I klare, stille netter siger kald tung luft ned mot de 

lavereliggende områder i landskapet. Kurven til høyre viser en 

typisk temperaturfordeling med høyden (i en dal med liten hel

ling i lengderetningen) omkring soloppgang etter en slik natt. 

også i fjellvindsystemet inngår mot strømmer i høyden, rettet opp

over dalen og ut mot fjellsidene. En vannflate i dalbunnen kan også 

innvirke på dette strømningsmønsteret. Dette vil fremgå av disku

sjonen i neste avsnitt. 

Kaldluftsdrenasje kan opptre til alle årstider, men den er gjerne 

mest utpreget og stabil i kuldeperioder når det er snø i fjellet. 

Da er fjellvinden ofte kombinert med et storstilt system med fra

landsvind (vintermonsunen). 
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2.3. Varmeutveksling ved vann- og isflater 

siden reguleringer endrer hydrologi og isforhold i et vassdrag, er 
det viktig å forstå hvordan varmeutvekslingen ved vann- og isflater 
kan innvirke på lokalklimaet. 

Vann har stor varmekapasitet. Det meste av solstrålingen blir 

absorbert i det øverste vannlaget, mens vind og avkjøling av vann
flaten skaper turbulens i overflatelaget, slik at eventuelle tempe

raturforskjeller blir raskt utjevnet. Derfor gir soloppvarmingen om 
dagen (sommeren) og strålingsavkjølingen om natta (vinteren) langt 

mindre utslag i temperaturen i en vannflate enn i en landflate i 

nabolaget. 

Når varm luft strømmer over en kald flate (Figur 2.3a), vil det 

skje en avkjøling av lufta. Ved svak vind vil det da dannes et 
kaldt, relativt stabilt lag like over flaten, og luftstrømmen må 

tilbakelegge en lang strekning før det blir påviselige effekter i 

et tykkere sjikt. Ved elver og mindre vann vil avkjølingen da være 

begrenset til en forholdsvis smal strandsone. Med økende vind vil 
avkjølingen gjøre seg gjeldende i et tykkere sjikt, og utslagene i 
lufttemperaturen avtar. Temperaturen i en isflate blir aldri høyere 

enn QOC, og en vannflate med høyere temperatur enn QOC vil da ha 

mindre kjøleeffekt enn en isflate. ForSkjellen i kjøleeffekt mellom 

vann og is blir større jo høyere overflatetemperaturen i vannet er. 

Når kald luft strømmer over en varm flate (Figur 2.3b og c), vil 

det skje en oppvarming av lufta. Dette er i forbindelse med vass

drag særlig aktuelt i kuldeperioder om vinteren og i kalde, klare 
netter vår og høst, når temperaturen i lufta over land synker under 
temperaturen i vannoverflaten. Den kalde lufta vil da bli oppvarmet 

over vannflaten, og siden varm luft er lettere enn kald luft, vil 
oppdrift føre til en vertikal blanding av lufta. Det skjer en 

temperaturstigning i et tykkere luftlag over vannflaten. Der den 

oppvarmete lufta strømmer inn over land, blir da lufttemperaturen 
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høyere pga. naboskapet til vannflaten (Figur 2.3b). I stille vær 
vil den varme lufta ikke så lett komme inn til strandsonen fordi 
kalde luftstrømmer dominerer der (Figur 2.3c). 

VIND (SVAK) 

a. VARM LUFT - KALD FLATE (VANN,IS) 

c:::::) VARM LUFT 

- KALD LUFT 

f::::::> c:::::) c:::::) c:::::) ----------
b. KALD LUFT - VARM FLATE (VANN) 

STILLE 

c. KALD LUFT - VARM FLATE (VANN) 

d. KALD LUFT - KALD FLATE (IS,SNØ) 

Figur 2.3. Illustrasjon av avkjøling, - , og oppvarming, + , 
ved vann- og isflater. 

Fordampning og langbølget utstråling avkjøler også vannoverflaten. 

Men siden vann har stor varmekapasitet (evne til å lagre varme), og 

det gjerne skjer en stadig omrøring i vannet, vil avkjølingen (og 

oppvarmingen) av vannet gå forholdsvis langsomt. Åpent vann virker 

derfor dempende på temperatursvingningene i omgivelsene. Dag

(sommer-)temperaturen blir stort sett lavere og natte- (vinter-) 

temperaturen høyere enn i lokaliteter langt fra åpent vann. virk

ningen er størst i områder med pålandsvind og øker med økende 

vannareal. Klarest kommer denne effekten til syne i forskjellen 

mellom kystklima og innlandsklima. 

siden is er en forholdsvis god varmeleder og snø en dårlig, vil 
overflatetemperaturen på en snøbar isflate ikke kunne bli så lav 

som på en snødekket flate, fordi varmetilførselen fra vannet under 

isen blir mer effektiv ved den snøbare flaten. Svært kald luft som 

strømmer ut over en bar iSflate, vil derfor kunne bli noe oppvar-
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met, mens den over en snødekket flate pga. strålingstap oftest vil 

bli ytterligere avkjølt. Den kalde, tunge lufta over isen (snøen) 

er stabil (liten omrøring), og i klarværsnetter med vindstille 

eller svak vind kan det bli svært lave temperaturer ved flaten, og 

lufttemperaturen øker med høyden. Det bygges opp en sterk inversjon 

over isflaten, og denne vil gjøre seg gjeldende til en viss høyde 
også over det omgivende land (Figur 2.3d). 

Fra en vannflate vil det skje en fordampning (overføring av latent 

varme) til luft som ikke er mettet med vanndamp. I tabell A2 i 

Appendiks er beregnet fordampning, E , i millimeter per døgn for 

typiske vinterforhold nedstrøms kraftverk i norske dalfører. Bereg

ningene er basert på en formel etter Ryan et al., 1974. Tabellen 

viser at fordampningshastigheten øker med økende temperaturfor

skjell mellom vann og luft, med økende vindhastighet, og den er 

større ved lav enn ved høy relativ luftfuktighet. Men ved svært 

lave lufttemperaturer betyr luftfuktigheten lite. 

Varmetapet (energitapet) ved fordampning, transport av følbar varme 

og langbølget stråling fra en vannflate med temperatur loe i klar

vær vinterstid er illustrert i figur 2.4. Tapet ved fordampning er 

basert på tabell A2, tapet ved følbar varme på Bowenforholdet 

(Tabell A3), og det langbølgete strålingstapet er beregnet ved 

hjelp av formlene 6A og 7A i Appendiks. vi merker oss at økningen i 

fordampnings- og strålingstap avtar litt med økende temperaturfor

skjell mellom luft og vann, mens økningen vokser litt for følbar 

varme. Det totale energitapet øker tilnærmet lineært med tempera

turdifferansen og vindhastigheten. I skyet vær blir strålingstapet 

sterkt redusert. 

Til luft som er kaldere enn vannflaten, vil det skje en fordampning 

selv om lufta er mettet med vanndamp (100% relativ luftfuktighet). 

Dette kan forklares på følgende måte: Lufta som kommer i berøring 

med vannflaten, antar vannflatens temperatur og blir da ved oppvar

mingen umettet, slik at den samtidig vil oppta vanndamp fra over

flaten. Den oppvarmete lufta vil stige opp i kaldlufta og blandes 

med denne. Blir blandingen overmettet, kondenseres overskottet av 
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vanndamp til små vanndråper. Det "ryker" fra vannet. Når det er 
kaldt, kalles dette fenomenet frostrøyk. 

Wm- 2 

600 ~----~------~----~----~~----~ 

50 O I-------t------+-
"

/ 

400r------r------~~---+----~~----~ 

3 O O I------+-~~--+ 

o. '-(..0 --..... - °E.2 ------ -- OE.O 
O~~=-L-----~----~----~----~ 

O -5 -10 -15 -20 -25 

TEMPERATURDIFFERANSE °C 

Figur 2.4. Varmetap til atmosfæren fra en vannflate med temperatur 

loe som funksjon av vind og differansen mellom luft- og vann

temperatur, ved klarvær og ingen solstråling (kortbølget inn

stråling). L· = langbølget strålingstap, OE = tap ved fordam

pning og OH = tap ved følbar varme (W m-l ). Indeksen O, 2 og 6 

betegner vindhastighet (m S-l) • 
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2.4. Frostrøyk. Dannelse og fysiske egenskaper 

I det enkleste tilfellet, når kald, homogen luft strømmer med jevn 
hastighet ut over en varm vannflate med jevn overflatetemperatur, 

kan de fysiske betingelsene for dannelse av frostrøyk finnes ved 

hjelp av vanndamptrykk-temperatur-diagrammet i figur 2.5 (Saunders, 

1964). 

.o 9 
E 

d 8 
Cl.. 

N 7 o 

QJ 6 
~ 
~ 5 >-o:: 
~ 
Cl.. 4 
L 
« 
o 3 

2 ... ... 

-15 -10 

... 

.. . ... ... 

. . 
..... ' 

.... 

.. .. ... .. ... ... 
50% ... 

- 5 O 5 
TEMPERATUR (Tl °C 

Figur 2.5 Betingelser for at det skal begynne A ryke fra Apent 

ferskvann med temperatur loe nAr kald luft strømmer over 

flaten. Te er terskel temperatur for luft med Rf = 90%, og 

Rf = 50%. 

Den kalde, umettede lufta fra land, med temperatur T. , og vann

damptrykk e. , er representert ved punktet A, og den mettede (el) 

lufta like over vannflaten med samme temperatur som vannet (Tv)' ved 

punktet V. Om en forutsetter at blandingen av varme og vanndamp 

skjer med samme hastighet, vil blandingen av de to luftmassene være 
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representert ved den rette linjen mellom A og V. Skjærer blan

dingslinjen metningskurven for vanndamp (100% relativ luftfuktig

het), vil det kunne dannes tåkedråper. Punkter til høyre for skjæ

ringspunktet F på linjen i figur 2.5 representerer blandinger som 

vil være overmettet, og kondensasjon inntreffer. Dette innebærer at 

hvis punktet (e. , T.) ligger mellom tangenten til metningskurven i 

punktet (e. , Tv) og metningskurven, kan det "ryke" fra vannet. Hvis 

det ligger under tangenten, kan det ikke "ryke". Skjæringspunktet 
mellom tangenten ved observert Tv og kurven fra observert relativ 

luftfuktighet gir således den kritiske terskel-temperaturen (Te) av 

kaldlufta for akkurat "ikke ryking". I figur 2.5 er vist at ved Tv 

= loe og Rf = 90% er Te = -4,5 oe og for Rf = 50% er Te = 
-9,6 o e . Dette viser at når temperaturforskjellen mellom vann og 

luft er forholdsvis liten, spiller fuktigheten i kaldlufta en 
viktig rolle. 

:x::: m 
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:0 > 25 a::: 
l-
V) 
o a: 15-25 

~ 
L:J 10 - 15 
z 
z 
~ 5 - 10 
a::: 
l
V) 

I
::::J 1 - 5 

< 1 

O 

O 

•• • •• • ••• o • • o • 

• • •••• • o •• o • 

• • •••• -o o 

....... 0".00.0+ + + + 

••• 0 __ • 00.+0 ++ ++ 
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+V1o >2ms- 1 

-5 -10 -15 -20 
SKILNAD; LUFTTEMPERATUR- KRITISK VERDI [O(] 

Figur 2.6. Dannelse og vertikal utstrekning av frostrøyk i forhold 

til differansen mellom lufttemperatur og Te ved ulike vind

styrker (Utaaker, 1979b). 
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vinterforholdene ved åpne elver og råker nedstrøms norske kraftverk 

avviker oftest sterkt fra denne enkle modellen. Likevel viser det 

seg at den er et nyttig redskap til å beregne forventet frostrøyk 

ut fra observasjoner av Tv, T. ,Rf og vindhastighet. 

Figur 2.6, som . er basert på observasjoner ved Glomma, Rena og otra, 

gir sammenhengen mellom differansen T. - Te og den vertikale 

utstrekningen (høyden) av den observerte frostrøyken, gruppert 

etter målt hastighet i kaldluftsstrømmen. Siden frostrøyk ofte 

opptrer som små "skydotter" i ulik høyde, er det gjerne vanskelig å 

anslå høyden særlig nøyaktig. Høyde O betyr at de teoretiske betin

gelser for frostrøykdannelse var til stede, men at ingen synlig 

"røyk" ble observert. 

Figur 2.7. Frostrøyk over otra nedstrøms Brokke kraftverk. 

Temperaturforskjellen vann - luft var 21°C og vindhastigheten 

2 m S-1. Frostrøyken blir tettere og mer omfattende jo lengre 

distanse luftstrømmen har tilbakelagt over åpent vann. 
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Først ved lufttemperatur 1,5 - 2,OoC lavere enn Te ble det obser

vert svak "røyk" like over vannet - høyde mindre enn 1 m. Forklar

ingen på dette er at for å få godt synlig frostrøyk under de råden

de lysforhold (uten direkte sollys) vinterstid i Norge, må det 

minst kondenseres en dråpemengde som utgjør ca. 0,02 g per m3 luft. 

Dette vil kreve at Ta er ca. 1,5°C lavere enn den beregnete Te. 

Høyden og tettheten av frostrøyken øker med økende differanse 

mellom Ta og Te. For at det skal danne seg et tåkelag som når en 

høyde på 15~20 m eller mer, og som brer seg noe særlig utenom åpent 

vann, kreves det en differanse på ca. -10°C. Med Tv = 1°C og 

Rf = 85%, som er rimelige vinterverdier ved kraftverk i våre dalfø

rer, kan en vente velutviklet frostrøyk, som brer seg langt utenom 

åpent vann, først ved temperaturer på ca. -15°C eller lavere. samti

dig må det være vindstille eller svak vind. Ved sterk kulde og svak 

vind over en åpen elv øker gjerne omfanget og tettheten av frost

røyken med den distansen kaldlufta tilbakelegger over åpent vann 

(Figur 2.7). 

Høyde over vannet 

300m 
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100 m 
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/' 
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r
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10 km 

Figur 2.8. Skisse av observert frostrøyk over Strondafjorden ved 

Fagernes 29.11.87. Tv - Ta = 14°C, vind: NW 4 m S-l (etter 

Gotaas, 1988). 
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Ved vindhastighet over ca. 2 m S-1 er innblandingen av tørrere luft 

ovenfra og/eller fra sidene i våre dalfører åpenbart så effektiv at 

frostrøyken sjelden brer seg mye utenom åpent vann, og gjerne løses 

opp i lav høyde over vannet. Over store, åpne vannflater (innsjøer 

og fjorder) kan det også ved større vindhastigheter dannes omfat

tende frostrøyk. Dette er illustrert i figur 2.8. Ofte går frost
røyken i slike situasjoner over til stratus (lagskyer som ikke når 

ned til vannflaten) i kaldluftsstrømmen over flaten (Figur 2.9). 

Dette skjer fordi den kalde lufta blir gradvis oppvarmet, og får 

høyere fuktighet når den strømmer over isfritt vann. Fordampningen 
avtar (Appendiks Tabell A2) slik at det dannes lite eller ingen 

"ny" frostrøyk, og samtidig "løfter" varmlufta allerede dannet 

frost-røyk. 

Figur 2.9. stratus over storsjøen i Rendalen 08.03.83. Ta = -18°e, 

vind: N ca. 6 m S -I. 
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Figur 2.10. Sannsynligheten for frostrøyk i de forskjellige frost

røykklassene Fl , F 2 og F 3 som funksjon av temperaturdifferansen 

vann - luft. Frostrøykklassene er definert i teksten (etter 

Nordli, 19BB). 

Basert på observasjoner gjennom 14 vintrer ved osen av vågåvatnet, 

gir Nordli (1988) sannsynligheten for frostrøyk som en funksjon av 

differansen mellom vann- og lufttemperatur (Figur 2.10). Mektig

heten av frostrøyken varierte fra knapt synlig "røyk" over åpent 

vann til tåketepper fra dalside til dalside, men det ble ikke 

vurdert om observasjonene også omfatter tilfelle av strålingståke. 

Kurvene i figur 2.7 er gitt for følgende frostrøykklasser: 

Fl All frostrøyk som det er mulig å observere. 

Fz All velutviklet frostrøyk. 

F3 All frostrøyk som tidvis brer seg utenom isfritt vann. 

Kurvene viser at sjansen for frostrøyk øker med temperaturdifferan

sen. Det er bare F3 som kan være til ulempe for folk som bor og 

ferdes i området. Vi ser at ved en temperaturdifferanse på 15°C er 

sannsynligheten for frostrøyk av denne type ca. 15% , og ved en 
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differanse på ca. 20°C ca. 50%. Den største høyden på frostrøyk av 

dette omfanget var så å si alltid over 50 m, og det var tilfelle da 

den gikk opp i 300 m. I Vågå er det i frostrøyksituasjoner sjelden 

vind over 2 m s~ . Derfor kunne Nordli ikke teste hva vinden har å 

si for frostrøykdannelse. 

Under ellers like forhold vil omfanget av frostrøyken øke med 

arealet av åpent vann. Ved de fleste observasjonene var vassføringa 

ut av Vågåvatnet mellom 50 og 60 m3 S-I. Nordlis frostrøykindeks vil 

trolig passe godt i daler med stagnerende luft der det åpne vann

arealet er av samme størrelse som i Vågåmo. 

Mest omfattende lokal vintertåke nær åpent vann dannes gjerne ved 

omslag fra skyet mildvær til klarvær. Langbølget strålingstap fra 

bakken vil da raskt (kunne) avkjøle lufta nær bakken til under 

doggpunktet, og er det vindstille, dannes det da ofte strålings

tåke. 

Figur 2.11. strålingståke, som er gått over til dalstratus, i Grin

dal ved Orkla 21.01.82 kl. 1130. Lufttemperatur ca. -6°C og 

vindhastighet ca. 0.5 m ~I (foto E. Skaar) . 
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Om lufttemperaturen faller ned mot -8°C eller lavere, blir for

dampningen fra åpent vann (Tv = 1°C) så stor at tåken vil få et 

betydelig islett av frostrøyk. Figur 2.11 viser et tilfelle av 

strålingståke i Grindal ved Orkla ved islagt elv før regulering. 

Ved oppklarning og vindstille natta til 21. januar 1982 falt luft

temperaturen fra ca. 2°C til ca. -SOC og det ble dannet omfattende 

og tett frostrøyk i dalen. Da bildet ble tatt, var temperaturen 

steget til ca. -6°C, og tåken var i oppløsning. Rimavsetning på 

bakken og skogen har fjernet tåken like over dalbunnen (jf. Kapit

tel 3.4.5), slik at tåkelaget er gått over til dalstratus. 

Blandingståke dannes når luftmasser med ulik temperatur og fuktig

het støter sammen, og blandingslufta blir mettet. Denne tåketypen 

kan f.eks. opptre når en luftstrøm ned hoveddalen støter sammen med 

luftstrømmen fra en sidedal, eller når mild, fuktig luft strømmer 

over og blander seg med et kaldluftslag ved bakken. Adveksjonståke 

som kan dannes når en mild, fuktig luftstrøm avkjøles over en kald 

flate, er oftest et mer storstilt fenomen. 

sikten i tett frostrøyk kan være så lav som 30 m, mens den i svært 

tynn frostrøyk kan være flere kilometer. Siktobservasjoner gir 

grunnlag for å anslå vanninnholdet i tåken i form av dråper eller 

iskrystaller. I noenlunde ren luft ligger overslagene stort sett i 

området 0,01 - 0,1 g m-3 , og er i svært tett frostrøyk opptil ca. 

0,2 g m-3 , mens de i sterkt forurenset luft går opp mot 0,4 g m-3 

I vintertåke over Angaraelva (i et industriområde) målte Baskirova 

og Krasikov (1958) i tynn, moderat og tett tåke henholdsvis 0,03 -

0,04 g m-\ 0,05 - 0,11 g m-3 og 0,08 - 0,37 g m-\ mens de i den 

renere lufta over Kolabukta fant vanninnhold på 0,02-0,04 g m~ i 

moderat frostrøyk og 0,04-0,14 g m~ i tett frostrøyk. Ved et kjøle

vannsanlegg for et varmekraftverk i Arizona målte Currier et al. 

(1974) et maksimalt vanninnhold på 0,2 g m-3 i svært tett frostrøyk. 

Ved høyere temperaturer enn ca. -20°C er vannet i frostrøyk i noen

lunde ren luft hovedsakelig underkjølte dråper. Over Kolabukta fant 

Baskirova og Krasikov (Op.cit.) tilfeller med lufttemperaturer ned 

til -22°C før det ble dannet iskrystaller, mens de i den foruren-
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sete tåken over Angaraelva fant iskrystaller ved så høye tempera

turer som -9 til -10°C, og ved temperaturer under ca. -20°C var 

kondensatet her for det meste iskrystaller. 

Begge stedene avtok den dominerende dråpestørrelsen, og dråpespek

teret ble smalere med synkende temperatur, mens vanninnholdet økte. 
Currier et al. (Op. cit.) fant at de fleste frostrøykdråpene hadde 

en diameter på 7,5 - 10 ~m. så små dråper kondenseres raskt ved 

stor overmetning, og de fordamper raskt når den relative luftfuk

tigheten faller vesentlig under 100%. En typisk frostrøykdråpe på 
8 ~m vil for eksempel fordampe på 2 sekunder dersom den relative 

fuktigheten plutselig faller til 95%. Dette forklarer hvorfor 

frostrøyk raskt løser seg opp når den blandes med forholdsvis tørr 

luft ovenfra og/eller fra sidene, og når det avsettes rim på bakken 

eller på gjenstander i luftstrømmen (jf. Appendiks Tabell Al, 

relativ luftfuktighet i mettet luft over is). 

2.5. Rimavsetning 

på en gjenstand (flate) som er kaldere enn OoC, vil vanndamp som 

slår seg ned på gjenstanden avsettes (sublimeres) som rim. Tabell 

lA (Appendiks) viser at vanndampens metningstrykk over is (snø og 

rim) med temperatur under OOC er lavere enn over vann med samme 

temperatur. Dette betyr at rim kan avsettes, selv om den relative 

luftfuktigheten (Rf) er under 100%. Om både luft- og flatetempera

turen for eksempel er -10°C, vil rim kunne avsettes dersom Rf er 

over 91%. I kaldt vintervær blir derfor mettet luft (Rf = 100%) nær 

is (snø, rim) tappet for vanndamp, og Rf faller. Eventuelle tåke

dråper fordamper da raskt, og vanndampen slår seg ned som lett rim 

på flaten, slik at lufta nær flaten fortsatt vil være umettet (jf. 

Figur 2.11). 

Ved særlig tett frostrøyk (f.eks. over varmt kjølevann ved streng 

kulde) kan tåkedråpene avsettes direkte på gjenstander i luftstrøm

men og fryse til et lett, porøst tåkerim. Nedstrøms norske kraft-
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verk vil tåkerim av merkbart omfang trolig forekomme bare på gjen

stander tett ved åpent vann. 

Selv om det ikke dannes frostrøyk, kan det være sterk rimavsetning 

nær åpent vann i rolige kuldeperioder. Mest rim blir det i "strand

sonen" med svak pålandsvind, og rimmengden avtar til vanlig markert 

med avstanden fra åpent vann. I slike værsituasjoner er det ofte en 
inversjon både i daler og over flatt lende. Rimavsetning fra fuk

tighet tilført fra åpent vann i dalbunnen, er da begrenset til 
områder som ligger innen kaldluftslaget. Ved nær vindstille (svak 

eller ingen sno ned dalen) finner en gjerne særlig sterk rimav

setning et stykke "oppe i lia" i nabolaget til den åpne vannflaten. 

Forklaringen på dette er at kald luft som siger ned langs dalsidene 

og ut over det åpne vannet delvis blir erstattet av oppvarmet, 
fuktig luft som stiger opp fra vannflaten og strømmer inn mot 

dalsidene nær toppen av kaldluftslaget. 
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3. ENDRINGER I LOKALKLIMAET SOM FØLGE AV VASSDRAGSREGULE

RINGER 

3.1. Innledning 

En kraftverksutbygging endrer hydrografien i vassdraget. Ved opp

demming av elver og vann blir overskott av nedbør og smeltevann -

særlig om sommeren og høsten - magasinert til bruk i kraftverkene 

om vinteren, når behovet for elektrisk energi gjerne er stort, og 

tilsiget i magasinområdet forholdsvis lite. Elvestrekninger mellom 

inntaksdam for driftsvann og kraftverk får til vanlig sterkt redu
sert vassføring hele året, mens strekninger nedstrøms kraftverk får 

redusert vassføring om sommeren - særlig i flomperioder - og en 

markert økning i vintervassføringen. vinterstid blir da også fersk

vannstilførselen til en fjord fra et regulert vassdrag mye større 

enn i naturtilstanden. 

Det er som regel de endringene disse inngrepene gir i areal, vann

stand, vanntemperatur og isforhold i vann og elver som fører til de 

største endringene i mikro- og lokalklimaet langs vassdraget. 

Endringer i den lokale topografi ved bygging av dammer kan gi 

betydelige utslag i lokalklimaet, mens anleggsveier, steintipper og 

masseutak som regel er inngrep av mer begrenset betydning. Ved 

fjorder er det særlig endringer i isforholdene som kan påvirke 

lokalklimaet. 

I det følgende vil det ved eksempler bli vist hvilke utslag en kan 

vente av ulike inngrep. Hovedvekten vil bli lagt på de få tilfelle 

da det er gjennomført systematiske klimaobservasjoner både før og 

etter utbygging av norske vassdrag. Men vår viten om virkningene på 

lokalklimaet bygger også delvis på generelle kunnskaper i mikro- og 

lokalmeteorologi, og på målinger og observasjoner i en periode 

etter reguleringsinngrepene var gjennomført. 



26 

3.2. Magasinområder 

Oppdemming av elver og vann endrer topografien, og kan heve grunn

vannsspeilet og føre til forsumping av flate områder like over 

høyeste regulerte vannstand (HRV). Vannareal, vannvolum og varmeka

pasitet øker når magasinet fylles over naturlig vannstand før 
regulering. Virkningen av denne vannflaten på klimaet i nabolaget 
vil derfor variere med magasinfylling og vanntemperatur. Når inn
sjøen er islagt, dominerer den topografiske effekten. 

Ved et kjempemagasin (15.500 km2) i Sovjetsamveldet fant Venderov og 

Malik (1964) at om sommeren er maksimumstemperaturen senket med opp 

til 3,5°e og minimumstemperaturen hevet med opp til 4,5 oe. Den 
frostfrie sesongen (høsten) er forlenget med 5-15 døgn. Utslagene 

er størst i strandsonen under pålandsvind, men endringene er merk

bare inntil ca. 10 km fra magasinet. 

Ved Lokkamagasinet (417 km2) i et forholdsvis flatt landskap i 

Finland påviste Franssila og Jarvi (1976) at utbyggingen førte til 

en midlere økning i minimumstemperaturen om høsten og tidlig på 

vinteren (før iSlegging); ca. 1.5°e i en avstand på 100 m fra 
stranden, og ca. 0,9 oe i en avstand på 400 m. Ved pålandsvind var 

virkningen merkbar inntil en avstand på ca. 1 km. 

Ca. 50 m fra bredden av Ljusnedalsmagasinet (23 km2) i Sverige fant 

Rodhe (1968) en økning på 0,5 - 1,ooe i minimumstemperaturen i 
kalde høstnetter, og en tilsvarende senkning i maksimumstemperatu

ren på varme vår- og sommerdager. 

Ved reguleringsmagasin i Norge er det neddemte arealet oftest langt 

mindre enn i eksemplet fra Sverige. 

Sundsbarmvatn i Telemark er demt opp til høyeste regulerte vann

stand (HRV) 612 m o.h., som er 20 m over naturlig vannstand (NV) 
før regulering. Laveste regulerte vannstand (LRV) er 574 m o.h. 

Arealet som før regulering var ca. 5,9 km2 , er økt til ca. 8,8 km2 

ved HRV. på garden Sæli hadde Det norske meteorologiske institutt 
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(DNMI) i drift 3 manuelt betjente værstasjoner (597, 616 og 655 m 

o.h.) i de siste fem årene før, og to stasjoner (Il og Ill) i de 

første fem årene etter oppfyllingen av magasinet startet sommeren 

1968 (Bjørbæk, 1970). Månedsverdier av observasjonene er publisert 

i årbøkene fra DNMI. uta aker (1983) bearbeidet originalmaterialet 

noe videre, og hovedresultatene vil bli gitt her. 

Isobservasjonene etter reguleringene - da tre av vintrene også var 

uvanlig milde - er ufullstendige. Det kunne således bare fastslås 

at innsjøen - som "normalt" blir fullstendig islagt før midten av 

desember - i disse årene helt sikkert var islagt i slutten av 

januar. I måneder med isdekt vann både før og etter inngrepet var 

det bare i februar, med magasinfylling ca. 14 m under HRV, det var 

en klar tendens til senkning av minimumstemperaturen, TN,på stasjon 

Il i forhold til stasjon III som følge av reguleringen. Senkningen 

var ca. 0,6°C i temperaturklassene TN ~ -15°C og -15°C < TN ~ -10°C. 

I mars med fylling til NV (20 m under HRV) var det ingen klar 

tendens til endringer som følge av utbyggingen, og i april med 

fylling 24 m under HRV var det en tendens til en relativ tempera

turstigning på Il. Forklaringen på dette kan være at de trange 

utløpene fra Sælifjorden også før reguleringen dannet effektive 

kaldluftssperrer til en viss høyde over isen, slik at dammen ikke 

øker kaldluftsoppstuvningen her når magasinfyllingen ikke er over 

NV. Sæli-stasjonene gir derfor neppe et helt riktig bilde av de 

temperaturendringene reguleringene har medført i den nye strandso

nen i andre deler av det isdekte magasinet. 

Ved isfritt vann var det bare i oktober og november, med magasin

fylling 4-5 m under HRV, at det var en klar tendens til en relativ 

temperaturhevning på Il ved TN ~ OOC, med statistisk sikkert gjen

nomsnittlig utslag på 0.45°C i november. 

Innvirkning på maksimumstemperaturen kunne påvises bare i sommermå

nedene juni - august da det på varme dager har skjedd en liten, men 

statistisk sikker temperatursenkning på Il i forhold til Ill: i 

juni (vannstand 11 m under HRV) ca, 0.2°C, i juli (6 m u. HRV) ca. 

0,25°C og i august (4 m u. HRV) ca. 0.2°C. 
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Undersøkelsen tyder således på at Sundsbarmreguleringen har ført 

til bare små endringer i temperaturklimaet i strandsonen i en høyde 

på 4 m over HRV. Men siden innvirkningen på lufttemperaturen aven 

vann- eller isflate avtar med avstanden fra flaten, kan en vente 

noe større utslag når magasinet er fylt nærmere opp mot HRV enn det 

var i de fleste tilfelle som er drøftet ovenfor. Det kan heller 

ikke utelukkes at referansestasjonen 45 m over HRV er noe påvirket 

av reguleringen. 

I forbindelse med Altautbyggingen hevdet enkelte forskere at den 

ca. 100 m høye dammen i gjelet ved Savcu ville føre til store, 

skadelige klimaendringer i Masi ca. 30 km oppstrøms dammen (Figur 

3.1). De mente at dammen, som hever HRV på Virdnejavre 15 m (til 

samme nivå som Ladnatjavre), i situasjoner med kaldluftsdrenasje 

ville stoppe kaldluftsstrømmen gjennom gjelet mellom innsjøene (Cl 

og C2, Figur 3.1). Resultatet ville bli økt kaldluftsoppstuvning 

over Ladnatjavre og en betydelig senkning av lufttemperaturen i 

Masi, og da særlig om våren. 

I Masi har DNMI hatt tre automatiske klimastasjoner i drift siden 

1981 (C4, Figur 3.1). Dammen ble hovedsakelig bygget sommeren og 

høsten 1986, og første magasinfylling skjedde våren 1987, slik at 

det her foreligger en relativt lang måleserie både før og etter 

inngrepet. Detaljerte feltstudier ble utført av Geofysisk insti

tutt, Universitetet i Bergen i perioden 15. oktober - 15. mai i 

årene 1984/88 (Gjessing og Hanssen-Bauer, 1988a,b og Hanssen-Bauer, 

1989b). LOkaliseringen av de automatiske klimastasjonene er vist i 

figur 3.1, Cl, C2 og C3. I tillegg til disse registreringene ble 

det utført en rekke målinger og observasjoner i utvalgte situasjo

ner både av gruppen fra Universitetet i Bergen, og av de sakkyndige 

ved klimaskjønnet, Gotaas og Nordli (1990). 

på grunnlag av måleresultater og modellberegninger konkluderer 

Hanssen-Bauer (1989b) at utbyggingen neppe har ført til målbar 

reduksjon i vindhastigheten, eller til markert økning i kaldlufts

oppstuvningen langs dalføret fra damområdet til Masi i drenasje

situasjoner. Modellberegninger for islagt magasin fylt til HRV 
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Figur 3.1. Lengdesnitt av Altavassdraget fra Masi til Savcu og en 

del tverrsnitt, der også instrumenteringen på de automatiske 

stasjonene er angitt (etter Gjessing og Hanssen-Bauer, 1988). 
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(dvs. at fallet mellom innsjøene er borte) indikerer at det kan bli 

en temperatursenkning på ca. 0,3 o e oppstrøms gjelet, og på ca. 

0,15 o e nedstrøms gjelet. Når magasinet er nedtappet til, eller 

under naturlig vannstand, er denne virkningen borte. Endelig svar 

på om disse beregningene er tilnærmet riktige, får en først når de 

omfattende registreringene fra de tre stasjonene i Masi er bearbei

det. 

I det følgende vil virkningen av Granasjøen (Figur 3.2) på Nersko

gen (ca. 63°N, 10 0 E) på lufttemperaturen i omgivelsene bli drøftet 

forholdsvis grundig. Før, under og etter byggingen av den 45 m høye 

dammen, som skaper et kunstig magasin på ca. 6,9 km2 , ble det utført 

omfattende lokalmeteorologiske undersøkelser i området (Skaar, 

1986). Kart over magasinområdet med lokaliseringen av klimasta

sjoner er gitt i figur 3.3. 

3.2.~. Vekstsesongen ved Granasjøen 

I gjennomsnitt varer vekstsesongen på Nerskogen (650-800 m o.h.) 

fra omkring midten av mai til fram mot slutten av september. Inn

virkningen av Granasjøen på temperaturforholdene på Nerskogen i 

denne perioden er grundig drøftet av Skaar (1986). 

I mai skjer overgangen fra snødekt til bar mark. Skaar fant at 

forskjeller i snøsmeltingen fra år til år var den dominerende årsa

ken til endringer i lokale temperaturforhold fra før til etter 

reguleringen i denne måneden. Tolkningen av fotos som ble tatt 

under snøsmeltingen i månedene april-mai, 1979-85 gav som resultat 

at utbyggingen neppe har hatt noen målbar innvirkning på snøsmelt

ingen i magasinområdet. 
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Figur 3.2. Granasjøen pA Nerskogen. øverst: OmrAdet før utbygging. 

Nederst: Den kunstige innsjøen under oppfylling (Foto A. 
Killingtveit) . 
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Figur 3.3. Klimastasjoner på Nerskogen. Før og etter utbygging: 

Registrering hver time: 2001 Sørøyåsen (800 m o.h.), 2002 

Refshussætra (snitt med 7 stasjoner opp lia fra HRV, 650 m, 

til 800 m o.h.), 2004-2006 Nerskogen I-III (660, 710 og 760 m 

o.h.). Avlesning og termohygrograf, 3003 Dalasæter (675 m 

o.h.). < fotografering av snøsmelting. Bare etter utbygging: 

Registrering hver halvtime: 2011 Dam (645 m o.h.), 2012 Dala

sæter (640 m o.h.) mast 2 og 10 m over bakken. (Skaar, 1986). 
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Som følge av snøsmeltingen fylles magasinet gradvis. Etter hvert 

som vannstanden øker, brytes isdekket opp og dekker mer eller 

mindre av vannflaten inntil ca. 20.-25. mai. Når lufttemperaturen i 

omgivelsene er vesentlig høyere enn temperaturen i magasinover

flaten (omkring OOC så lenge flaten er delvis isdekt), har dette 

ført til en senkning av lufttemperaturen i områder med pålandsvind, 

mens det ved temperaturer godt under OOC har skjedd en viss tempe

raturstigning der som følge av reguleringen. Temperaturendringene i 

sonen like over HRV vil, om alle andre forhold er uendret, øke med 

stigende vannstand i magasinet. utbyggingen har utvilsomt ført til 

en forsinkelse i den sesongmessige stigningen i dagtemperaturen i 

denne sonen etter at marka er snøfri i mai. Men de innsamlete data 

gir ikke grunnlag for å tallfeste denne forsinkelsen, som vil 

variere fra år til år. 

I juni var det i prosjektperioden bar mark i hele magasinområdet. 

Figurene 3.4 og 3.5 illustrerer avkjølings- og oppvarmingseffekten 

av vannflaten i to døgn i begynnelsen av juni 1984. Det er i slike 

strålingsdøgn (sterk solstråling om dagen og stort strålingstap om 

natta) med varme dager og kjølige netter en kan vente de største 

utslagene i lufttemperaturen i magasinområdet. Magasinfyllingen var 

i begge situasjonene nær HRV, og temperaturen i vannoverflaten var 

ca. 9°C, mens beregnet median vannstand i første uke av juni er ca. 

4 m lavere (KVO, 1981), og beregnet vanntemperatur 2-3°C lavere 

(Berge et al., 1981). 

Den 1. juni 1984 (Figur 3.4) blåste vinden ned dalen - fra sør

søraustlig retning - slik at det stort sett var fralandsvind både 

på stasjon 2012 og på stasjon 2002. Dagtemperaturene i 2 m høyde på 

de to stasjonene viste da også forholdsvis små forskjeller, mens 

stasjon 2011 (dammen) som hadde pålandsvind, jevnt over var om lag 

2°C kjøligere. Den 4. juni (Figur 3.5) var det om dagen vind opp 

dalen med pålandsvind på stasjon 2012, der temperaturen i 2 m 

høyde det meste av dagen var omlag 3°C lavere enn på dammen (2011). 

på stasjon 2002 var det markert pålandsvind om ettermiddagen fra 

kl 13-17, og der gikk da den avkjølende effekten av magasinet like 

over HRV opp i litt over 2°C. Gjennomsnittstemperaturen for denne 
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perioden var på dammen 18,5°C, og ved Refshussætra 16,9 , 19,0 , 

19.1 og 19,4°C henholdsvis 2, 12, 22 og 32 m over HRV. Kjølig luft 

som strømmer fra den kalde vannflaten inn over den varmere land

flaten, blir således raskt oppvarmet nær bakken. I tillegg til den 
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Figur 3.4. Temperaturregistreringer pA 3 stasjoner like over HRV 

ved Granasjøen 1. juni 1984: 2002 Refshussætra, 2011 pA dam og 

2012 Dalasæter. Vindregistrering pA 2012, (etter Skaar, 1986). 
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lokale soloppvarmingen bidrar skog som skjermer og skaper turbulens 

og innblanding av varmere luft ovenfra, til at den avkjølende 

virkningen av magasinet nær bakken raskt blir dempet med avstanden 

fra vannflaten. på stasjon 2004 som lå 12 m over HRV, om lag 300 m 
fra strandkanten, og var mindre beskyttet av skog ved pålandsvind 
enn tilsvarende målepunkt ved Refshussætra, fant Skaar (1986) i 

denne situasjonen en maksimal avkjøling på 0,5-1.0 o C , mens han for 
stasjonene 2005 (ca. 60 m over HRV, 1500 m fra magasinet) og 2006 

(ca. 110 m over HRV, 3 km fra magasinet) ikke fant noen endringer 

som kunne tolkes som virkninger av Granasjøen. 

Et særlig interessant trekk ved disse to situasjonene er forholdet 
mellom temperaturene målt i 2 og 10 m høyde på stasjon 2012. Ved 
fralandsvind om dagen (Figur 3.4) var temperaturen i 2 m høyde ca. 

1°C høyere enn i 10 m høyde, mens den ved pålandsvind (Figur 3.5) 

var ca. 2°C lavere. Dette illustrerer klart både soloppvarmingen av 
bakken om dagen, og hvordan luft som strømmer over en markert 

kaldere vannflate (i dette tilfellet var temperaturforskjellen ca. 

10°C) blir aVkjølt, slik at det dannes en inversjon i luftstrømmen. 
Dette er også en viktig årsak til at den avkjølende effekten av 
magasinet, slik det er vist ovenfor, er mest markert i strandsonen 

like over HRV. 

Om natta var det i begge situasjonene svak vind ned dalen, og den 

oppvarmende virkningen av magasinet ga utslag på omkring 2°C like 

over HRV ved Refshussætra, og på omkring 4°C på dammen. 

I rolige klarværsnetter om høsten er, som eksemplet i figur 3.6 
viser, den oppvarmende virkningen av vannflaten enda større; ca. 

4°C på Refshussætra og ca. 6°C på dammen. Overflatetemperaturen i 

innsjøen, som var fylt til HRV, var i denne situasjonen ca. 10°C, 

og på den varmeste tiden av dagen var lufttemperaturen på dammen 

omkring 9°C. Som ventet hadde da pålandsvinden liten eller ingen 

innvirkning på lufttemperaturen like over HRV på Refshussætra og på 

Dalasæter. 
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For å klarlegge virkningen av Granasjøen på temperaturklimaet i 

magasinområdet ble det på grunnlag av data fra snittet ved Refshus

sætra og fra de 3 stasjonene på Nerskogen, med sørøyåsen som refe

ransestasjon beregnet en rekke middeldifferanser mellom perioden 

~ (1979-81) og etter (1983 og 1984) utbyggingen. I tabell 3.1 er 

hovedresultatene av disse beregningene for snittet ved Refshussætra 

gitt i en sterkt forenklet form. Siden ingen av disse beregnigene 

gav målbare utslag for differansen etter - ~ for målepunkter som 

lå høyere enn 30 m over HRV, er disse ikke tatt med i tabell 2. Er 

differansen etter - før positiv, betyr det at utbyggingen har ført 

til en temperaturhevning, mens en negativ differanse indikerer en 

temperatursenkning. 

Tabell 3.1. Mi dde l differanser, ~T~ = ~øu - ~Tf~' for 
temperaturdifferanser mellom Refshussætra (flere høyder over 
HRV) og sørøyAsen, for mAnedene juni, juli, august og septem

ber. T > 15°C betyr alle tilfelle med luftemperatur høyere enn 

15°C pA SørøyAsen, Tx = maksimumstemperaturen, TN = minimums

temperaturen og TD = døgnmiddeltemperaturen. 

Høyde over HRV m 

Måned 
T > 15°C 

Tx 

TN 

Tn 

Måned 
T > 15°C 

Tx 

TN 

Tn 

2 12 22 

Juni 
-1,0 -0,3 -0,2 

-1,0 -0,4 -0,2 

0,5 0,2 O 

-0,3 -0,1 -0,1 

-0,6 

-0,4 

August 
-0,3 -0,2 

-0,2 -0,2 

0,2 0,1 

-0,2 -0,1 

o 
O 

32 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

2 12 22 

Juli 
-0,6 -0,3 -0,2 

-0,6 -0,4 -0,2 

0,3 0,2 O 

-0,3 -0,1 O 

O 

O 

0,9 

0.5 

September 
O O 

O O 

0,5 

0,4 

0,4 

0,1 

32 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

0,1 

0,1 

vi merker oss at den gjennomsnittlige avkjølingen ved høye lufttem

peraturer om dagen er størst i juni. Den er også markert i juli og 

august, mens det ikke er målbar avkjøling i september. Oppvarmingen 
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om natta (TN), som også er større i juni enn i juli og august, gir 

de største utslag i september. Utslagene i døgnmiddeltemperaturen 

er ikke statistisk sikre for noen av månedene juni-august. Resulta

tene tyder likevel på at det har skjedd en svak senkning i denne 

temperaturen i den nye strandsonen i sommermånedene. Like over HRV 

er utslaget trolig O,2-0,3°C, mens det neppe er målbare utslag i en 

høyde på 15-20 m over HRV. I september har det skjedd en statistisk 

sikker temperaturhevning på ca. 0,5°C i sonen like over HRV. 

3.2.2. vinterstid ved Granasjøen 

Virkningen av Granasjøen på kaldluftsstrømmen ned dalen i rolig 

klarvær vinterstid er framstilt skjematisk i figur 3.7. Det er for

utsatt at magasinet er islagt og fylt til HRV. Tykkelse, strøm

ningsforhold og vertikal temperaturfordeling i den uforstyrrete 

kaldluftsstrømmen (før utbygging) er skissert med stiplete kurver, 

mens forholdene etter utbyggingen er markert med heltrukne kurver. 

Når det islagte magasinet blir tappet, har det liten innvirkning på 

høydenivået av "toppen" av kaldluftsstrømmen (kaldluftsopphopnin

gen) over magasinområdet, men den vertikale temperaturfordelingen 

endres slik det er antydet med prikket kurve i figur 3.7. 

Hovedresultatene av modellberegninger (Andersen og Skaar, 1987) er 

gitt i figur 3.8. Til venstre i figuren er det vist hvordan de 

karakteristiske trekk i kaldluftssjøen i dalføret vil endre seg med 

økende damhøyde, men uten vann i magasinet. Tykkelsen på kaldlufts

laget inne i magasinområdet vokser gradvis fra ca. 108 m til ca. 

120 m, mens tykkelsen på strømmen over damstedet avtar fra ca. 72 m 

til ca. 41 m, dvs. at toppen av kaldluftsstrømmen her blir "løftet" 

bare ca. 14 m når damhøyden øker fra O til 45 m. Gjennomsnittstem

peraturen i kaldluftslaget i magasinområdet avtar også med økende 

damhøyde, fordi den kaldeste lufta blir liggende igjen bak dammen, 

mens den varmeste renner over. Til høyre i figuren er vist hvordan 

disse forholdene endrer seg når et fullt, islagt magasin gradvis 

blir tappet ned. vi merker oss at kaldluftslaget over isdekket på 

magasinet under nedtappingen vokser fra ca. 74 til 126 m, mens 
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tykkelsen på strømmen over dammen avtar fra 49 til 41 m. Dvs. at 
ved fullt magasin er toppen av kaldluftsstrømmen inne i magasinom
rådet litt lavere, og over dammen litt høyere enn ved helt ned

tappet magasin. Gjennomsnittstemperaturen i kaldluftslaget over det 

fulle magasinet er i modellen satt lik tilsvarende temperatur i 
denne delen av dalen før utbyggingen. 

Figur 3.7. Skjematisk fremstilling av kaldluftsstrømmen (kaldlufts

opphopningen) i Granasjøområdet i rOlig, klart vær vinterstid. 

Stiplete kurver skisserer tykkelsen av, og den vertikale 

temperaturfordelingen i strømmen før dammen ble bygget, ~ 

trukne kurver tilsvarende forhold etter utbyggingen ved islagt 

magasin fylt til HRV. Prikket kurve skisserer temperaturforde

lingen ved islagt magasin, som er tappet til et nivå godt 

under HRV. 

I modellen er det antatt at drenasjestrømmer og kaldluftssjøer er 

tilnærmet stasjonære, dvs. at de endrer seg lite med tiden i den 

situasjonen som blir gransket. 
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Figur 3.B.Karakteristiske trekk i en stasjonær kaldluftsstrøm i 

magasinområdet ved Granasjøen. Til venstre: Som funksjon av 

damhøyde, HD , men uten vann i magasinet (r=O). Til høyre: som 

funksjon av vanndybde, r ,i isdekt magasin bak en 45 m høy 

dam. a) Gjennomsnittlig potensiell temperatur, ø , i inver

sjonslaget inne i magasinområdet. b) Tykkelse av kaldluftsla

get, Zo , i magasinområdet, tykkelse av strømmen over dammen, 

ZD , og høyde over dalbunnen av inversjonslaget, Zo + r (etter 

Andersen og Skaar, 19B7). 
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Figur 3.9. Temperatursvingninger i 10 nivå over isdekket på Grana

sjøen i rolig klarvær 19. januar 1985, 1630-2100 lokal tid. 

Magasinet var tappet til 12 m under HRV, dvs. 17 m under 

damkronen (etter Andersen og Skaar, 1987). 

Ved svak fjellvind, som gir vilkår for kaldluftsoppstuvning i 

dalfører og damområder, kan "skvalping" (indre bølger) i kaldlufts

laget og/eller "kaldluftslaviner" ned bratte skråninger og utfor 

demninger gi store og raske svingninger i lufttemperaturen. Figur 

3.9 gir et eksempel på registreringer av dette fenomenet ved hjelp 

aven 100 m lang kjede med 10 termistorer (elektriske motstandster

mometre) hengt opp i en ballong over magasinet Granasjøen. Alle 
temperaturene ble registret hvert minutt. vi ser at det skjedde 

temperaturendringer på mer enn 5°C i løpet av noe få minutter. 

Temperatursvingningene avtok mot toppen av inversjonslaget, som i 
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denne situasjonen hadde en tykkelse på ca. 100 m. Hastigheten 

(midlere timeverdier) i strømmen 2 m over bakken var inne i maga
sinområdet over HRV mellom 0.5 og 1, O m S·l , og på dammen ca. 2, O m 

S·l , med korte vindgufs opp mot det dobbel te av disse hastighetene. 

Årsaken til vindstøtene kan være kaldluftslaviner, indre bølger 

eller virkninger av den svake høydevinden (gradientvinden i den 

frie atmosfæren over dalen). 

Figur 3.10a viser at de timevise temperaturregistreringene i snit

tet ved Refshussætra i denne situasjonen avvek sterkt fra de samti

dige registreringene i termistorkjeden over magasinet nær dammen 

(jf. Figur 3.3). Midlet for 4 timer, Figur 3.10b, gir jevnere tem

peraturprofil, men det er fremdeles markerte forskjeller. I ter

mistorkjeden er temperaturen nær isflaten mye lavere enn i snittet 

oppover lia, og det er sterk inversjon opp til ca. 100 m høyde, 

mens inversjonen i lia er av tilsvarende styrke bare opp til ca. 

20-30 m. I en tilsvarende "skvalpesituasjon" , 21. januar 1985, da 

termistorkjeden var plassert lengre fra dammen (jf. Figur 3.3), var 

det som det fremgår av figur 3.lla og b, mye bedre samsvar mellom 

registreringene i de to profilene. Årsaken til at inversjonen i 

3.11b går høyere opp i lia enn i 3.10b er trolig at i den siste 

situasjonen var det svak vind fra sør i høyden, mens det i situa

sjonen i 3.11b var svak vind fra nordøst, noe som sannsynligvis 

presset kaldluftsstrømmen over mot vestbredden av Granasjøen. 

Resultatene i figurene 3.10 og 3.11 illustrerer da også problemet 

med å få representative målinger av temperaturen i en slik kald

luftsstrøm, og at det er langt fra stasjonære forhold. 

siden det ikke ble gjort tilsvarende registreringer før utbyggin

gen, er det uråd å si om denne har endret "skvalpingsmønsteret". De 

timevise registreringene i snittet ved Refshussætra og termografre

gistreringene på Dalasæter tyder på at det også før reguleringen i 

rolig klarvær vinterstid var markerte svingninger i kaldluftsstrøm

men. Men "skvalpingen" over den jevne, isdekte magasinflaten ser ut 

til å være både kraftigere og å gjøre seg gjeldende langt høyere 

opp i lia ved Refshussætra enn i naturtilstanden. 
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Figur 3.10. a) Timevise vertikale temperaturprofiler registrert i 

lia ved Refshussætra, og i termistorkjeden nær dammen (Figur 

3.1) 19.01.85. Samtidige øyeblikksverdier. b) Heltrukne kur

ver: gjennomsnittlige temperaturprofiler: ved Refshussætra 

(til venstre, kl 1600-2000) og nær dammen (til høyre, kl 1630-

2030). Stiplete kurver: teoretisk profil (potenslov) tilpas

set ved minste kvadraters metode (etter Andersen og Skaar, 

1987) . 
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Figur 3.11. Vertikale temperaturprofiler 21.01.85: a) som i figur 

3.10a, men med termistorkjeden lengre inne på magasinet (Figur 

3.2), b) som i figur 3.10b, gjennomsnitt kl 1900-2300 (etter 

Andersen og Skaar, 1987). 
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Temperaturregistreringene for vintrene 1979/80-1984/85 blir nå 

videre bearbeidet. For å dempe virknigen av "skvalpingen" i kald

luftsstrømmen på disse temperaturene har en ved beregningen av 

differansen etter - før valgt å beregne fire-timers midler for 

utvalgte situasjoner. Det er da også forutsatt at temperaturen i 

nivået 800 m (150 m over HRV) ved Refshussætra ikke er påvirket av 
utbyggingen. 
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Figur 3.12. Fire-timers midler av lufttemperaturer i snittet ved 

Refshussætra i klare, rolige netter i desember med snødekt 

mark, og (etter utbyggingen) islagt, snødekt magasin fylt til 

ca. 4,5 m under HRV. Til venstre: Ett eksempel på temperaturer 

før og ett etter. Til høyre: Fire eksempler på temperaturdif

feranser, etter - før. Den kraftige linjen gir "middeldiffe

ranser" for de fire eksemplene, og den rette, stiplete linjen 

antyder en lineær reduksjon med høyden i virkningen av utbyg

gingen. 
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Eksemplene i figur 3.12 fra desember med magasinfylling til 4,5 m 

under HRV viser at virkningen av utbyggingen er størst i strand

sonen opp til en høyde på 20-30 m, og at den avtar videre oppover 

lia. Den avkjølende virkningen av magasinet ser ut til å være noe 

større 22 m over HRV enn på de to nederste målestedene. Forklaring

en kan være at bjørkeskogen var fjernet like over HRV, men det kan 

heller ikke utelukkes at temperaturfølerne der systematisk regis

trerte litt for lave verdier. I alle målehøyder er det stor spred

ning, noe som tyder på at selv i fire-timers midler er tempera
turmønsteret i inversjonslaget sterkt påvirket av indre bølger og 

ytre påvirkning (svak gradient vind). I figur 3.12 er også beregnet 

gjennomsnitt av de 4 fire-timers midlene. For nivåene 22-87 m over 

HRV danner disse praktisk talt en rett linje (den heltrukne lin

jen). Dette kan tyde på at i middel for stille, klare vinternetter 

med veletablert inversjon avtar den avkjølende virkningen av maga

sinet lineært med høyden over HRV. I eksemplet i figur 3.10 ville 

således inversjonen etter utbyggingen nå opp i en høyde på ca. 125 

m over HRV, altså en god del høyere enn det en skulle vente i følge 

modellen og måleresultatene i figurene 3.10 og 3.11. 

Differansene etter - før i januar med magasinfylling ca. 12 m under 

HRV viste et liknende mønster som det i figur 3.12, men utslagene 

betydelig mindre (1,5-3,5°C) i strandsonen. I februar og mars var 

det heller få situasjoner med veletablerte inversjoner vintrene 

etter utbygging. Men de foreløpige, noe usikre resultatene tyder på 

at virkningen av magasinet på lufttemperaturen over HRV avtok med 

nedtappingen av magasinet, og at det i mars-april ikke kunne påvi

ses noen målbar virkning av magasinet høyere opp enn 40 m over HRV. 

Basert på de foreløpige resultatene av registreringene ved Refshus

sætra og modellberegninger er det i tabell 3.2 gitt en forenklet 

fremstilling av de sannsynlige virkninger utbyggingen har hatt på 

lufttemperaturen i liene omkring Granasjøen i klare, stille vinter

netter. 
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Det ser ut til å være en målbar innvirkning opp til en høyde på 

ca. 100 m over HRV. Målepunktet 150 m over HRV ved Refshussætra er 

derfor ikke tatt med i tabell 3.2. Det må understrekes at tallene i 

denne tabellen er usikre, og at de er gitt for å illustrere de 

utslag en kan vente i rolig vintervær. I gråvær (overskyet, ned

bør), og ved moderat eller sterk vind er virkningen av utbyggingen 

på lufttemperaturen i magasinområdet så liten at den neppe er 

målbar. 

Tabell 3.2. sannsynlig senkning av minimumstemperaturen (Oe) i 

stille, klare vinternetter, i ulike høyder over HRV ved Grana

sjøen med islagt magasin og ulik magasinfylling, som følge av 

utbyggingen. 

Høyde over HRV (m) 

Fylt til HRV 

12 m under HRV 

Tappet til LRV 

2 

5,5 

2,8 

1,0 

12 

5,0 

2,6 

0,8 

3.3. Langs elver med redusert vassføring 

22 

4,5 

2,4 

0,6 

32 

4,0 

2,2 

0,4 

42 

3,5 

2,0 

0,2 

87 

1,5 

1,1 

O 

på elvestrekninger mellom magasin og kraftverksutløp vil inngrepene 

oftest redusere vassføringen i elva sterkt, særlig vår - sommer -

høst. Vannstanden blir da lavere og vannarealet mindre og vanntem

peratur og isforhold i elva blir endret. 

3.3.~. Følger av endret vannstand. 

Vannstanden i elva påvirker gjerne grunnvannsnivået i jord langs 

elva, og særlig på lavtliggende jordbruksarealer langs en elv kan 

en reduksjon av vassføringen senke grunnvannsnivået slik at det 
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virker inn på plantenes vannforsyning (Myhr,1971 og 1982). Redusert 

vanntilførsel fra grunnvannet kan føre til at i godværsperioder 

blir innholdet av nyttbart vann i rotsonen så lite at transpirasjo

nen fra plantedekket blir sterkt redusert, noe som kan gi avlings

svikt (Op. cit.). Absorbert solenergi som under gunstigere fuktig

hetsforhold i jorda ville gå med til å fordampe vann, vil da kunne 

resultere i sterkere oppvarming av både vegetasjonen, det øverste 

jordlaget og det jordnære luftlaget. uttørring reduserer både 

varme ledningsevnen og varmekapasiteten i jorda. Særlig ved bar jord 

eller ved et glissent plantedekke, vil det på solrike dager bli 

varmere i overflaten, og det blir lagret mindre varme i tørr enn i 

fuktig jord. I en etterfølgende strålingsnatt (stille klarvær) vil 

da overflatetemperaturen oftest bli lavere på den tørre enn på den 

fuktige jorda . 

Somrene 1975-1981 ble det på garden Sletten i Nordberg, Skjåk gjen

nomført omfattende undersøkelser av virkningen av vannstands end

ringer i otta på grunnvann, markvann, mikroklima og avling (Gisle

foss 1980, Gislefoss og Skaar, 1980 og Myhr, 1982). Forsøksfeltet 

(Figur 3.13) var delt i 2 like deler, en med gras og en med bygg. 

Hver del var igjen delt i 2, hvor den ene delen ble vannet, og den 

andre fikk naturlig nedbør. Målinger av grunnvannstand, tension 

(fuktspenning i jorda) i rotsonen, og timevise registreringer av 

luftemperatur ble gjort i hvert felt i 5 punkt (luftfuktighet og 

vind i 2 punkt) i et 32 m langt snitt lodrett på elvebredden. I 

figur 3.14 er gitt noen resultater av mikrometeorologiske målinger 

i uvannet eng (gras) fra sommeren 1977, da området hadde nær "nor

male" temperatur- og nedbørforhold. 

Intervallet fra feltkapasitet (0,1 bar) til 0,5 bar tension dekker 

det optimale området for plantenes vannforsyning. uttørring ut over 

0,5 bar gir tørkestress, og det blir ikke anbefalt å la jorda tørke 

ut sterkere før vanning (Myhr, 1982). Dette betyr at det 16. juni 

var optimal tilgang på nyttbart vann i rotsonen på alle de 5 måle

stedene. på 3-5, nærmest elva, var forholdene optimale også 23. 

juni og 12. august, mens det på målestedene 1 og 2 var moderat 

tørkestress 23. juni, og sterkt tørkestress 12. august. 
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Figur 3.13. Forsøkfeltet på Sletten Gard i Skjåk sett mot sør-vest. 

(Foto E, Skaar) . 

vi merker oss at temperaturene i 15 og 100 cm høyde ikke varierte i 

takt. Variasjonen i maksimums- og minimumstemperaturen var stort 

sett større enn i de gjennomsnittlige dag- og nattetemperaturene. 

Om dagen var temperaturen 15 cm over bakken fra 0,4 til 2,2°C 

høyere enn 100 cm over bakken, mens den om natta var fra 0.8 til 

1,8°C lavere i det nederste nivået. 

Det moderate tørkestresset i punkt 1 og 2 den 23. juni gav åpenbart 

ikke noe målbart utslag i noen av de registrerte temperaturene. Det 

sterke tørkestresset den 12. august, derimot, ser ut til å ha gitt 

en "lokal" hevning i dagtemperaturen på ca. 0,5°C i nivået 15 cm 

over bakken, mens virkningen ikke var målbar 100 cm over bakken. I 

minimums- og nattetemperaturen var det heller ikke den 12. august 

klare utslag. Dette tyder på at vanninnholdet i rotsonen betydde 



51 

lite for varmelagringen i det øverste jordlaget om dagen, og for 

varmetapet om natta. Arsaken til dette var nok at et tett plante

dekke er en forholdsvis effektiv barriere mot varmestrømmen til og 

fra underlaget. 
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Figur 3.14. Variasjon i forskjellige størrelser på forsøksfeltet 

på Sletten i Skjåk (skissert øverst til venstre) for 3 utvalg

te døgn sommeren 1977. øverst er gitt grunnvannstand (cm under 

overflaten med tall), og tension (bar) omkring 15 cm dyp i 

rotsonen. Nedenfor er gitt maksimums-, dag-, natte- og mini

mumstemperatur (Oe) 15 cm, og dag- og nattetemperatur 100 cm 

over bakken (etter Gislefoss og Skaar, 1980). 
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Eksemplet i figur 3.14 gir hovedresultatet av vannstandens (grunn

vannsnivåets) innvirkning på luftemperaturen over de to forsøksfel

tene som ikke ble vannet. Også i dybden 5 cm i jorda ble det funnet 

at tørkestress ga noe høyere dagtemperatur, men utslagene var 

mindre enn i høyden 15 cm over bakken. 

Ved tørrlegging av myr og sumpland kan temperaturutslagene bli 
betydelig større enn de som ble registrert ved undersøkelsen i 

Skjåk. Men også her må en vente at innvirkningen er begrenset til 

mikroklimaet nær flaten. 

3.3.2. Følger av endre1; vann1;empera1;ur og vannareal 

Redusert vassføring i den isfrie sesongen fører gjerne til at 
vanntemperaturen svinger sterkere i takt med luftemperaturen, og 

det blir større forskjell mellom dag- og nattetemperaturene. Opp

varmingen om våren og avkjølingen om høsten går raskere og sommer

temperaturen blir som regel høyere enn før regulerer ingen. I litte
raturen finnes det ikke eksempler på systematiske feltundersøkelser 
med sikte på å granske virkningen av "tørrleggingen" aven elv på 
den lokale luftemperaturen. Vurderinger basert på generelle kunn

skaper om mikro- og lokalmeteorologi gir likevel grunnlag for 

rimelig sikre overslag over de endringer som kan ventes. 

Den raskere temperaturstigningen i elva om våren og den noe høyere 
vanntemperaturen om sommeren vil ha en positiv virkning på lufttem

peraturen nær større vannflater, f.eks. terskeldammer. virkningen 
er størst i kjølige netter - spesielt i frostnetter. 

Reduksjon i vannareal virker i motsatt retning, og den frostdemp

ende - i enkelte tilfelle frosthindrende - virkningen av elva kan 

bli redusert som følge av reguleringen. Det skal forholdsvis store 

endringer til - både i vannareal og i vanntemperatur - for å gi 
målbare utslag i lufttemperaturen om dagen. 
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Om høsten (august - september) vil både det raskere fallet i vann

temperaturen og reduksjonen i vannarealet kunne føre til økt frost

fare nær elva, mens det sjelden blir merkbare endringer i dagtempe

raturen. Fullstendig tørrlegging aven forholsvis bred elv i frost

lendte områder - dvs. flate, lavtliggende arealer der kaldlufta 

lett hoper seg opp - vil føre til de største endringene. Nordli 

(1974 og 1975) beregnet den frosthindrende effekten aven elv ved 

hjelp aven enkel modell utviklet av Høgåsen (1974). Modellen 

forutsetter at tilførselen av følbar varme fra elveflaten er gitt 

ved: 

(3.1) 

der K er en konveksjonskoeffisient, Tver temperaturen i vannflaten 

og Ta er lufttemperaturen. Ved et eksperiment ved vindstille og med 

store temperaturforskjeller mellom vann og luft, fant Høgåsen at K 

er 15 til 20 kcal m-2 oe-1 time-l, dvs. 17,5 til 23,3 W m-20 C-I • Dette er 

kanskje en riktig størrelsesorden for K ved temperaturdifferanser 

på omkring 50°C eller mer. Men siden K øker sterkt med temperatur

forskjellen mellom varmt vann og kald luft [jf. formel 3A, Appen

diks, der den termiske konveksjonen er proporsjonal med (Tv - Ta)lIJ], 

får en helt urealistiske verdier om en anvender denne K-verdien ved 

en temperaturforskjell på f.eks. 5°C (jf. Figur 2.4). 

Modellen forusetter også at den følbare varmen fra elva - og even

tuelt bidrag av frigitt latent varme ved kondensasjon (sublimasjon) 

av vanndamp fra elva - blir jevnt fordelt i dalatmosfæren under et 

konveksjonsnivå, som fastsettes skjønnsmessig. siden det i rolig 

klarvær sjelden er helt vindstille i et dalføre, er den frosthin

drende effekten så å si alltid størst på arealer som ligger i 

"elvetrekken". Men selv ved fullstendig tørrlegging av norske elver 

kan en i strålingsnetter om høsten på de mest utsatte stedene neppe 

vente større senkning av minimumstemperaturen enn 1-1,5 o e like ved 

elvebredden, og 50-100 m fra elva vil virkningen neppe være målbar 

(jf. forholdene ved Granasjøen, Tabell 3.1). Derfor vil resultatene 

av slike modellbereginger ikke bli drøftet her. 
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på relativt flate elvstrekninger i Orkla ovenfor Ulset kraftverk i 

Kvikne (se kart, Figur 3.18) der det er bygget terskeldammer, har 

reguleringen redusert vannarealet med 30-50%. Utaaker (1989) vur

derte mulige endringer i lufttemperaturen som følge av regulerin

gen, og hans konklusjon var at i disse områdene er den positive 

virkningen av høyere vanntemperatur om våren og sommeren jevnt over 

større enn den negative innvirkningen av redusert vannareal. Om 

høsten (i september) vil sannsynligvis minimumstemperaturen i 

strålingsnetter kunne bli omkring 0,5°C lavere enn før reguleringen 

på åpne flater like ved elva (Figur 3.15), mens det neppe blir mål

bare utslag i større avstand enn ca. 50 m fra elva. på lange strek

ninger her skjermer "krattskog" langs elvebredden mot elvetrekken 

inn over jordene, men samtidig demmer den opp for kaldluft som 

siger ned lisidene og jordene mot elva. Om "krattet" ble fjernet, 

ville dette uten tvil føre til en markert hevning av minimums

temperaturen i strålingsnetter på ganske store arealer. Langs mer 

Figur 3.15. Orkla ved Nergard i Kvikne. Reguleringen ville her 

tørrlegge det meste av elveleiet, men en terskel dam sørger for 

at vannarealet er blitt forholdsvis lite redusert. 
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brattlendte strekninger vil selv total tørrlegging ha liten eller 

ingen innvirkning på lufttemperaturen i vekstsesongen. 

3.3.3. Fø~ger av endringer i isforho~d 

Redusert vassføring kan gi tidligere islegging om høsten, mer 

stabile isforhold om vinteren og senere isløsning om våren på 

mindre vann, terskeldammer og stilleflytende elvestrekninger. En 

eventuell forsinkelse i iSløsningen om våren på slike steder kan 

tenkes å gi direkte utslag i vekstklimaet i omgivelsene. 

Boe (1979) fant at Brokkereguleringen sannsynligvis har forsinket 

isløsningen på en større terskeldam, Flåren (Figur 3.16), med 

ca. 3 uker. Tabell 3.3 er basert på temperaturregistreringer på 

Sandnes (8 m over vannflaten, ca. 70 m fra vannkanten) og på Bjørg

um (5 m over elva, ca. 30 m fra bredden) i perioden 4 pentader før 

og 4 pentader etter iSløsning på Flåren for vårene 1976, 77 og 78. 

Pentaden da isfri inntraff, er ikke tatt med her. 

Figur 3.16. Kart over området ved Brokke kraftverk (B-K) i otra. B 

er temperaturstasjonen Bjørgum, F er profilmast og S er sta

sjonen Sandnes (Utaaker, 1982b). 
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Tabell 3.3. Midlere endringer i minimumstemperaturen, ~2 - ~l , °C 

på Sandnes ved isløsning jevnført med Bjørgum (ved isfri elv). 

Data fra 4 pentader før (1) og 4 pentader etter (2) isløsning 

vårene 1976, 77 og 78. N = antall observasjoner, ~ = middel

differansen S - B, ~g = minste signifikante ~2 - ~l : + på 95% 
og ++ på 98% nivå. 

~ - ~l 

Pentader 12 12 

utv. d. 26 31 

For pentademidlene fører isløsningen til en midlere relativ hevning 

av minimumstemperaturen på Sandnes på 0,77°C - statistisk sikker på 

95% nivå (jf. Appendiks, 6.2. Differansemetoden). For utvalgte 
strålingsnetter er den gjennomsnittlige hevningen 0,96°C - signifi

kant på 98% nivå. Profilmålinger i en mast ved Flåren (Eitrheim, 

1979) tyder på at det ikke var målbare utslag i minimumstempera

turen høyere opp i lia enn 20-25 m over vannflaten. En medvirkende 

årsak til den relative temperaturhevningen ved Flåren kan være at 

etter isløsning stiger vanntemperaturen her raskere enn i natur

tilstanden når isen er borte. Vanntemperaturen ved Bjørgum er 

dominert av avløpsvannet fra Brokke kraftverk, der temperaturstig

ningen utover våren - forsommeren er betydelig langsommere. Tilsva

rende beregninger for maksimums- og døgnmiddeltemperaturen ga ikke 

entydige utslag. Reguleringene har derfor øket faren for nattefrost 

på lavtliggende arealer ved Flåren, men siden iSløsningen normalt 

skjer før vekstsesongens begynnelse, er vekstklimaet der neppe 

blitt målbart endret. 

I området ved Tveitevatn-Grungevatn ble lufttemperaturen registrert 

i ulike høyder over vannflaten i tiden før og etter isløsning om 

våren i årene 1971-74 (Utaaker, 1976). Hovedresultatene som illus

trerer den avkjølende virkningen av is i forhold til åpent vann er 

oppsummert skjematisk i figur 3.17. 
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I strålingsnetter kan avkjølingen like over isflaten (1,5 m) senke 

minimumstemperaturen med ca 2,OoC. Avkjølingseffekten avtar raskt 

til ca. loe i 15 m høyde og ca. 0,3 oe i 30 m høyde. Virkningen kan 

ved Grungevatn i enkelte tilfelle tilsynelatende nå opp i en høyde 

på ca. 60 m, men stort sett var det vanskelig å påvise sikre tempe

raturutslag i større høyde enn 30-40 m. 

på klare, stille dager kan den avkjølende effekten av isflaten gi 

utslag i døgnmiddeltemperaturen på ca. 1,3 o e i 1,5 m høyde, 0,7 o e i 

15 m høyde, mens det ikke var mulig å påvise noe sikker innvirkning 

over ca. 30 m høyde. 

Min. temp. Døgntemp. Døgntemp. 
strålingsnatt utv. døgn utv. pentade 

60 
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Figur 3.17. Forenklet fremstilling av den avkjølende innvirkningen 

av isen på Tveitevatn - Grungevatn i dalsidene over isflaten 

ved forsinket isløsning om våren. 
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I middel for de mest ekstreme "godværspentadene" før isløsning 

kan en for døgnmiddeltemperaturen vente en avkjølende effekt på 

ca. 0,7°C i 1,5 m nivået, ca. 0,4°C i 15 m nivået, mens det høyere 
opp enn ca. 25-30 m over isflaten neppe er målbare utslag. 

I følge Boe (1982) har reguleringen ført til en gjennomsnittlig 

forsinkelse i isløsningen på ca. en uke på Tveitevatn og Grunge

vatn. I en uke med godvær før isløsningen vil dette bety: 

1. Økt frostfare i et belte fra strandkanten og opp til ca. 30-40 m 

over vatnet når lufttemperaturen faller under OOC i stille, 

klare netter. 

2. En senkning av døgnmiddeltemperaturen på ca. O,soC i gjennom

snitt for et belte opp til ca. 30 m, mens det ikke blir målbar 

virkning over denne høyden. 

I skyet vær og eller/vind er utslagene neppe målbare. 

De jordbrukssakkyndige ved skjønnet anslo at veksten av gras i 

beltet fra strandkanten og opp til ca. 30 m gjennomsnittlig er 

blitt forsinket med 1-2 dager. 

Ved Mjøsa, der isleggingen ikke er påvirket av regulering, fant 

Strandenes (1984) at isfri kontra islagt sjø gir klare utslag i 

lokalklimaet. Han delte materialet inn i både temperaturklasser og 

etter værtyper, og fant ved hjelp av temperaturdifferansemetoden at 

begge inndelingene ga markerte utslag av samme størrelse. I sky

frie, rolige værsituasjoner ved isløsning om våren fant han for 

Kise på Hedmark (6 m over Mjøsa, ca. 70 m fra vannkanten) en midle

re relativ stigning i minimumstemperaturen på ca. 2°C, og for Staur 

(31 m over Mjøsa, ca. 600 m fra vannkanten) ca. l,SoC. For maksi

mumstemperaturen, Tx , var største midlere hevning (i gruppen Tx < 

10°C) ca. 1°C på Kise og ca. O,5°C på staur. 

Disse tre eksemplene viser at den relative hevningen av lufttempe

raturen i strandsonen ved isløsning om våren er større ved store 

innsjøer enn ved mindre vann og terskeldammer. 
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3.3.4. Følger av endringer ved fosser 

Fosser skaper et spesielt klima like ved og et stykke nedstrøms 
fossen. Det fallende vannet river med seg luft, og det virvles opp 

dråper. Fossegovet sprer seg over et visst område som på denne 
måten får et ekstra tilskott av "nedbør". Når vanndråpene er kalde

re enn lufta, blir lufta avkjølt fordi dråpene blir oppvarmet og 

delvis fordamper, og dermed trekker varmeenergi fra lufta. Når 
dråpene er varmere enn lufta, tas fordampingsvarmen fra vannet og 
noe følbar varme blir også avgitt til lufta. Størrelsen av området 

som preges av fosseklimaet, er avhengig av terrengforhold og vass

føring. 

Når fossen "tørrlegges", blir govet sterkt redusert eller helt 

borte. I vekstsesongen vil det tidligere gov-området på varme dager 
få høyere dagtemperaturer og lavere luftfuktighet. Det lokale 

nedfallet av vanndråper blir borte. Den lokale luftstrømmen som ble 

skapt av fossen, blir også borte, og dette kan øke frostfaren på 
froslendte steder i klare, vindstille netter. Forholdene vil være 

forskjellige fra foss til foss, og det er heller ikke utført noen 

omfattende feltundersøkelser ved tørrlegging av fosser. Det er også 

vanskelig å anslå størrelsen av de endringer som vil skje. Men 

området som blir påvirket, vil i de fleste tilfelle være lite. 

I rOlig, kaldt vær vinterstid fører tørrleggingen til en reduksjon 

i rimavsetningen og i hyppigheten og omfanget av frostrøyk ved 
fosser og stryk, som i naturtilstanden gikk åpne når elva ellers 

var islagt. 

3.4. Elvestrekninger nedstrøms kraftverk 

Nedstrøms kraftverk fører en utbygging som regel til at sommervass

føringen blir redusert. Spesielt gjelder dette flomtopper ved 
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snøsmelting i fjellet, eller ved sterk nedbør i det regulerte 

feltet. Vintervassføringa blir oftest økt markert. 

Kaldt undervann fra kraftverket kan i sommermånedene juni-august 
føre til betydelig lavere vanntemperatur i elva enn før regulerin
gen. Temperatursenkningen er som regel størst midt på sommeren, og 

kan på særlig varme dager gå opp i 10°C like nedstrøms enkelte 
kraftverk (Roen, 1988). Oftest er den betydelig mindre, og lokal 

oppvarming gjør at utslaget avtar nedover elva. 

på varme sommerdager kan lavere vanntemperatur tidvis resultere i 

litt lavere lufttemperatur på lokaliteter der "elvetrekken" går inn 
over land. utslagene vil i alle fall bli små, fordi vind og lokal 
sOloppvarming skaper sterk turbulens ved bakken, og dette gir god 

innblanding med store luftmengder. 

på senhøsten - fra omkring midten av september - er undervannet fra 
kraftverket som regel varmere enn elvevannet var før reguleringen. 

Dette kan redusere frostfaren noe på flater langs elvebredden. 

Økt vintervassføring og opptil 2-3°C høyere vanntemperatur kan gi 
senere, redusert eller ingen iSlegging på elver, og på små vann som 

har fått sterkere gjennomstrømning. Der kraftverksutløpet går ut i 

en islagt innsjø, dannes det en råk. Endringer i isforhold som 

følge aven regulering er uten tvil årsak til de største endringene 

i lokalklimaet i norske dalføre. 

I samband med utbyggingen av Orkla/Granavassdraget ble det i Orkla

dalføret gjort omfattende klimaregistreringer før, under, og etter 

reguleringene ble iverksatt. stasjonskartet (Figur 3.18) som gir en 

oversikt over klimastasjoner og kraftverk, viser at de midlertidige 

klimastasjonene stamnan (2008), Grindal (2009), Meldal (2007), og 
den faste værstasjonen, Orkdal - øyum alle ligger nedstrøms kraft

verk. Figur 3.19 illustrerer den gjennomsnittlige endringen i 

vassføringen 15. februar og 15. juni på ulike strekninger i Orkla 

som følge av reguleringene. 
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Figur 3.19. Gjennomsnittlig vassføring i Orkla 15. februar Og 15. 
juli ~ og etter utbygging (etter Roen, 1988). 

3 .4.1. Virkninger pl. vanntemperatur og is i Orkla 

Kort summert fant Boe og Roen (Utredninger, 1982-1988) at i vekst

sesongen har reguleringene medført til dels betydelige endringer i 

vanntemperaturen i sommermånedene, juni-august, mens endringene er 

små i april, mai og september. I sommermånedene regner de med føl

gende, gjennomsnittlige senkning i vanntemperaturen når kraftverke

ne er i drift; på strekningen: 

Ulset kraftverk-Storfossdammen: 2-3°C. Endringene er størst 

like nedstrøms kraftverket, og den avtar nedover. 

Brattset kraftverk-Grana kraftverk: l-2°C. Endringene er 

størst ved Brattset og den avtar nedover. 

Grana kraftverk-Bjørset: Ikke tallfestet, men de fastslår at 

vanntemperaturen nedenfor kraftverket er betydelig lavere 

etter reguleringen enn før. 



63 

Nedstrøms Svorkmo kraftverk: Små endringer, men det er en ten

dens til litt lavere temperatur. 

Om isforholdene på disse strekningene, når kraftverkene er drift, 

konkluderer Boe og Roen: 

Ulset kraftverk-Storfossdammen: Før reguleringen stabilt 

isdekke hver vinter (bortsett fra stryk). Etter reguleringen 

ingen islegging når lufttemperaturen er over ca. -lOOC. Ved 

lavere temperaturer noe islegging, kanskje vesentlig som 

strandis, og da særlig på den nederste delen av strekningen. 

Brattset kraftverk-Grana kraftverk; Islegging på denne strek

ningen i naturtilstanden tok vanligvis til i november og ble 

fullført i desember. Det var ikke uvanlig at isleggingen ble 
avbrutt, og måtte ta til på nytt på grunn av væromslag både en 

og to ganger på forvinteren, før isforholdene stabiliserte 

seg. Deretter var det bare kraftige væromslag som endret 

isforholdene. Isløsningen om våren skjedde som regel i april. 

Etter reguleringen vil isen kunne gå opp over lengre streknin

ger flere ganger i løpet aven vinter. på de to øverste kilo

metrene nedover fra Brattset kraftverk vil elva gå åpen når 

kraftverket er i drift, uansett værforhold. Generelt vil elva 
gå betydelig mer åpen etter reguleringen enn tidligere. 

Grana kraftverk-Bjørset: Før reguleringen var forholdene 

omtrent som for strekningen Brattset kraftverk-Grana kraft

verk. så sant det er drift i Grana Kraftverk, går Orkla nå 

helt åpen fra kraftverket ned til Ramlo. Nedenfor Ramlo åpner 

og lukker elva seg i takt med værforholdene, i første rekke 

med lufttemperaturen. Reaksjonstiden fra skifting i værforhol

dene (omslag til mildvær) til skifting i isforholdene er kort, 

langt kortere enn før reguleringen. Endringene er raskest og 

størst i den øvre delen av den islagte strekningen, men er 

raskere og større også i den nederste delen, bortsett fra i 

magasinet ved Bjørset. 
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Nedstrøms Svorkmo kraftverk: Før reguleringen var Orkla på 

denne strekningen stort sett islagt i månedene desember -

mars. Bare i enkelte mindre stryk var det små råker. I for

bindelse med mildvær kunne isen brekke opp i strykpartiene. 

Etter reguleringen vil fremdeles det meste av strekningen 

kunne bli islagt. Men på grunn av økt vassføring vil isleg

gingen ta lengre tid, og elva vil gå mer åpen i strykene. 

3.4.2. Luftemperatur og luftfuktighet i vekstsesongen 

Nedstrøms kraftverkene i Orkla har reguleringen, som skissert 

ovenfor, også om sommeren medført endringer i vanntemperaturen. Det 

var likevel ikke mulig å påvise at det har skjedd noen målbar 

endring verken i lufttemperatur eller luftfuktighet på noen av de 

fire stasjonene i Orkdalen. Dette var ikke uventet, for ved så små 

flater som det er tale om her, blir lufttemperaturen i omgivelsene 

lite påvirket aven senkning av vanntemperaturen på noen få grader, 

slik det har skjedd ved disse stasjonene. Men om en f.eks. hadde 

målt like nedstrøms Grana kraftverk på varme sommerdager før og 

etter reguleringen, er det mulig at en kunne ha påvist en viss 

senkning i lufttemperaturen ved elvebredden. Men konveksjon over 

den soloppvarmete bakken sørger i slike situasjoner for så effektiv 

omrøring i lufta at virkningen av den kalde elveflaten vil være 

utvisket noen få meter fra vannkanten. Mulige endringer i mikro

klimaet på lavtliggende områder langs elva som følge av endringer i 

grunnvannstanden er ikke tatt med i denne vurderingen (jf. Kapittel 

3.3.1) • 

Om sommeren er den lokale vanndamptilførselen dominert av evapo

transpirasjonen fra jord og plantedekke. Særlig på varme dager, når 

temperaturen i elvevannet er markert lavere enn i lufta over, er 

fordampningen fra elva liten, og en temperatursenkning på noen få 

°C i elvevannet gir da helt ubetydelige utslag i en prosess som 

bidrar lite til vanninholdet i dalatmosfæren. Som ventetfkunne det 

heller ikke påvises noen virkninger av reguleringene på luftfuktig

heten langs Orkla sommerstid. 
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Heller ikke ved andre vassdragsreguleringer i Norge er det påvist 

endringer i lokalklimaet nedstrøms kraftverk i vekstsesongen pga. 

endret vassføring og senket vanntemperatur i elva. 

3.4.3. Lufttemperatur og luftfuktighet vinterstid 

Endringene er knyttet til økningen i arealet av åpent vann som 

følge av reguleringene. Like nedstrøms et kraftverk som er i drift, 

vil alltid en stor del avelvearealet være isfritt. Lengre elve

strekninger som før var islagt om vinteren, åpner og lukker seg nå 

i takt med værforholdene. Arealet av åpent vann som gjerne er stort 

i mildvær og ved moderat kulde, avtar raskt i streng kulde. 

Differansemetoden (Appendiks 6.1) ble brukt for å få et statistisk 

mål for virkningen av reguleringene på lufttemperaturen og luft

fuktigheten langs Orkla. De største endringene, som følge av mer 

åpent vann vinterstid, må en vente i rolig vær med streng kulde. I 

figur 3.19 er lufttemperaturen på referansestasjonen, (1) Sørøyåsen 

(2001 i Figur 3.18), delt inn i følgende grupper (TOC): I. T > O ; 

Il. -10 < T ~ O ; Ill. -15 < T ~ -10 ; T ~ -15. samtidig var gjen

nomsnittlig vindstyrke på Sørøyåsen og på Muan (7) lavere enn 

1 m S-I. 

Reguleringen ser ut til å ha ført til en relativ temperaturhevning 

på alle de tre dalstasjonene. på stamnan (8) er temperaturhevningen 

i gruppe I, som en kunne vente, liten og ikke statistisk sikker, 

mens den i gruppene med lavere temperatur er statistisk sikker og 

øker fra 1,26°C i gruppe Il til 2,07°C i gruppe IV. Dette er noen

lunde i samsvar med de utslag utaaker (1982) fant ved Otra ned

strøms Brokke kraftverk. 

Det er uråd å finne en rimelig fysisk forklaring på at en mer isfri 

elv skulle gi så stor lokal temperaturhevning på Grindal (7) og 

Muan (9) i gruppe I som figur 3.20 viser. Den relative temperatur

hevningen i gruppe Il er også markert større enn de utslag av is 

kontra åpent vann som ble påvist av Pleym (1980) ved storsjøen i 
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Rendal, og av Strandenes (1984) ved Mjøsa for tilsvarende tempera

turer. Utslagene i gruppe III er bedre i samsvar med resultatene i 

disse undersøkelsene. Begge steder ble det påvist en relativ tempe

raturhevning på ca. 4,9 °C eller mer for temperaturer under hen

holdvis -10 og -15°C. Ved disse insjøene dreier det seg likevel om 

vannflater aven helt annen størrelse enn den økningen i åpent vann 

reguleringen har medført på denne strekningen i Orkla i kuldeperi

oder. 
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Figur 3.20. Gruppemidler av lufttemperaturen på Sørøyåsen, Tl , og 

samsvarende differanser, ~T , mellom stasjonene Muan, 7 , 

stamnan, 8 , og Grindal, 9 , og Sørøyåsen i rolig vær i janu

ar-februar før og etter reguleringene. Tallene gir antall 

observasjoner i hver gruppe (etter utaaker og Skaar, 1986). 

At utslaget på stasjon 9 er mindre i gruppe IV enn i gruppe III 

skyldes trolig at stilleflytende områder som er åpne i moderat 

kulde, fryser delvis eller helt til i streng kulde. Redusert varme

tilførsel fra elva vil da resultere i mindre lokal temperaturhev

ning. Dette er nok også tilfelle på stasjon 7, men det forklarer 
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ikke at det er blitt relativt kaldere etter reguleringen på denne 
stasjonen i streng kulde. 

Utaaker (1983) viste at valg av referansestasjon kan ha avgjørende 

betydning for resultatene ved bruk av differansemetoden. En gran

sking av noen utvalgte situasjoner med vindstille eller svak vind 
og streng kulde, viste at dalstasjonene ved Orkla da alltid var 

markert kaldere enn Sørøyåsen som lå mye høyere (587-665 m). Kal

dest var det på den lavestliggende stasjonen, Muan, der stagnerende 

kaldluft kunne gi mer enn 20°C lavere temperatur enn på sørøyåsen. 

på stamnan var det i slike situasjoner oftest markert fjellvind, og 

temperaturen der var da sjelden mer enn ca. 5°C lavere enn på 

Sørøyåsen, mens Grindal gjerne hadde svakere vind og litt lavere 

temperaturer enn stamnan, men markert høyere temperaturer enn Muan. 

Detaljstudiene viste at Sørøyåsen var bra egnet som referansesta

sjon for stamnan, noe dårligere for Grindal og lite egnet for Muan. 

Beregningene med Sørøyåsen som referansestasjon og innbyrdes jevn

føring mellom dalstasjonene ga likevel grunnlag for rimelig sikre 

tall for virkningen av utbyggingen på vintertemperaturen på de tre 

dalstasjonene. Tilsvarende analyser ble gjort for Orkdal-0yum og 

Sæter i Kvikne (ca. 800 m ovenfor utløpet av Ulset Kraftverk), mens 

forholdene nedstrøms Ulset kraftverk er vurdert ut fra resultatene 

lengre nede i Orkla og fra undersøkelser nedstrøms Savalen kraft

verk i Alvdal (Utaaker, 1978), og Brokke kraftverk i Setesdal der 

Utaaker (1982) fant en gjennomsnittlig temperaturhevning på ca. 2°C 

ved luftemperaturer lavere enn -10°C. 

Analysen av registreringene fra stasjonene i Orkdalen viste at i 

rolig vintervær kan en vente følgende utslag i lufttemperaturen når 

kraftverkene er i drift: 

1. Ved lufttemperaturer omkring OOC eller høyere er det ingen 

virkning av reguleringene på noen av stasjonene. 

2. Ved temperaturer omkring -10°C har det skjedd en temperatur

hevning på ca. 1,3°C på stamnan (nr. 2008) og på Orkdal-0yum, 
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og på om lag 1,5°C på Grindal (nr. 2008), på Muan (nr. 2007) 
og like nedstrøms Ulset kraftverk. 

3. Ved temperaturerer omkring -15°C er temperaturhevningen ca. 

1,7°C på stamnan og på Orkdal-0yum, og om lag 2,8°C på Muan, 
Grindal og Ulset. 

4. Ved temperaturer omkring -20°C er temperaturhevningen ca. 2°C 
ved Muan, stamnan, Grindal og Orkdal-0yum, og om lag 3,5 oe ved 

Ulset. 

5. Ved temperaturer på -25°e eller lavere er temperaturhevningen 
mindre enn loe på Grindal og Orkdal-0yum, sannsynligvis om lag 

4°C ved Ulset og ingen virkning på Muan. på stamnan ble det 

ikke målt så lave temperaturer. (Grunnen til at virkningen av 

reguleringen avtar ved streng kulde er mindre areal av åpent 
vann på den lokale elvestrekningen.) 

6. på Sæter i Kvikne kunne det ikke påvises noen virkninger av 
reguleringene på lufttemperaturern. 

Registreringene av luftfuktigheten ble analysert på tilsvarende 

måte. Heller ikke her var Sørøyåsen særlig godt egnet som referan

sestasjon for dalstasjonene. Resultatene viste at reguleringen 

neppe har ført til målbar endring i den relative luftfuktigheten på 

noen av de berørte stasjonene. I rOlig, kaldt vintervær - når for

dampningen fra åpent vann i følge tabell 2A (Appendiks) er stor -

har det skjedd en økning i vanndampinnholdet i lufta på stasjonene 

stamnan, Grindal, Muan og Orkdal - 0yum, mens forholdene ved Sæter 

i Kvikne ser ut til å være uendret. Den samtidige hevningen av 

lufttemperaturen fører likevel til at den relative luftfuktigheten 

ikke øker markert. Luft som f.eks strømmer inn i uthus i slike 
situasjoner, har derfor oftest fått noe økt "tørkeevne" (metningsd

efisit, dvs. den mengde vanndamp som må tilføres for at lufta skal 

bli mettet med vanndamp, 100% relativ luftfuktighet) som følge av 

reguleringen. I streng kulde er utslagene så små, både i vanndamp

innhold og i "tørkeevne", at de er uten praktisk betydning. 
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3.4.4. Frostrøyk 

De lokale klimaendringene som merkes mest ved vassdragsreguleringer 

i Norge, er økt hyppighet av frostrøyk og økt rimavsetning langs de 

deler av vassdraget, der reguleringen hindrer islegging selv i 

sprengkulde. 

Systematiske observasjoner av frostrøyk er gjort ved en rekke 

norske vassdrag. De mest omfattende observasjonene er gjort ved 

osen av vågåvatnet ved bygdesenteret Vågåmo (Nordli, 1988). De 

strakte seg over e~ tidsrom på 14 sesonger (november - mars) uten 

hull i materialet. ut fra dette materialet utviklet Nordli en rekke 

frostrøykindekser. Han fant at en indeks bassert på en kombinasjon 

av lufttemperatur og skydekke, ga best overensstemmelse med obser

vasjonene, men en modell basert på temperaturforskjellen mellom 

vann og luft var omtrent like god (jf. Kapittel 2.4, Figur 2.10). 

Tabell 3.4. Sannsynligheten for frostrøyk ved osen av VAgAvatnet i 

mAnedene november-mars i gjennomsnitt for en 30-Arsperiode. 

Fl = all frostrøyk uten hensyn til omfang, F 2 = all velutviklet 

frostrøyk, FJ = alle tilfelle av frostrøyk som brer seg utenom 

Apent vann (etter Nordli, 1988). 

Variasjon gj. Tilfelle per sesong 
døgnet Tid (Kl.) Fl F2 F3 

Mest frostrøyk 07 44 33 17 

Minst " 15 32 24 13 

Middel over d. 00-23 38 29 15 

Ved hjelp av modellen og meteorologiske observasjoner fra stasjonen 

Klones beregnet Nordli den gjennomsnittlige sannsynligheten for 

frostrøyk til ulike tider av døgnet i disse vintermånedene i løpet 

aven 30-årsperiode (Tabell 3.4). Størst sannsynlighet for frost

røyk var det ved 7-tiden om morgenen og minst ved 15-tiden om 

dagen. 
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Tabell 3.5. Sannsynligheten for frostrøyk nedstrøms Rena kraftverk 

i mAndene november-mars i gjennomsnitt for vintrene 1965-74. 

Inndelingen i frostrøykklasser som i tabell 3.4 (etter utaa

ker,1980). 

Tid Kl. Tilfelle per sesong 
Fl F2 F3 

Morgen 07 30-40 27-32 8-10 

Middag 13 15-20 12-15 3-4 

Kveld 19 20-30 17-22 6-8 

Vågå har innlandsklima og lufttemperaturen kan i sjeldne tilfelle 

gå ned mot -40°C, mens temperaturer lavere enn - 20°C er vanlige om 

vinteren. Under "frostrøykvær" er vindhastigheten i Vågå sjelden 
over 2 m S-l. Nordli kunne derfor ikke undersøke hvordan vinden 

virker på dannelse og utvikling av frostrøyk. Observasjoner fra 
andre norske dalføre (Utaaker, 1979) tyder på at sannsynligheten 

for omfattende frostrøyk avtar med økende vind (jf. Kapittel 2.4, 

Figur 2.6), og at ved vindstyrker over ca. 2 m S-l er det sjelden 

frostrøyken brer seg noe særlig utenom åpent vann. 

I tabell 3.5 er gitt resultatet av beregninger av sannsynligheten 

for frostrøyk ved avløpskanalen fra Rena kraftverk i Øvre Rendal 

(Utaaker, 1980). Ved vurderingen av utbredelsen av frostrøyken er 

det her tatt hensyn til vinden. 

Rena kraftverk har til vanlig en driftsvassføring på 40-50 m3 S-l, og 

den ca. 3 km lange og 40 m brede avløpskanalen fra kraftverket til 

Lomnessjøen er alltid isfri når kraftverket er i drift. Vassføringa 

ut av Vågåvatnet var stort sett 40-60 m3 S-l, og den ca. 175 m brede 

elva (otta) var da åpen over en strekning på ca. 4 km, og når vågå

vatnet var islagt, var det vest for brua en råk på omlag 500x200 m2 • 

Tidligste islegging på Vågåvatnet i de 14 sesongene var 14. novem

ber og seneste l. januar. 
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Markert større areal av isfritt vann i "frostrøykvær" i Vågå er 

trolig 'n årsak til at sannsynligheten for frostrøyk - spesielt F3 -

er betydelig større ved osen av Vågå vatnet enn nedstrøms Rena 

kraftverk. Et noe strengere vinterklima i Rendal enn i Vågå skulle 

virke i motsatt retning. Den viktigste årsaken til forskjellen 

mellom disse to stedene er derfor trolig at det i streng kulde ofte 
er sterkere vind (sno) i øvre Rendal enn i Vågå. Brukt på loka
liteter der snoen (fjellvinden) i "frostrøykvær" er markert, vil 
følgelig Nordlis modell gi for høye frostrøyktall. 

Isleggingen av uregulerte elver i innlandsdalføre i Sør-Norge 

starter oftest i november, og fra og med desember og til ut i april 
har de gjerne forholdsvis stabilt isdekke. Å fastslå endringer i 

frostrøykforholdene i november som følge av reguleringer, er derfor 
vanskelig. Omfattende frostrøyk ved regulerte vassdrag kan forekom

me om natta og tidlig på morgen i mars, men den løses oftest raskt 
opp like etter soloppgang. Mange steder har en derfor valgt å 

studere endringene i frostrøykforholdene som følge av reguleringer 

bare i de strengeste vintermånedene, desember-februar. Om en går ut 
fra at elva i disse månedene i naturtilstanden var helt islagt, der 

den etter inngrepet går mer eller mindre åpen, er reguleringen 
årsak til all frostrøyk. 

I tabell 3.6 er samlet resultater fra undersøkelser ved Savalen 

kraftverk i Alvdal (Utaaker, 1979), Trollheim kraftverk i Surnadal 

(Utaaker, 1984) og langs flere strekninger av Orkla (Utaaker og 

Skaar, 1986). Siden Fl = det "ryker" svakt fra vannet, neppe kan 

være til ulempe på noen måte, er den ikke tatt med her, slik at 

tabellen bare omfatter forholdsvis tett frostrøyk som kan iakttas i 
god avstand fra den isfrie vannflaten. Gjennomsnittlig driftsvass

føring i det aktuelle kraftverket, eller økningen i vassføringen i 

forhold til naturtilstanden på den aktuelle strekningen er gitt. 

Resultatene er bygget både på observasjoner og beregninger. 

De fleste steder vil den største økningen i tett og omfattende 

frostrøyk, F3 , komme i strenge vintrer med mange dager med tempera

turer ned mot -20°C eller lavere. Men i vintrer med hyppige omslag 
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fra mildvær til streng kulde kan hyppigheten av Fl ofte være like 

stor som i særlig kalde vintrer. Forklaringen på dette er at ved 
brå omslag fra mildvær til kulde er vanndampinnholdet i lufta 

stort, slik at det ved vindstille da ofte dannes strålingståke, som 

nær åpent vann får et sterkt islett av frostrøyk. Dessuten er 

arealet av isfritt vann etter en mildværsperiode gjerne stort, slik 

at tilførselen av vanndamp fra elva er stor. Derfor inntreffer 
gjerne den tetteste og mest utbredte frostrøyken i slike situasjo
ner. 

I vedvarende streng kulde er fuktigheten i lufta lav, isfritt areal 

blir på mange elvestrekninger betydelig redusert, og i mange dalfø

re er da gjerne fjellvinden ganske markert. I slike situasjoner 
blir frostrøyk som dannes over åpent vann, oftest løst opp både i 

lav høyde over vannflaten og i kort avstand fra åpent vann (jf. 
rimbildene Figur 3.24 og 3.25). I rOlig, kaldt klarvær kan det, som 
vist i figur 3.21, dannes et stabilt, vedvarende tåkelag over den 
åpne elva og omgivelsene. 

Tabell 3.6. Sannsynlig økning i hyppigheten av frostrøyk i mAnedene 

desember-februar, i en gjennomsnittlig og i en uvanlig frost

røykrik vinter nedstrøms Savalen og Trollheim kr. v., og pA 

følgende strekninger langs Orkla: Ulset krv.-~rfossdam, 

~ttset kr.v.-Grana kr.v., Grana kr.v.- ~ndal, BAmlo- ~r-

set og nedstrøms Svorkmo kr.v. Økningen i vassføringen, Vf. , 
nedover Orkla kommer hovedsakelig fra kraftverkene. 

Kraftverk/ Vf. mls-t Gjennomsnitt Uvanlig mye 
strekning F2 Fl F2 Fl 

Savalen 20 10-13 2-3 20-26 5-6 

Trollheim 27-30 9-14 6-9 17-22 10-14 

Uls.-Sto. 12 8-12 2-4* 17-25* 8-12* 

Bra.-Gra. 30 3-5* 1-2* 6-9 2-3 

Gra.-Gri. 50 7-11 2-4 16-22* 6-8* 

Ram.-Bjø. 50 8-12 3-5 17-24 7-10 

Svorkmo 53 7-11 2-4 14-19 5-7 

* Rettelser i forhold til Uta aker og Skaar (1986) 
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Figur 3.21. Tett frostrøyk over Glomma sett fra Nordre Glomstad v. 

Åsta bru. Temperaturforskjellen vann-luft var -22°C, og vind

styrken ca. 0,7 ms-I. Den jevne overflaten på tåkelaget tyder 

på at sterk strålingsavkjøling her har skapt et inversjons

lokk, som hindrer frostrøyk å stige høyere opp. 

I rolig vintervær er det oftest små temperaturforskjeller mellom 

Øvre Rendal, Alvdal og Kvikne. At det i gjennomsnitt er langt mer 

frostrøyk nedstrøms Rendalen kr.v. (Tabell 3.5) enn nedstrøms 

kraftverkene Savalen og Ulset (Tabell 3.6) kommer trolig dels av 

forskjellene i driftsvassføring, men hovedårsaken er mer vindstille 

eller svakere vind i Øvre Rendal enn i Alvdal og Kvikne i frost

røyksituasjoner. At det i vintrer med mye frostrøyk er noe mindre 

antall med F3 ved Savalen kr.v. enn ved Ulset kr.v. kan skyldes at 

snoen er sterkere i Alvdal enn i Kvikne. Men ujevn døgndrift i 

Savalen kraftverk, som fører til mindre areal av åpent vann, kan 

være en medvirkende årsak. 
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Forholdsvis sterk fjellvind og relativt lite areal av åpent vann er 

årsaken til de lave frostrøyktallene på strekningen Brattset kraft

verk-Grana kraftverk. Her må det understrekes at tallene neppe er 

representative for de øverste 2-3 km nedenfor Brattset kraftverk. 

Men siden her ikke er boliger, uthus eller vegstrekninger som blir 

utsatt for eventuell frostrøyk, ble det ikke foretatt observasjoner 

eller vurderinger av frostrøyk i dette området. 

også like nedstrøms Grana kraftverk (Gra.-Gri.) er markert fjell

vind årsaken til de forholdsvis lave frostrøykhyppighetene. Til 

jevnføring'har Trollheim i Surnadal med større hyppighet av nær 

vindstille og med omlag samme temperaturforhold som Grindal i rolig 

vintervær, langt mer tett og omfattende frostrøyk enn Grindal. 

Vinteren 1983/84 hadde f.eks. Grindal flere dager enn Surnadal med 

lufttemperaturer som kunne føre til frostrøyk. Men antallet F2 og F3 

observert nedstrøms kraftverkene var henholdsvis 5 og 3 i Grindal, 

og 7 og 12 i Surnadal. 

på strekningen Ramlo-Bjørset blir arealet av åpent vann sterkt 

redusert i strenge kuldeperioder, slik at produksjonen av frostrøyk 

avtar utover i perioden. Men samtidig skjer det ofte en kraftig 

opphopning av kaldluft, som gir nærmest vindstille og langt lavere 

lufttemperaturer i dette området enn f.eks. i Grindal, slik at F3 

her ofte blir langt mer omfattende og vedvarende utover dagen enn i 

Grindal. 

Nå er det slik at selv ved praktisk talt vindstille ligger frost

røyken sjelden i ro over dalbunnen. Den dannes stadig over den åpne 

elva og løses opp ved randen og ved toppen av tåkeflaket, og ofte 

"skvalper" den også fram og tilbake på tvers av dalbunnen (jf. 

Kapittel 3.2.2, Figur 3.9). 

Registreringene av relativ luftfuktighet på klimastasjonene tyder 

på at det meste av overskottet av vanndamp i lufta på grunn av 

sterk fordampning fra åpen elv, slår seg ned som rim på bakken og 

på gjenstander i luftstrømmen og/eller blandes inn i tørrere luft 

fra omgivelsene før den passerer hygrometeret på disse stasjonene. 
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Figur 3.22. Frostrøyk over Orkla nedstrøms Ulset kraftverk i Kvikne 

07.01.86. Temperaturforskjellen vann- l uft var ca. 23°C, og 

vindstyrken var ca. 0,5 ms-l. øverst: Fra storeng bru ved 

utløpet av kraftverket. Nederst: 2-3 km nedenfor kraftverksut

løpet (foto KVO). 
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Dette innebærer at eventuell frostrøyk også har løst seg opp før 

den svake luftstrømmen når fuktighetsføleren inne i instrumenthytta 

(instrumentvernet). 

3.4.5 Ria 

Rimdannelse på bakken og på gjenstander utendørs, som er vanlig 

også langs islagte (uregulerte) vassdrag (jf.Figur 3.11), øker når 

reguleringen fører til mer isfritt vann i elver og innsjøer. 

I Rendalen ble det gjort systematiske målinger av rimavsetning (på 

5 flater a 0,23 m2 , 1 horisontal og 4 vertikale vendt mot N, E, S og 

W) på 4 stasjoner (Elvål, Løsåmoen, Kvernnesodden og Akrestrømmen, 

(Figur 3.23) gjennom 2 vintrer før og 3 vintrer etter den delvise 

overføringen av Glomma til Rendalen ble iverksatt (NybØ, 1984). En 
jevnføring med stasjonen Elvål (ca. 14 km ovenfor utløpet av kraft
verket) som ikke var påvirket av reguleringen, gav følgende resul

tater for utvalgte døgn med minimumstemperatur lavere enn -4°C, 
oppholdsvær og lite eller ingen vind: 

på Løsåmoen (ca. 3 km nedstrøms kraftverket, ca. 60 m fra den ca. 

40 m brede avløpskanalen som når kraftverket er i drift, går åpen 

selv i sprengkulde) ble det påvist en statistisk sikker økning i 

rimnedslaget (Tabell 3.7). Den midlere økningen som følge av regu

leringen var 23,8 g på de 5 flatene (1,15 m2 ) som svarer til 0,021 

mm vann pr. rimdøgn. For døgn med minimumstemperatur lavere enn 

-15°C svarte den gjennomsnittlige økningen til 0,022 mm vann. Slik 

rimavsetning utgjør således heller små vannmengder. 

på Kvernnesodden (ca. 7 km nedenfor den åpne avløpskanalen ved 

nedre ende av Lomnessjøen, der reguleringen har endret isforholdene 

lite) kunne det ikke påvises noen økning i rimavsetningen. 

på Akrestrømmen (ca. 350 m fra Nordre Rena som her går åpen når 
kraftverket er i drift, og ca. 600 m fra Storsjøen, der det da er 

en åpen råk ved elveosen når innsjøen ellers er islagt) var øknin-
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gen om lag 19 g på de 5 flatene samlet, altså noe mindre enn på 

Løsåmoen. Økningen var heller ikke så statistisk sikker. 

kraftverk (260) 

\. 
TEGNFORKLARING (520) 

Å Klimastasjon 
med standardhytfe 

~ Hjelpeværstasjon 
med Linke-hytte 

> T 6kefotograf ering 

* Rimregistrering 

2J Kraftverk O 5 

(000) Høyde over havet 
km 

m. 

Figur 3.23. Kart over stasjonsnettet i Rendalen (etter Pleym, 

1980) . 
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Tabell 3.7. Virkningen av Rendalsoverføringen pA midlere rimavset
ning i rolig vintervær med luftemperatur under -10°C, i gram 

pd de 5 flatene pA LøsAmoen (L) i forhold til ElvAI (E). N = 

antall Hrimdøgn", ~LE = middel differanser, a2 = varians og 

~ = signifikansnivA 99,9% (etter Utaaker, 1982). 

Før reguleringen 

Etter " 

~ - ~1 

N 

35 
49 

E (g) 

35,0 
20,6 

~E (g) 

12,9 

36,7 
23,8DX 

726 
613 

LIE % 

127 
309 

Dette viser at økningen i rimavsetningen avtar med avstanden fra 

åpent vann. Men særlig på steder der en luftstrøm trekker inn over 
land etter å ha tatt opp fuktighet ved passering over åpent vann, 

vil økningen sannsynligvis kunne gjøre seg gjeldende i en avstand 
pA kanskje 2-3 km fra vannet. Den pAviste økningen var størst i 

kaldt vær når det ble dannet frostrøyk som drev inn over land. Men 

også i situasjoner uten synlig frostrøyk kunne det, som ventet, 

påvises en økning som følge av utbyggingen. Ved en vanntemperatur 

på +l°C vil fordampningen fra åpent vann - selv ved vindstille og 

høy relativ luftfuktighet - gi et merkbart bidrag av vanndamp til 
lufta når lufttemperaturen går under ca. -5°C (Tabell A2, Appen

diks). I "rimvær" - rolig klarvær - kan en derfor vente en statis
tisk sikker økning i rimavsetningen pga. åpent vann (1°C) i nabola

get når lufttemperaturen faller til ca. -4°C eller lavere. 

siden kanter og spisse og tynne gjenstander er mer effektive rim

samlere enn plane flater, er det rimelig å vente at rimavsetningen 

f.eks. på barskog nær vassdraget kan bli markert større enn de 
mengdene som ble funnet på målestasjonene i Øvre Rendal. Figur 3.24 

gir et eksempel på uvanlig kraftig rimavsetning på ståltrådnetting 
og skog i elvetrekken. Det er her og verdt å merke seg at på det 

vertikale røret, som nettingen er festet til, har rimlaget bygget 

seg sterkest opp på "vindsiden", dvs. mot den svake elvetrekken. 

Frostrøykbildet fra Storeng bru (Figur 3.22, øverst) viser også 

kraftig rimavsetning på skogen langs elvebredden. 
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Figur 3.24. Rim og frostrøyk ved Asta bru, Glomma, mot nord 07.12. 

81. Temperaturforskjellen vann - luft var ca. 22°C og det var 

svak trekk fra nord. Skyene i nord er stratus som var dannet 

over den Apne Storsjøen (jf. Figur 2.9) og drev sørover med 

vinden. I sør var det skyfritt (foto A. Boe). 

Det kan nevnes at den største rimavsetningen i løpet av ett døgn på 

Løsåmoen, 182 g (0,16 mm vann), ble målt etter et døgn med TN = 

-3,3°C • Tilsvarende på Akrestrømmen var 184 g og TN = -4,2°C • 

Begge rekordnoteringene var etter omslag fra mildt, skyet vær til 

kaldt, klart vær. Den kraftige rimavsetningen kom da hovedsakelig 

fra fuktig luft som er transportert inn fra havet. Dette er hva en 

måtte vente, for rimavsetningen er gjerne særlig kraftig ved omslag 

fra mildvær til kulde eller omvendt. Ved omslag til mildvær stiger 

overflatetemperaturen på "gjenstander" og på bakken gjerne betyde

lig langsommere enn lufttemperaturen. så lenge flatetemperaturen er 
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under O°C, og lufta som kommer i kontakt med flaten er mettet med 

vanndamp ved denne temperaturen, blir det a~satt rim. 

Figur 3.25 Nedrimet bjørk og frostrøyk over åpen elv på Muan ved 

Orkla 20.01.85 kl. 1315 (foto E. Skaar). 

Et tilfelle med svært mye rim på en bjørk er vist i figur 3.25. 

Forklaringen på dette finner vi i værforholdene før bildet ble 

tatt. Den 18. januar var lufttemperaturen på Muan oppe i 1,8°C med 

luftfuktighet 97%, og moderat vind. utover natta til den 19. spak

net vinden, og temperaturen falt raskt (-10,5°C kl. 0800 og -23,3°C 

kl. 2300), og det dannet seg omfattende lokal tåke. Denne er klas

sifisert som frostrøyk, men den hadde et svært sterkt islett av 

strålingståke. Det rolige været (vindhastighet under 0,5 ms-l) med 

temperatur under -20°C, og omfattende frostrøyk fortsatte 20/1 fram 

til kl. 1200-1300. En svak vindøkning førte da til en liten tempe

raturstigning og frostrøyken var, som bildet viser, begrenset til 

åpent vann. 
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Det meste av vannet i det lette rimet på bjørka ble nok sublimert 

direkte fra den milde, fuktige lufta ved den raske avkjølingen og 

fra tåkedråper, som også for en stor del hadde sitt opphav i luft

fuktigheten som var tilført utenfra. Fordampningen fra den åpne 

elva ga trolig et betydelig mindre bidrag. 

Målinger i Hallingdal (Kanavin, 1968) tyder på at økningen i rimav

setning nedstrøms Hol kraftverk er av samme størrelse som den som 

ble registrert i Rendalen. 

I et typisk rimdøgn med lufttemperatur -20°C, relativ luftfuktighet 
70% og vindstyrke 0,5 ms-l, er fordampningen fra åpent vann med 

temperatur 1°C ca. 2 mm. Om alt vann som fordamper slår seg ned som 

et jevnt rimIag, 25 g m-2 (0,025 mm vann), dekker økningen i rimav

setningen et lokalområde som er 80 ganger arealet av åpent vann. Nå 

må det understrekes at rimavsetningen ikke begynner før lufta er 

mettet med vanndamp i forhold til en isflate. Dvs. at Rf i dette 
eksemplet i følge tabell Al (Appendiks) må heves til minst 82%. 
Selv ved så lav vindhastighet som 0,5 m S-l vil det skje en innblan

ding med tørrere luft ovenfra, slik at bare en del av vanndampen 

som blir tilført fra åpent vann, blir avsatt som rim i omgivelsene. 

De målbare endringene i rimavsetningen vil således stort sett være 

begrenset til området langs vassdraget, der elva går åpen som følge 

av reguleringene. Siden fordampningen øker med økende temperatur

forskjell mellom vann og luft, er økningen i rimavsetninga nær en 

vannflate med uendret areal også størst i rOlig vær med streng 
kulde, da det oftest dannes frostrøyk. 

3.5. Fjorder med utløp fra regulerte elver 

Ved en kraftverksutbygging i nedbørfeltet til en fjord blir oftest 
ferskvannstilførselen til fjorden økt om vinteren. Det er hovedsa-
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kelig de endringer dette kan medføre i isforholdene på fjorden, som 

kan tenkes å virke inn på lokalklimaet i fjordområdet. 

3.5.1 Generelt o. isforhold p& fjorder 

IsdanneIse på fjorder er avhengig både av stabiliteten i vannlaget 

nær overflaten og av værforholdene. Saltvann er tyngre enn fersk

vann - jo større saltholdigheten er, jo tyngre er vannet - og det 

har ogsl lavere frysepunkt. Et overflatelag med brakkvann gir 

derfor en stabil sjiktning, og stabiliteten øker med økende for
skjell i saltholdighet mellom fjordvannet og brakkvannslaget. 

Brakkvannslaget dannes ved nedbør og ferskvannstilførsel fra elver 

og bekker. 

For at det skal dannes is må temperaturen i vannoverflaten falle 
til frysepunktet. Vannflaten blir avkjølt ved kontakt med kaldere 

luft, og ved langbølget strålingstap. strålingstapet er størst i 

klare netter (ingen tilførsel av energi fra SOlstråling). Det øker 
med minkende vanndampinnhold i lufta, og avtar med synkende over

flatetemperatur i vannet. Vind skaper bølger, og blandingen av 

lagene reduserer stabiliteten. Vindstille og nedbør - særlig snø 
som også avkjøler overflatelaget - med etterfølgende oppklarning og 

fortsatt vindstille er således idelIe forhold for iSlegging på en 

fjord. Under slike forhold kan fjorden bli islagt på en natt, selv 

om lufttemperaturen målt i 2 m høyde på stranden ikke faller til 

frysepunktet. vinterstid - særlig ved snødekt mark - dannes det i 

slike situasjoner oftest sterke drenasjestrømmer i lier og daler 

slik at vinden over fjorden fører til så sterk blanding i overfla

telaget at isdannelse blir hindret. 

Når en vassdragsregulering gir økt ferskvannstilførsel til en fjord 
vinterstid, vil dette gi et mektigere brakkvannslag, og forsterke 
den stabiliteten i overflaten som den naturlige ferskvannstilførse

len allerede gir. Det forutsettes da at utslippet fra kraftverket 

direkte til fjorden er et ordinært overflateutslipp, eller at det 

kommer via en elv. I følge Boe og Roen (1991) "blir det vanskelig-
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ere å bryte ned brakkvannslaget ved blanding, og en vedvarende 

tilførsel av ferskvann - uansett meteorologiske forhold - øker 

risikoen for at de hydrofysiske forholdene i overflaten ligger vel 

til rette for iSlegging når lufttemperatur og vindforhold mv. også 

gjør det. Vedvarende ferskvannstilførsel gir også bedre betingelser 

for et etablert isdekkes videre vekst. - En vassdragsregulering 

medfører m.a.o. større risiko for islegging, oftest også mer vid

strakt islegging og endelig mer standhaftig og varig islegging." 

I Luster i Sogn (Figur 3.26) er det gjennomført en rekke undersø

kelser av isforholdene på fjorden og den innvirkning For

tun/Granfasta-reguleringen (satt i drift fra 1959) og Leirdøla 

(satt i drift høsten 1978) har hatt på iSlegging og omfang av 

isdekke (Gjessing, 1968, 1982 og 1985, Roen, 1983, Boe og Roen, 

1991). Ulike elementer i lokalklimaet i Luster er drøftet av Gjes

sing (1968), Skaar (1976) og Utaaker (1979c) og omfattende gransk

inger av isens innvirkning på luftemperatur og luftfuktiget er 

gjort av Hammer (1986), og av Gjessing og Nordli (1991). 

3.5.2. Virkninger av reguleringene på isforhold på Lustrafjorden 

Isdannelse under uregulerte forhold (Gjessing, 1968, Boe og Roen, 

1991) ser ut til å ha vært avhengig av forutgående (helst kraftig) 

nedbør og/eller stort tilsig i elvene. En kombinasjon av nedbør og 

tilsig fra små og store elver og bekker ga antakelig det mest 

gunstige forløpet for omfattende isdannelse. 

Isen la seg omtrent samtidig og nesten årvisst ved utløpet av 

Fortunselva og Mørkridselva inne i Skjolden, og fra Dale og over 

mot Sørheim. Fra Skjolden bredte den seg utover samtidig som den 

fra Dale - Sørheim bredte seg både utover og innover. 

Isveksten utover vinteren var, under ellers like forhold, sterkest 

ved snøfritt isdekke. Ellers ga variasjon mellom streng kulde og 

kulde avbrutt av mildvær og regn, som økte ferskvannstilsiget til 

fjorden, de beste vekstbetingelsene for isdekket både i tykkelse og 
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videre utbredelse. streng kulde alene var sjelden nok til å gi 

utbredelse ut over det som la seg i løpet av de første isleggings

dagene. 

--------------- ---------

N 

l 
I I I I I 
o 2 3 4 5 km. 

• Klimastasjoner 

.. ""'">lo"" ('"")~ __ J 
Figur 3.26. Kart over Lustrafjorden med stasjoner som var i drift 

under prosjektet "Klima og frostskadegransking i Luster" 1981-

85. Ved Fjøsne, Lavoil, Sørheim, Nes og Ornes ble lufttempe

raturen registrert i flere høyder over fjorden (Hammer 1986) . 

De automatiske stasjonene (DMNI) Gaupne og Garden (opprettet 

1980), og Ornes, Skildheim og Badeplass v. Lavoil (opprettet 

1987) er fortsatt i drift (Gjessing og Nordli, 1991). 
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Foruten isbryting med båt var sterk vind en effektiv isbryter. 

Etter at isen fikk en viss tykkelse, tålte den ganske kraftig og 

langvarig mildvær midtvinters. på ettervinteren bidro solstrålingen 

effektivt til å svekke isen. 

De faktorene som - da som nå - mest av alt bidro til å hindre 
islegging, var først og fremst for hØY lufttemperatur, men også 

spesielle vindforhold, mangel på nedbør, lite tilsig og under gitte 

forhold også båttrafikk. 

Gaupnefjorden ble ikke islagt så lett som indre Lustrafjord. Isleg

gingen tok til innenfra, og bredte seg utover. Gaupnefjorden er 

forholdsvis kort og åpen ut mot hovedfjorden. Langt oftere enn 

indre Lustrafjord virker Gaupnefjorden førende på vinden. Dette 

gjelder ikke bare drenasjevinden, men vel så ofte vind bestemt av 

det storstilte vindfeltet, som er overveiende vestlig. "Gåpnavind

en" er den lokale betegnelsen på vinden som blåser ut Gaupnefjord

en, og som bl.a. påstås å hindre - eller i det minste begrense -

iSleggingen ute i fjorden helt over mot Kroken. 

En skal ikke se bort fra at også båttrafikken og isbrytingen kan ha 

avverget eller redusert iSleggingen i Gaupnefjorden ganske spesi

elt. Inn til Marifjøra var trafikken ekstra stor, og fjorden er 

relativt lett å renske for is pga. at den er kortere enn hovedfjor

den og fordi vinden er "samarbeidsvillig". 

At Fortun kraf~verk (driftsvassføring i vintermånedene: middel 14 

~, maksimal 25,5 ~ ~l) ble satt i drift fra 1959, førte i følge Boe 

og Roen (1991) til følgende endringer av isforholdene i Lustra

fjorden: 

Det ble ikke lenger noen nødvendig forutsetning for å få 

iSlegging at det forut for isleggingstidspunktet hadde falt 

nedbør, eller at det var stort naturlig tilsig til fjorden 

(selv om dette fortsatte å være det mest idelIe grunnlaget for 

islegging). Det ble derfor - under ellers like forhold -

hyppigere islegging etter at Fortun kr.v. kom. 
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Den konstante ferskvannstilførselen ga nå til enhver tid også 

bedre vekstbetingelser for den isen som la seg. Dette ga igjen 

tykkere is og lengre varighet for isdekket. 

Overtemperaturen fra driftsvannet i Fortun kr.v. og muligens 

også den sterkere omrøringen med innblanding av varmt, salt 

fjordvann i elveoset, medførte at det dannet seg en råk fra 

Fortunelvas utløp mot Fjøsne. Størrelsen på råka varierte 

først og fremst med lufttemperaturen, - mindre med driftsvass

føringen da denne var forholdsvis stabil. 

Strøm- og saltholdighetsmålingene i Lustrafjorden styrker 

påstandene om at driften av Fortun kr.v. førte til at isen 

lettere/oftere la seg noe lengre utover fjorden enn før utbyg

gingen. Særlig gjelder dette fjordområdet mellom Flahamar og 

Nes, og under gunstige forhold for islegging også enda lengre 
utover. 

Fortun-utbyggingen hadde tilsynelatende liten betydning for isfor

holdene på Gaupnefjorden. MUligens førte den til enkelte tilfelle 

av isdannelse ytterst i fjorden. 

Den sterke innskrenkningen i rutebåttrafikken fra årsskiftet 1964-

65 fremmet isleggingen og forlenget issesongene, men dette kan ikke 

kvantifiseres generelt. 

At Leirdøla kraftverk (driftsvassføring i vintermånedene: middel 
14 m3 , maksimal 25 m3 S-I) ble satt i drift høsten 1978, førte til 

følgende nye endringer i isforholdene: 

"Hovedfjorden isla seg som regel lettere fra Gaupnefjorden og 

utover til Solvorn - Ornes. Strøm-, temperatur- og saltholdig

hetsmålinger tyder på at det under visse vind- og strømforhold 

også hadde lettere for å legge seg is et stykke nordover Lus

trafjorden fra linjen Nes - Stokkanes. 
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Ved full drift i Leirdøla kr.v. ble hele Gaupnefjorden islagt 

bare ved temperaturer lavere enn ca. -1SOC midtvinters, tilsy

nelatende noe lettere på ettervinteren. Ved mindre kulde ble 

bare bukta mellom Jostedølas utløp og Marifjøra islagt. 

Etter stopp i Leirdøla kr.v. ble ofte hele eller deler av 

Gaupnefjorden islagt umiddelbart. Ved full islegging viste det 

seg at isen da kunne få god vekst. Ved ny oppstart av kraft

verket dannet det seg imidlertid raskt ny råk ute i fjorden. 
Råka gikk parallelt med søndre (vestre) fjordside og nærmere 

denne enn motsatt side, og utvidet seg gradvis, aVhengig av 

istykkelse og lufttemperatur. Bortsett fra ved streng kulde 

endte det vanligvis med at det meste av Gaupnefjorden ble 

rensket for is. Var det tilstrekkelig mildt, kunne full drift 

av Leirdøla kr.v. til og med hindre islegging - eventuelt tine 

is - også et stykke utover i selve Lustrafjorden. 

Den vanlige båttrafikken i fjordområdet SOlvorn-Høyheimsvik

Marifjøra-Gaupne, og kanskje i enda høyere grad isbrytingen 

som foregikk i dette området, dels etter avtale med og dels 

pålagt statskraftverkene, førte til at isdekket her vel så 

ofte ble brutt opp av båter og vind." 

Jostedøla kraftverk ble satt i drift 27.11.1989, og felles utlØp 

med Leirdøla kraftverk er ført ut på ca. 40 m dyp i Gaupnefjorden. 

Dermed er forverringen i isforholdene som følge av Leirdølautbyg

gingen borte. 

3.5.3. Virkninger på lufttemperaturen 

strandenes (1984) studerte virkningen av isdekt kontra isfri innsjø 

ved Mjøsa og fant f.eks. at ved temperaturer lavere enn -1SOC var 

det på stasjonen Kise (S m over Mjøsa) et midlere utslag på 4,4°C, 

og på staur (30 m over Mjøsa) ca. 3°C. Ved høyre temperaturer ble 

utslagene gradvis noe mindre. på Sand (3 m over HRV) ved storsjøen 

i Rendal påviste Pleym (1980) til dels noe større utslag. 
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I Nordfjord gransket Nordli (1981) virkningen av fjordis og is på 

Loenvatnet på lufttemperaturen. Den gjenomsnittlige virkningen på 

en stasjon 3 m over fjorden er skissert i figur 3.5.3. på to sta

sjoner som lå henholdsvis 3 og 10 m over Loenvatnet fant han til

svarende eller litt større effekt av isen på innsjøen. De største 

utslagene i lufttemperaturen ble registret på stasjonen nærmest 

vannet. 

Ved prosjektet "Klima og frostskadegransking i Luster" ble det i 

tidsrommet 1981 - 1986 gjort temperaturregistreringer langs 5 snitt 

i Lustrafjordområdet. Sammen med data fra DNMI sine vær- og klima

stasjoner i regionen, og isobservasjoner ga dette grunlag grunnlag 

for en inngående analyse (Hammer, 1986). Figur 3.27 viser tempera

turforskjeller (middeldifferanser og standardavvik i ulike tempera

turgrupper) mellom Høyheimsvik (20 m o.h., i 1966 5 m o.h.) og 

Fortun ved isfri og islagt fjord. Temperaturdifferansene ved islagt 

fjord vintrene 1981/82 - 1984/85 viser svært stor variasjon. Den 

fysiske forklaringen på dette er at virkningen av isdekket er 

sterkt aVhengig av vinden i fjordområdet. I rolig vintervær er det 

oftest svak vind eller vindstille i Fortun, mens det ute i fjorden 

er mer vekslende vindforhold. Kaldluftsopphopningen over fjordisen 

blir sterkest ved vindstille eller svak vind inn fjorden, og tempe

raturforskjellen mellom Fortun og Høyheimsvik er da gjerne liten. 

Med økende vind ut fjorden og/eller markert drenasjevind ned fjord

sidene øker denne temperaturforskjellen. 

Ved hjelp av temperaturdifferansemetoden (Appendiks 6.1) beregnet 

Hammer (med Fortun som referansestasjon) den midlere virkningen av 

et isdekke på fjorden (3 grupper: I. Isen rekker til Ornes, Il. 

Isen rekker minst til Nes, Ill. Isen dekker fjorden minst v/Dale

Sørheim) jevnført med isfri fjord for samtlige stasjoner. I figur 

3.28 er gitt en utjevnet kurve som viser effekten av isdekket på 

luftemperaturen i strandsonen i midtre deler av Lustrafjorden når 

det er isdekke forbi Nes. Siden det var få observasjoner ved tempe

raturer under -20°C, er utslagene ved svært lave temperaturer noe 

usikre. Men bildet med økende utslag ved fallende temperatur er vel 
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dokumentert. vi ser også at virkningen av et isdekke på lufttempe

raturen i strandsonen er praktisk talt sammenfallende i Luster og 

indre Nordfjord. 
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Figur 3.27. Temperaturdifferanser mellom Høyheimsvik og Fortun - i 

ulike temperaturgrupper referert til Fortun - ved isfri og ved 

islagd fjord. Middelverdi og standardavvik for data fra vin

trene 1981/82 - 1984/85 er skravert (etter Hammer, 1986). 

Hammer (op. cit.) sammenfattet også virkningen av islagt Lustra

fjord på lufttemperaturen i ulike høydeintervall over fjorden i en 

tabell som ikke er gjengitt her. 
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Basert på Hammers resultater, og på nye registreringer (se Figur 

3.26) har Gjessing og Nordli (1991) utviklet en metode for bereg

ning av reguleringenes (endringene i isforholdene) virkning på 

lufttemperaturen i fjordsidene ved Lustrafjorden. 

r--~o------+----- ----tI-
I 

-25 -20 -15 -10 
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Figur 3.28. utjevnet virkning av et isdekke pA lufttemperaturen i 

strandkanten ved Lustrafjorden og i indre Nordfjord (etter 

Hammer, 1986, og Nordli, 1981). 

Figur 3.29 er basert på registreringer når fjorden var islagt til 

Nes eller lengre utover. Alt tyder på at i de nederste 20 metrene 

av fjordsidene er det ikke noen markert avtakende effekt av isen 

med høyden. Videre oppover ser effekten ut til å avta, først 

sterkt, og så mer langsomt til omkring 300 m o.h. De fant en repre

sentativ effekt ved å sette den konstant i intervallet O - 20 m, og 

at den videre oppover til 300 m avtar logaritmisk med høyden. I 
figur 3.29 er dette markert med fem heltrukne kurver, ~n for hvert 
temperaturintervall. 

Tilsvarende framstilling med data fra Nes og Ornes når fjorden var 

islagt lengre ut enn til disse områdene, ga samsvarende resultat, 

men utslagene var noe større (Tabell 3.8). 
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Figur 3.29. utjevnet virkning av is p~ Lustrafjorden p~ lufttempe

raturen i ulik høyde over fjorden basert p~ observasjoner fra 

Lavo11, Høyheimsvik og Ski1dheim (etter Gjessing og Nordli, 
1991). 

Den grafiske fremstillingen i figur 3.29 er representert ved lik

ningene: 

ES,is = K for h < hl (3.1) 

og 

logh2 - logh 
Es' = for hl - h - h 2 (3.2) ,IS 

logh2 - logh1 
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der K er effekten av isen i det laveste nivået (opp til 20 m) over 

isen, h er høyde over fjorden og hl' hl er henholdsvis 20 og 300 m. 

K som er en funksjon av lokale terrengforhold (rette fjordsider 

eller nes) og lufttemperaturen på Fortun, kan for noenlunde rette 

fjordsider leses ut av figur 3.29, eller tabell 3.8 der verdiene 

for nes også er gitt. 

Tabell 3.8. Verdiene av K (Oe) i likning (5.1) som funksjon av 

lufttemperaturen på Fortun, T , og lokale terrengforhold 

(etter Gjessing og Nordli, 1991). 

Temperaturintervall 

-2 < T ~ 2 

-6 < T ~ -2 

-10 < T ~ -6 

-14 < T ~ -10 

T ~ -14 

Rett strekning 

0,5 

1,0 

2,0 

3,5 

6,0 

Nes 

1,0 

2,0 

3,5 

6,0 

8.0 

Tabell 3.9. Midlere temperaturdifferanser, Ao (Oe), mellom Fortun 

og steder nær Lustrafjorden og mellom Fortun og Ornes ved 

isfri fjord (etter Gjessing og Nordli, 1991). 

Temperaturintervall Rett strekning Nes 

-2 < T ~ 2 -1.2 -1.8 

-6 < T ~ -2 -2,1 -3,1 

-10 < T ~ -6 -3,9 -4,5 

-14 < T ~ -10 -5,0 -6,5 

T ~ -14 -6,5 -8,0 

Ved isfri fjord fant Gjessing og Nordli gjennomsnittlige differan

ser i lufttemperaturen mellom Fortun og steder i strandsonen ved 

Lustrafjorden som er gitt i tabell 3.9, og videre påviste de at 

temperaturgradienten med høyden i middel da var -0,5°C per 100 m. 
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De hadde da grunnlag for å beregne lufttemperaturer på ulike lokal

iteter ved Lustrafjorden både når den var islagt og når den var 

isfri. Ved islagt fjord gjelder følgende likning: 

(3.3 ) 

der Tb er temperaturen i høyden h over fjorden, Tp er temperaturen 

på Fortun, Ao er temperaturdifferansen mellom Fortun og steder nær 

fjorden (gitt i Tabell 3.9) og Ei. er effekten av isdekket beregnet 

ved likning (3.2). Ved å sette Eis = O, finner en temperaturen ved 

isfri fjord. 

Isforholdene på Lustrafjorden er, som referert ovenfor, beskrevet 

av Boe og Roen (1991). De har klassifisert isdata i kodeform (digi

talisert) velegnet til maskinell bebandling. For ulike områder av 

fjorden har de for en rekke vintrer angitt isdekket i en skala fra 

0-4 (O:isfritt, 1: 25%, 2: 50%, 3: 75% og 4: 100% isdekt), og har 

videre anslått innvirkningen av vassdragsreguleringene på isdekket. 

Dette har Gjessing og Nordli innpasset i sine beregninger som 

omfatter en rekke temperaturparametre (ma. minimumstemperaturer, 

graddager og vekst summer i begynnelsen av vekstsesongen) for perio

den 1970/71 til 1988/89, dvs. fra den første vinteren Iskontoret i 

NVE begynte iSkartering i Lustrafjorden, til den siste vinteren det 

var overflateutslipp til Gaupnefjorden. 

Beregningene viste at reguleringene ikke har hatt noen signifikant 

innvirkning på graddager eller vekstsummer. 

I tabell 3.10 er gitt noen sterkt forenklete eksempler på de resul

tatene de presenterer for minimumstemperaturen. vi ser at de stør

ste utslagene både i den laveste temperatur for vinteren, TN,a' og i 

antall dager med lave minimumstemperaturer har skjedd i forholdsvis 

milde vintrer, 72/73 med bare Fortun/Granfasta-reguleringen, og 

82/83 med både Fortun/Granfasta-og Leirdøla-reguleringene. Også i 

den uvanlig strenge vinteren 78/79 var utslagene store, mens det i 

den strenge vinteren 80/81 ikke ble påvist noen effekt av regule

ringene på lufttemperaturen. 
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Tabell 3.10. Noen eksempler på reguleringenes innvirkning på den 

absolutte minimumstemperaturen, TNa , og på anntallet dager med 

minimumstemperatur under bestemte temperaturgrenser (Oe) i 

nivået 10 m ror eksponerte terrengrormer (nes) i området 

Dale - Nes (etter Gjessing og Nordli, 1991). 

Vinter Tilst. TN,. 

71/72 

" 

72/73 

" 

76/77 

" 

78/79 

" 

80/81 

" 

82/83 

" 

Reg. 

Ureg. 

Reg. 

Ureg. 

Reg. 

Ureg. 

Reg. 

Ureg. 

Reg. 

Ureg. 

Reg. 

Ureg. 

-15,3 

-15,3 

-13,6 

-7,6 

-14,4 

-13,5 

-26,4 

-22,5 

-22,5 

-22,5 

-14,5 

-6,4 

Anntall dager med TN lik eller mindre enn 

-25 

2 

-20 

9 

5 

2 

2 

-15 

1 

1 

34 

28 

21 

21 

-10 

22 

22 

5 

12 

7 

67 

54 

42 

42 

5 

-5 

59 

59 

15 

9 

54 

51 

86 

81 

69 

69 

22 

9 

I figur 3.30 er resultatene for hele perioden sammenfattet for den 

laveste temperatur i løpet av vinteren. I 11 av de 19 vintrene 

hadde reguleringen ført til lavere absolutt minimumstemperatur i 

dette området. 

Granskingene i Luster viser at endringene i lufttemperaturen i 

fjordområdet som følge av reguleringene er knyttet til endringer i 

isdekket på fjorden. Virkningen av isen er størst ved lave tempera

turer og vindstille eller svak vind, og den avtar med avstand fra 

og høyde over fjorden. I slike vintersituasjoner går det en strøm 
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av kald luft nedover fjordsider og sidedaler, slik at varme fra 

isfri fjord da ikke så lett blir tilført disse lokalitetene. I 

Gaupne f.eks. der det har vært meteorologiske målinger siden 1980, 

kunne det ikke påvises noen målbar innvirkning på lufttemperaturen 

av isdekt kontra åpen fjord. 

I bratte fjordsider, og særlig på utstikkende nes og koller er 

kaldluftsstrømmen fra høyere nivå gjerne sterkt redusert, slik at 

varmetilførselen fra fjorden - særlig i strandsonen - ofte er 

markert større der. For de laveste temperaturene fant Gjessing og 

Nordli at virkningen av isen på lufttemperaturen i strandsonen 

(Tabell 3.7) var omlag 6°C på bratte, rette strekninger, og omlag 

8°C for utstikkende nes. 

Antall tilfeller 
IO~~~~~-----------------------------------' 

8~~~'-'---------------------------------"-'--'-'-'---------~ 

6 ~~~. __ .. _._._--------------------------

" 

o 123 " 5 6 7 
Effekt av 1s på abs. m1n. temp. ( C) 

8 

Figur 3.30. Virkningen av reguleringene på absolutt minimumstem

peratur for vinteren i området Dale - Nes for godt eksponerte 

lokaliteter nær fjorden i perioden 1970/71 - 1988/99 (etter 

Gjessing og Nordli, 1991). 

Grovt skissert påviste Gjessing og Nordlie at reguleringene har 

hatt liten eller ingen virkning på lave luftemperaturer vinterstid 

i området fra Skjolden til Dale-Sørheim, der isforholdene er lite 
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endret. For området Dale-Sørheim til Nes-Kroken fant de (Figur 
3.30) at i 11 av 19 vintrer hadde reguleringen ført til lavere 

absolutt minimumstemperaturer i strandsonen. Temperatursenkningen 

var stort sett l-4°C, mens det største utslaget på godt eksponerte 
lokaliteter var ca. 8°C vinteren 1982/83. Området lengre ute i 
fjorden tilogmed Ornes er noe sjeldnere påvirket av reguleringe

ne. Men når fjorden blir islagt der, kan den asolutte minimumstem
peraturen bli senket med 4-8°C. 

Senere isløsning på fjorden om våren som følge av reguleringene 
synes ikke å ha noen målbar innvirkning på temperatur-vekstsummen 

(graddagssummen) i starten av vekstsesongen på noen steder langs 
fjorden. 

3.5.4. Virkninger pd luftfuktigheten 

Endringer i isdekket på en fjord som følge aven regulering, kan 

også føre til lokale endringer i luftfuktigheten. Når fjorden er 

islagt, vil det ved utløpsosen av regulerte elver til vanlig være 
mye større råker enn det var i naturtilstanden. I kuldeperioder 
fører dette til økt vanndamptilførsel til lufta (Tabell A2, Appen
dikS), og det kan da også dannes frostrøyk over råken, og økt 

rimavsetning på flater og gjenstander i nabolaget. I klarvær med 

vindstille eller svak vind - omkring 0,5 m S-l - dannes det ofte 

strålingståke over en islagt fjord. Dette skjer gjerne ved brå 

oppklarning som fører til raskt temperaturfall, eller i kuldeperio
der med svært svake drenasjestrømmer nær isflaten. Tilførsel av 

fuktighet fra en stor råk ved en elveos vil forsterke tåkedannel

sen. Langbølget strålingstap fra toppen av tåkelaget avkjøler hele 

laget slik at det kan vedvare forholdsvis lenge. Men siden vanndam

pens metningstrykk over is er lavere enn over vann (Tabell Al, 

Appendiks 6.2), vil det når tåken består av vanndråper alltid bli 
sterk rimavsetning fra strålingståke (frostrøyk) med høyere tempe

ratur enn ca. -20°C. Hammer (1986) observerte heller kraftig rimav
setning på vegetasjon og gjenstander nede i slike kalde tåkekelag 
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over Lustrafjorden. utenom slike situasjoner fant han sjelden 

rimavsetning av noe særlig omfang langs fjordsidene. 

Fordampning fra isfritt vann ved utløpet aven regulert elv bidrar 
bare med en del av det vann som avsettes som rim i omgivelsene (jf. 

Kapittel 3.4.5). 

Hammer (1986) fant at det ved isfri fjord i streng kulde ofte var 
frostrøyk over den åpne Fortundalselva (nedstrøms Fortun kr.v.), 

men sjelden over Jostedøla (nedstrøms Leirdøla kr.v.). Forklaringen 
på dette er at drenasjevinden ut Fortundalen er svakere enn ut 
Jostedalen. I sjeldne tilfelle kunne is på Gaupnefjorden og utover 

Lustrafjorden gi kaldluftsopphopning som svekket drenasjevinden i 
nedre delen av Jostedalen, og velutviklet frostrøyk som bredte seg 
noe utenom åpent, vann kunne da bli dannet. 
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4. MUliGE SKADER OG ULEMPER AV ØKT FUKTIGHET, FROSTRØYK OG 

RIM 

4.1. Innledning 

Det har ikke vært mUlig å finne vitenskapelig dokumentasjon for at 
frostrøyk er direkte årsak til skader på planter, dyr eller mennes

ker. 

Det har vært hevdet at frostrøyk og rim kan være årsak til isdan

ne1se, som kan føre til isbrann på eng og beite. Men det er vanske
lig å finne noen fysisk forklaring på hvordan dette kan skje. 
utaaker og Jakhelln (1965) fant at skiftende værforhold (veksling 

mellom mildvær med regn, og streng kulde) er den sannsynlige årsa
ken til slik isdannelse. 

Det har videre vært hevdet at den økte luftfuktigheten kan føre til 

økt fuktighet i husdyrrom, og at frostrøyk kan trenge inn i uthus 
og resultere i så sterk rimavsetning at f.eks. matvarer i stabbur 
og høy i låver tar skade av dette. Problemet med fuktighet i fjøs 

og låver er drøftet nedenfor (Kapitlene 4.2 og 4.3) 

Trivselsmessig kan økt luftfuktighet, frostrøyk (tåke) og rimavset

ning være en belastning for folk som bor i, har sitt virke og/eller 

ferdes i områder som blir rammet. Men omfanget og den virkelige 

betydningen av slike ulemper er vanskelig å fastslå, og det har 

ikke vært påvist direkte helseskadelige virkninger. 

Det har heller ikke vært mulig å finne dokumentasjon for at planter 

(trær og busker) tar skade av vanlig rimavsetning vinterstid, selv 

om det dannes et ganske tykt rimIag. Kraftig nedslag av tåkerim kan 

føre til mekaniske skader (brekkskader) på trær, busker, kraftlin

jer etc. Men det er helt utenkelig at tåkerim fra frostrøyk kan bli 

så kompakt og omfangsrikt at dette kan skje. Ved snøfall vil neppe 

snøen legge seg (feste seg) bedre på trær som er dekket med vanlig 
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rim enn på rimbare trær, mens det er tenkelig at et tåkerim kan 

resultere i at større snøtyngder blir liggende på kvister og grei

ner. 

Kondens på brensel- og drivstofftanker dannes hovedsakelig ved rask 

temperaturstigning og samtidig økning i luftfuktigheten, dvs. ved 
omslag fra kaldt til mildere og fuktigere vær. Det er lite trolig 
at vanndamptilførselen fra den åpne elva gir noe målbart bidrag til 

denne prosessen. 

Virkninger på materialer og maling som følge av økt rimavsetning på 

bygninger, er heller ikke behandlet i vitenskapelig litteratur. Det 
samme gjelder spørsmålet om økt risiko for sterkere rustangrep og 

korrosjon på metaller. 

4.2. Fuktighet i husdyrrom 

De ulike dyreslag stiller forskjellige krav til romklimaet. I følge 

Lilleng og Merok (1984) er lufttemperaturen den viktigste klimafak
toren, mens den relative luftfuktigheten ikke ser ut til å spille 
så stor rolle. Men dyra reagerer på ekstreme forhold som høy tempe

ratur og høg relativ fuktighet samtidig. Den relative fuktigheten 

må ikke være så høy at det blir mye kondens i huset. Kondens kan 

føre til uhygieniske forhold, og er også uheldig for bygningskon

struksjonene. 

For storfe er f.eks. den ideelle lufttemperaturen 10 - 12°C, og 
for purker med unger og slaktegriser 15 - 20°C, mens den relative 
luftfuktigheten bør ligge mellom 70 og 80%. I et fjøs med klimaan

legg regner en gjerne med hel lUftutskiftning ca. 2 ganger i timen. 

Ved lave utetemperaturer (streng kulde) må utskiftningen være noe 

langsommere, siden varme- og vanndamptilførselen fra dyra i gjen

nomsnitt er noenlunde konstant. 
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I rOlig, kaldt vintervær skjer det, som vist i kapittel 3.4.3 en 

økning i den absolutte luftfuktigheten i nabolaget til elva på 

strekninger der det er en markert økning i arealet av åpent vann 

som følge av utbyggingen. Samtidig skjer det i slike situasjoner en 

hevning av lufttemperaturen, slik at i den lufta som trenger inn i 

instrumenthytter og bygninger ser det stort sett ut til at "tørke

evnen" (luftas evne til å ta opp vanndamp) har økt noe (Utaaker og 

Skaar, 1986, Tabell 3.9, s. 57). 

Et regneeksempel der forutsetningen er at det har skjedd en sterk 

økning i den absolutte luftfuktigheten, p , men ingen økning i 

temperaturen, Ta , i ventilasjonslufta, illustrerer ekstreme utslag. 

En antar at i en situasjon før reguleringene var Ta = -20°C og Rf 

= 44%, dvs. p = 0,47 g. I en tilsvarende situasjon etter regulering 

er fortsatt Ta = -2 ° °C, mens Rf er økt til 100%, dvs. p = 1,07 g m-3 • 

Økningen i p = 0,6 g. 

Ved luftutskiftning 2 ganger i timen vil gjennomsnittlig 1 m3 frisk

luft blandes med 29 m3 inne-luft i løpet av 1 minutt. En økning av p 

på 0,6 g m-3 i frisk-lufta vil ved en temperatur på +10 0 C i fjøset 

øke den relative luftfuktigheten i inne-lufta med ca. 0,17%. Om en 

i en ekstrem frostrøyksituasjon kunne tenke seg at i tillegg blir 

0,2 g m-3 frostrøyk (dråper og/eller iskrystaller) sugd inn gjennom 

vifta, ville vanninnholdet i frisklufta totalt ha økt med 0,8 g m-3 • 

Med samme ventilasjonshastighet, og inne-temperatur som ovenfor, 

ville dette gi en økning i Rf på ca. 0,23%. 

Frostrøyken vil stort sett løse seg opp før den når frisk-lufts

inntaket, ventilasjonslufta vil oftest være nærmere metning over is 

enn over vann (jf. Tabell Al, Appendiks). Registreringene i Orkdal 

(Utaaker og Skaar, 1986) viste også at ved Ta = -20°C gikk Rf 

sjelden under 60% på noen av dalstasjonene før reguleringene. Den 

virkelige økningen i Rf i fjøset vil derfor alltid bli mindre enn i 

dette regneeksemplet. 
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Transporten av vanndamp og følbar varme i luft skjer på samme måte. 

Fører den isfrie elva til en økning i den absolutte fuktigheten i 
ventilasjonslufta til fjøset, vil det også bli en temperaturøkning i 
denne lufta. Ved lave temperaturer blir gjerne en del av den tilførte 
vanndampen avsatt som rim på bakken og på gjenstander i luftstrømmen. 

Dermed frigjøres kondensjonsvarme og frysevarme, slik at økningen i 
luftemperaturen oftest vil være merkbar i større avstand fra åpent 

vann enn økningen i lUftfuktigheten. 

Temperaturstigningen i ventilasjonslufta motvirker den svake hevningen 
i den relative fuktigheten i blandingslufta i fjøset. Om vi antar i 
regneeksemplet ovenfor at reguleringen har ført til en hevning av T. 

fra -20 til -18°C, ville dette med en økning i den asolutte fuktighe

ten, p , i ventilasjonslufta på 0.6 g m-3 føre til at Rf i fjøset avtar 

fra 75% til 74,89%, og om økningen var 0,8 g m-3 avtar Rf til 74,97%. 

Et eksempel fra en litt mer vikelighetsnær situasjon enn den som er 
skissert ovenfor, viser hvordan regnestykket utføres: 

Før reguleringen var T. = -15°C og Rf = 62,5%, dvs, p = 1,00 g m-3 , i 

ute-lufta. Videre forutsettes at med luftutskiftning 2 ganger per time 

holdt klimanlegget T. = 10°C og Rf = 75%, dvs. p = 7,05 gm-l, inne i 

fjøset. 

Budsjettet for den absolutte fuktigheten i fjøset i blandings lufta kan 

settes opp slik (4 = ute-luft og ~ = inne-luft): 

p i 1 m34 + p i 29 m3Li + vanndamp fra dyr 

30 m3 

dvs. 

1,00 g + 7,05 g x 29 + 6,05 g 

30 m3 
= 7,05 g m-3 

= p i ~ 
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Budsjettet for lufttemperaturen blir: 

dvs. 

30 

Temp. hevning 
+ (varme fra dyr = Ta i Li 

+ oppvarming) 

+ 0,83 °C = 10°C 

Etter reguleringen er i tilsvarende situasjon forholdene i ute-lufta 

endret slik at Ta = 13,5°C og Rf = 87%, dvs. p = 1,50 g m-3 • (Her kan en 

merke seg at temperaturstigningen er i samsvar med det som ble funnet 

av Utaaker og Skaar (1986), mens økningen i luftfuktigheten er omkring 
det doble av det som ble påvist i ekstreme situasjoner). 

Det forutsettes at klimaanlegget brukes som i tilsvarende situasjon 

før reguleringen, og at tilførselen av vanndamp og varme fra husdyra 

er uendret. Regnestykket blir da: 

For absolutt fuktighet: 

1,50 g x 1 + 7,05 g x 29 + 6,05 g 
= 7,067 g m-3 

For temperatur: 

-13,5 °C x 1 + 10°C x 29 

30 

I mettet luft ved 10,05°C den absolutte luftfuktigheten 9,43 g m-3 • Den 

relative luftfuktigheten i fjøset blir da: 
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7,067 
Rf = x 100% = 74,94% 

9,43 

Regneeksemplet for situasjonen etter reguleringen, som illustrerer 

ventilasjonsvirkningen i løpet av 1 minutt, gir ikke uttrykk for en 

stabil tilstand. Med full lUftutskiftning 2 ganger i timen inntreffer 

stabil tilstand etter 30 minutter. Da har den absolutte fuktigheten i 
inne-lufta økt fra 7,05 g m-3 til 7,55 g m-3 • Tilsvarende vil temperatu

ren i inne-lufta stabilisere seg på 11,5°C. Ved 11,5°C og metning er 

den absolutte fuktigheten 10,34 g m-3 , og den stabile relative luftfuk

tigheten (RF) blir: 

RF = 
7,55 

10,34 
x 100% = 73% 

Den relative luftfuktigheten i fjøset har i dette eksemplet avtatt fra 

75% til 73%. Dersom utelufta etter regulering f.eks. hadde Rf = 95%, 

ble tilsvarende stabil Rf = 74,9% i fjøset, og med Rf = 100% i ute

lufta blir den 76%. 

Om klimaanlegget i fjøset før reguleringen f.eks. skulle holde 

Ta = 15°C og Rf = 75%, gir tilsvarende regnestykke en senkning 

i Rf til henholdsvis 72, 73,3 og 74% , og Ta = 16,5°C. 

Regneeksemplene viser altså at i rolig, kaldt vintervær og under 

ellers like forhold i husdyrrommet, vil den relative luftfuktigheten i 

innelufta stort sett avta litt som følge av reguleringene, mens 

temperaturen vil stige noe. Om luftskiftet i husdyrrommet skjer 

raskere eller langsommere enn 2 ganger i timen, vil tendensen i disse 

endringene bli den samme. 

Det skjer en økning i den absolutte luftfuktigheten i fjøset. Men 

siden det samtidig har skjedd en temperaturstigning i ute-lufta, blir 

også varmetapet gjennom veggene redusert, slik temperaturen innvendig 

på ytterveggene også blir noe høyere enn før. Det er derfor lite 

sannsynlig at det blir noen økning i kondens på disse veggene. 
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Lilleng og Merok (1984, s. 5) skriver: "Det må skiftes luft av flere 

grunner. Om vinteren må luftskiftet være så stort at vi får fjernet 

all vanndampen som dyra produserer. Videre må vi fjerne gasser og 

andre forurensninger slik at vi oppnår akseptable konsentrasjoner. Det 

er vanlig å fastsette minimumsluftskiftet til det som er nødvendig for 

å holde den relative luftfuktigheten under 80%." Videre på s. 9: 

"Normalt avfukter vi husdyrromma ved å skifte luft. Men ofte er det 

ikke varme nok til å skifte så mye at vi kommer ned på en akseptabel 

relativ lUftfuktighet, dvs. ca. 80%. Som tidligere nevnt kan løsningen 

være å tilleggsisolere og/eller å tilføre kunstig varme." 

Dette tyder på at den temperaturstigning reguleringene har forårsaket 

i ventilerte fjøs i rolig, kaldt vintervær neppe kan ha ugunstig 

innvirkning på klimaet i fjøset. 

Mange har kanskje observert "tåke" i frisk-lufta som kommer inn i 

fjøset. Dette er i så fall ikke frostrøyk, men typisk blandingståke: 

Om f.eks. 1 m3 frisk-luft (-20°C og 1,0 g m-3 vanndamp, Rf = 93%) blan

des med 1 m3 inne-luft (+10 o C og 7, O g m-3 vanndamp, Rf = 75%), vil 

blandingslufta, -5°C med 4 g m-3 vanndamp, være overmettet (Tabell lA, 

Appendiks), og det dannes tåkedråper. Men når denne lufta blandes med 

mer inne-luft, fordamper de små dråpene raskt, og tåken løses opp. I 

dette eksemplet vil da 1 m3 frisk-luft blandet med 5 m3 inne-luft gi en 

temperatur på 5°C og 6 g m-3 vanndamp. Denne lufta vil være umettet, Rf 

= 88%, og tåke vil ikke kunne eksistere. Blandingsforholdet for 

overgangen tåke - ikke tåke vil være ca. 1 : 2,3, mens det f.eks. med 

0,5 g m-3 mindre fuktighet i ute-lufta vil være ca. 1 : 1,9. Selv om 

ventilasjonslufta er svært tørr, vil det altså ved lav utetemperatur 

kunne dannes tåke ved friskluftsinntaket i fjøset. Siden den isfrie 

elva ikke bare øker fuktigheten i lufta, men også temperaturen, vil 

det neppe være mulig å påvise noen økning i eventuell tåkedannelse ved 

friskluftsinntaket i fjøs nær den isfrie elva som følge av regulerin

gene. 

Den lille økningen i den absolutte fuktigheten i ventilasjonslufta kan 

neppe bidra målbart til eventuell kondensasjon på vegger og under tak. 

Bidraget av vanndamp fra elva er helt ubetydelig i forhold til bidra-
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get fra husdyra. I et fjøs med riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg 

er for dårlig isolasjon hovedårsaken til at det skjer kondensasjon på 

vegger og/eller himling når utetemperaturen er lav. Når en flate har 

lavere temperatur enn doggpunkttemperaturen, TD , i lufta i rommet, 

"vandrer" vanndamp mot "den kalde veggen" og slår seg ned som vann 

(blir kondensert) der. Med T. = 10°C og Rf = 75% er TD = 5,5°C, dvs. at 
først når "den kalde veggen" får en temperatur på litt under 5,5°C, 

blir det dannet dogg på veggen. Med T. = 10°C og Rf =80% er TD =6,5 °c, 

og med Rf =90% er TD = 8,4°C. Tilsvarende for T. = 15°C og Rf = 75% er 

TD = 9,4°C, med Rf = 80% er TD = 10,4 °c, og med Rf = 90% er 

TD = 13,3 °C. 

4.3. Fuktighet i høylåver 

Figur 4.1. utløa pA øya i Orkla der forsøket med høyvekta ble gjennom

ført (foto E. Skaar) . 
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For å undersøke om endringene i det lokale utendørsklimaet vinterstid 

har noen innvirkning på fuktigheten i høy i en låve, ble det høsten 

1980 satt i gang et måleprogram i en utløe ved Orkla i Grindal (Figur 

4.1). Vektendringene aven nettingkorg med ca. 160 kg tørt høy (Figur 

4.2) ble sammen med en rekke værelementer registrert kontinuerlig 

gjennom vintrene 1980/81 - 1984/85 (Utaaker og Skaar, 1987a,b). 

I figur 4.3 er gitt et eksempel på resultatene av disse registrering

ene ~ og etter reguleringen ble iverksatt. Hovedresultatene av denne 

undersøkelsen er summert opp i det følgende: 

1. Når temperaturen i høyet var over OOC, spilte de hygroskopiske 

egenskapene til høyet en viktig rolle i vanndamputvekslingen med 

omgivende luft. Når høyet var frosset, dvs. at temperaturen i 

overflaten var under OOC, var åpenbart rimavsetning ~ høyet og 

SUblimasjon av rim fra høyet de dominerende prosessene. 

2. I kuldeperioder med svak vind var det ingen eller bare små 

vektendringer (endringer i den totale fuktigheten) av høyet. 

Vektøkningen var da sjelden mer enn 50-60 g i løpet av ett døgn, 

en rimavsetning som svarer til 0,005 mm vann fordelt på over

flaten av høyet. Både før og etter reguleringen skjedde disse 

vektøkningene alltid i samband med en liten stigning i lufttempe

raturen, mens den relative luftfuktigheten holdt seg høy. Det kan 

ikke utelukkes at noe av den fuktigheten som i slike tilfelle slo 

seg ned på høyet, etter reguleringen kan ha vært tilført fra den 

åpne elva. Men dette bidraget var åpenbart så lite at det var 

uråd å påvise målbare utslag. 

3. Selv omfattende lokal frostrøyk etter reguleringen hadde ingen 

innvirkning på vekta av høyet (jf. Figur 4.3). 

4. Både før og etter reguleringen kom de store vektøkningene ved brå 

omslag fra rolig, kaldt vær til mildvær med moderat eller sterk 

vind opp dalen, dvs. når mild, fuktig havluft feide bort kald

lufta over området. Det største utslaget i løpet av ett døgn, ca. 

1,9 kg, ble registrert i januar 1990, altså før reguleringen. 
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Rimavsetning og kondensasjon av vann, fordelt på overflaten av 

høyet, utgjorde da snaut 0,2 mm vann. Men det var nok til at 

høyet i overflaten ble temmelig vått. I mildt, fuktig vær vin

terstid er det praktisk talt ingen fordampning fra den åpne elva. 

Det lokale bidraget til fuktigheten i lufta er da uten betydning. 

Figu~ 4.2. Utsnitt av høyvekta med høykorga inne i utløa (foto 

E. Skaar) . 
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Figur 4.3. Fire-timers-midler av vektendring av høyet. R.F.= relativ 

luftfuktighet, e a = vanndamptrykk, ev = metningsdefisit, .1e = e·o 

(der e·o er metningstrykket over is med temperatur To)' Ta = luft

temperatur, To = er temperatur i høyoverflaten, TH = temperatur 

inne i høyet, og Ua = vindhastighet. Til venstre for 5.-9. januar 

1982, før Grana kraftverk ble satt i drift. Til høyre 24.-27. 

januar 1984, med Grana kraftverk i drift. F3 under R.F-kurven 24. 

og 25.-26. januar 1984 markerer at det var omfattende frostrøyk 

ved høyløa (etter Utaaker og Skaar, 1987). 

6. De største vektreduksjonene skjedde når moderat eller sterk vind 

ned dalen førte til sterk stigning i lufttemperaturen og sterkt 

fall i den relative luftfuktigheten. I perioder med vedvarende 

lav relativ luftfuktighet og vind flatet vekttapet gjerne ut med 

tiden. Reguleringene førte ikke til målbare endringer i disse 

forholdene. 
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Resultatene av denne granskinga tyder på at utvekslingen av fuktighet 

mellom lufta utendørs og høyet i løa var styrt av vekslingene i været. 
Frostrøyk og lokal økning i den absolutte luftfuktigheten som følge av 

reguleringene, hadde ingen målbar innvirkning på fuktigheten i og på 

høyet. Ved en omfattende undersøkelse ved osen av Vågåvatnet kunne 

heller ikke Nordli (1986) påvise noen sikker innvirkning av frostrøyk 
på vekta av høy som var hengt opp i strisekker eller bærnøter i 

luftige låver. 

Forholdene ved hØY lagret i en låve, vil aldri være helt de samme som 
ved høyvekta i utløa ved Orkla, eller ved Nordlis eksperiment i vågå. 

Selv i lagringstørt, ferskt høy skjer det, til dels på grunn av 
mikrobiologisk aktivitet, et vekttap (vanntap) under lagringen. Særlig 

i kuldeperioder "vandrer" vanndampen mot den kalde overflaten. Fra et 

flere meter tykt høystål vil langt mer fuktighet nå overflaten på hver 

kvadratmeter enn fra høyet i korga eller bærnota. Ved omslag til 
mildvær med temperaturer over ooe kan overflatelaget i høystålet bli 

mye våtere enn overflatelaget på høykorga og bærnota. Men de fysiske 

prosessene som styrer utvekslingen av vanndamp mellom høyet og lufta 

utenfor, vil være de samme både ved høystålet, høykorga og bærnota. 

Konklusjonene ovenfor har derfor sannsynligvis full gyldighet også for 

hØY som er lagret på vanlig måte i låver nedstrøms kraftverk. Det 
samme gjelder for annet tørt fOr og for matvarer som er lagret i rom 
med god gjennomluftning. 
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6. APPENDIKS 

6.1. Differansemetoden 

Differansemetoden (Lowry, 1976) kan brukes f.eks. til å granske virk

ningen av endringer i landskapet på den lokale lufttemperaturen. 

Temperaturen, T , på en stasjon, S , ved tiden, t , kan skrives: 

TS,t = CS,t + Ls,t + Es,t (lA) 

der C er virkningen 

lufttemperaturen, L 

virkninger som følge 

av det storstilte klima, bakgrunnsklimaet, på 

er lokale effekter av landskapet, og E er 

av endringer i L. 

Metoden krever at vi har en referansestasjon, R , som ikke blir 

påvirket av endringene i L, men som ligger så nær S at de stor

stilte værforhold er noenlunde like på de to stasjonene. 

Ved jevnføring mellom S og R i et tidsrom, t1 , før, og et tids

rom, t2 , etter endringene i L, får en: 

Her er det forutsatt at temperaturvirkningene av bakgrunnsklimaet på 

R og S er tilnærmet de samme før og etter endringene i 

L , og at virkningene av det "naturlige", lokale landskapet på begge 

stasjonene er tilnærmet de samme under like værforhold til ulik tid. 

Virkninger av forskjeller i værlag i perioden før og perioden etter 

endringene i L søkes eliminert ved å dele materialet inn i grupper 

etter f.eks. skydekke og vind og/eller i temperaturklasser. 

Innen hver gruppe blir ~Tl og ~T2 og deres standardavvik beregnet. 

Videre blir den statistiske sikkerheten av differansen Es beregnet. 



118 

For at virkningene av endringene i L skal kunne regnes som statis
tisk sikre, kreves det også at summen av standardavvikene til ATt og 

ATz er mindre enn Es (Leith, 1973). 

6.2. Tabeller og beregning av energijlukser 

Tabell Al. Vanndamptrykk i mettet luft av ulik temperatur, Ta , over 

en vannflate, * over en isflate, * og tilsvarende vann-e v , og e; , 

dampinnhold (absolutt fuktighet) * • Rf; er relativ p v og P i . 
fuktighet i luft som er mettet over is med temperatur Ta' 

T. °C -30 -25 -20 -15 -10 -5 ° 5 10 15 

* hPa 0,51 0,81 1,25 1,91 2,86 4,21 6,11 8,72 12,27 17,00 ev 

* " 0,38 0,64 1,03 1,65 2,60 4,01 6,11 ei 

• gm-3 0,45 0,70 1,07 1,60 2,36 3,41 4,85 6,81 9,42 12,83 P v 

* " 0,34 0,55 0,88 1,39 2,14 3,25 4,85 Pi 

Rf i % 75 79 82 85 91 95 100 

6.2.1. Bnergiomsetning ved en vannflate 

Hovedkomponentene i energiutvekslingen mellom overflaten og atmosfæren 

kan uttrykkes ved likningen: 

(KJ.-Kt) + (LJ.-Lt) = K* + L* = 0* = OG + OH + OE (3A) 

der 
KJ. kortbølget stråling fra sola til flaten (bare om dagen) 

Kt er reflektert kortbølget stråling 

K* = KJ.-Kt er netto kortbølget stråling til flaten 
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L~ er langbølget stråling fra atmosfæren (hele døgnet) 

Lt er langbølget stråling fra flaten (hele døgnet) 

L· = L~-Lt er netto langbølget stråling 

Q. er strålingsbalansen (netto strålings-gevinst eller tap) 

QG er varmeoverføring til/fra underlaget 

QH er turbulent transport av følbar varme til/fra atmosfæren 

QE turbulent transport av latent varme (fordampning/kondensasjon) 

til/fra atmosfæren 

Her skal bare fordampning, følbar varme, og langbølget stråling kort 

omtales. 

Fordampningen fra en vannflate er bestemt av temperaturdifferansen 

mellom vann og luft, lUftfUktigheten, vindhastigheten og stabiliteten 

i lufta over vannflaten. I følgende empiriske formel (etter Ryan et 

al. 1974) som er brukt ved beregningen av verdiene i tabell A2 neden

for, er stabiliten uttrykt ved leddet Np(Tv - Ta): 

Her er: 

L fordampningsvarmen for vann (2,5 Joule kg-l x 106 ) 

U z vindhastighet i 2 m høyde (m S-l) 

Tv vanntemperatur (OC) 

Ta lufttemperatur i 2 m høyde (OC) 

e·v vanndampens metningstrykk ved Tv (hPa) 

ea vanndamptrykket i 2 m høyde (hPa) 

NE empiriSk konstant [3,24 W m-2 (hPa)-1(m S-l)-l] 

(Tilpasset til vind målt i 2 m høyde) 

NF empirisk konstant [2,7 W m-2 (hPa) -l (OC) -1/3] 

Ved å multiplisere verdiene beregnet ved (4A) med antall sekunder per 

døgn (86.400) får vi E i mm døgn-l. 

Etter hvert som luft passerer over varmere vann, stiger lufttemperatu

ren og fuktigheten øker. Dette fører til redusert fordampning. Formel 

4A vil derfor gi for høye verdier for fordampning fra en isfri flate 
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med stor utstrekning i vindens retning, når temperatur og fuktighet i 

kaldlufta, som strømmer utover flaten, blir målt over land. 

Tbell A2. Fordampningen i mm per døgn fra en isfri vannflate med tem-

peratur Ty = 1°C beregnet ved formel (4A) for ulike lufttempe-

raturer, Ta , og vindhastigheter, u2 , og relativ luftfuktighet, 

Rf , 70 og 90%. 

u2 m sol O 2 4 6 
T. °C 

Rf % 70 90 70 90 70 90 70 90 

O 0,21 0,10 0,73 0,34 1,24 0,58 1,75 0,82 

- 5 0,56 0,43 1,38 1,04 2,18 1,66 2,98 2,29 
-10 0,94 0,83 1.96 1,71 2,98 2,61 3,99 3,50 

-15 1,23 1,14 2,40 2,21 3,56 3,30 4,73 4,39 

-20 1,46 1,40 2,74 2,64 4,01 3,84 5,29 5,05 
-25 1,65 1,60 2,99 2,90 4,32 4,20 5,66 5,50 

Det er utviklet en rekke formler for beregning av transporten av 

følbar varme, OH , fra vannflaten til lufta over. Er transporten av 

latent varme, OE , kjent, kan OH beregnes ved hjelp av Bowen-forholdet 

, ø , over vannflaten (Andreas et al., 1979): 

(SA) 

der cp = 1010 J kg-l Kl er spesifikk varme for luft ved konstant trykk, 

KH = 13,4 m2 sol x 10-6 og KE = 19, O ml S·l x 10-6 er molekylær diffusjons

koeffisient for henholdsvis følbar varme og latent varme ved tempera

turen 1°C, L = 2,5 J kg-l X 10-6 er fordampningsvarme og, q.y er spesi

fikk fuktighet i mettet luft ved temperatur Ty, og qa er spesifikk 

fuktighet i lufta over. I tabellene A2 og A3 er a referert til 2 m 

over flaten. 
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Ved å multiplisere fordampningsverdiene i tabell A2 ovenfor med p 
(Tabell A3), og med 29 W m2 finner en QHi W m2 • 

Tabell A3. Bowen-forholdet, p (SA), over en vannflate med temperatur 

Tv = loe ved ulike lufttemperaturer T2, og ved relativ luftfuk

tighet, Rf 70 Og 90%. 

70 

90 

o 

0,25 

0,54 

-5 

0,94 

1,23 

-10 

1,37 

1,57 

-15 

1,73 

1,87 

Den langbølgete utstrålingen fra vannflaten er: 

(6A) 

-20 

2,10 

2,19 

-25 

2,46 

2,53 

der € er emisjonskoeffisient, a = 5,67 X 10-8W m-2K-4 og Tver den 

absolutte temperaturen. Om vi for vannflaten setter € = 0,97 og 

Tv = 1 °C = 274,2 K, blir Lt = 320 W m2 • Den langbølgete tilbake

strålingen, L~ , fra atmosfæren i klarvær kan beregnes f.eks. ved en 

empirisk formel utviklet av Swinbank (1963): 

der Tø er lufttempreraturen [K). I klarvær er alltid Lt markert større 

enn L~ , og L· = L~-Lt blir negativ, slik at flaten taper energi ved 

langbølget stråling. Skyer øker den atmosfæriske tilbakestrålingen, 

slik at strålingstapet i overskyet vær, og særlig da ved lave skyer, 

blir lite. 
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