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Innledning. 


Etter at det i de siste 3 vintrene har gått isganger i Bævra som alle har

stoppet på strekningen mellom Lille Bævra og samløpet med Svorka og forår-

saket en del skader der spesielt siste vinter, har grunneierne i området

henvendt seg til Vassdragsvesenet og bedt om at noe blir gjort for å hindre

slike skader. Grunneierne hevder at Bævra og Svorkareguleringen har skyldon

for - etter deres mening - forverrede isforhold.

Iskontoret er så blitt bedt om å uttale seg både om årsaksforhold og fram-

tidige tiltak for å hindre isganger eller eventuelle skader.

1. Kort orienterin om vassdra et o re ulerinen.
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På ovenstAende skisse fig. 1 er forskjellige nedbørfelt tegnet inn. A+T4C,

tilsammen 79 kg er det naturlige nedbørfelt til (dvre) Bmvra ng

ved samløpet, punkt 1. Etter samløpet med Svorka punkt 2 er det naturLie

nedbørfeltet til Bævra: A+B+C+D+E - ca. 211 krr;.

Etter reguleringa er nedbørfeltet til Bævra ved punkt 1: A+B ca. 33 k og

nedbørfeltet ved punkt 2: A+B+E ca. 106 klri.

, ,, ,
. A i\

Det går fram av ovenstående at ved punkt 1 har Bævra etter reguleringa mindre

enn halvparten av nedbørfeltet tilbake og ved punkt  2  ca. halvparten.
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Det er å bemerke at nedbørfelt A er planlagt overført til Bævervatn ved en

eventuell senere videreutbygging.

øvre del av Bævra til samløpet med Lille Bævra, kalles lokalt Stor-Bævra.

Særlig i øvre del av denne strekningen går elva i et dypt, markert elveleje

med bratte sider og fallet er forholdsvis stort. Pgså etter samløpet med

Lille Bævra går elve i en forholdsvis dyp dal 8-9 km nednver, men selve elve-

leiet er mindre dypt ng markert, men tildels steinet og er ofte delt i flere

grener. Fallet på strekningen Lille Bævra til ca. 1 km ovf. samløpet med

Svorka er ca. 14 m/km. Videre nedover til Svorka kraftstasjon er elveLejet

bredt, svinget og forgrenet og fallet er bare ca. 7 m/km. Det er på denne

strekningen spesielt ned til samløpet med Svorka med overgang til mindre

at ismasser fra isgangene legger seg opp og kan forårsake skader på hus og

dyrket mark.

Hele sørsiden av Bæverdalen er bratt og skogkledd. Det vesentligste av

bebyggelsen ligger på nordsiden av elva og her er da skogen i et forholdsvis

bredt belte langs elva fjernet eller tynnet ut. I området fra like ovf. sam-

løpet med Lille Bævra til et stykke nedover, har denne uthogsten foregåt, de

siste 5 årene.

På side 8-10 er vist noen bilder fra Bævra tatt på befaringen 2. september.

2. Vinterforholdene i Bævra.

Vassdragsvesenet har bare få direkte observasjoner om isforholdene i Bævra,

men etter min oppfatning karakteriserer gårdbruker Glaf Holten disse ganske

godt i sitt brev datert 16.3.1968 (se vedlegg 1).

I vedlegg 2 finner en et innlegg om isforholdene av Hans Holten.

Under befaringen den 25.3.1968 skriver statshydrolog Roen følgende:

"Ingen visste eller husket med sikkerhet når isgangene i Svorka hadde gått, men

flere nevnte slutten av januar.

Det beste bilde av hva som hadde skjedd ga vegvokteren i området:

"Det gikk først en mindre isgang som stoppet mellom Svorka og Merke gård. Det

høyre elveLøpet forbi Merke gikk fremdeles åpent. 2 eller 3 uker senere gikk

det en ny isgang og ismassene fra denne la seg mot ismassene fra den første.

Denne korken førte så til oversvømmelse av dyrket mark, riksvegen og Merke gård.

Vannet trengte inn på riksvegen like ovf. Merke gård og fulgte denne ca. 200 m

nedover. Vannet gikk inn i første etasje på gården og folk måtte flytte ut'.1

Vegvokteren fortalte videre om en stor isgang vinteren 1958 i midten av mars.
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Oversvømmelsene den gangen var større enn nå. Vannet gikk nesten opp til

vinduene i første etasje på Merke gård. Disse to isgangene var de eneste som

hadde forårsaket vesentlige oversvømmelse i området.

Vedlagte kartskisse viser tilnærmet situasjonen den 25.3.1968V

Ovenfornevnte kartskisse er gjengitt i fig. 2.

I tabell 1 er ført opp høyeste vintervassføringer fra uregulerte felter i

Bævra.

Tabell 1.

Höyeste vintervassföringer fra uregulerte felter i Bmvra.

Data tatt fra statskraftverkenes kurveblad B-6205.

Bmvra ndf. Lille Bmvra 33  ki Bmvra ndf. Svorka  116 gr
Ar




mnd. if/s mnd. Ø'/ 8 mnd. 14s mmIch 148

1938-39 nov. 9 febr. 13 nov. 38febr. 42
40 des. 9 jan. 8 des. 23 mars 45
41 nov. 12 " 30 nov. 40jan. 95
42 des. 12 " 28 des. 38febr. 97
43 nov. 13 febr/mars 28 des. 43 febr/mars 45 90
44 w 5 jan. 10 nov/des 17febr. 27
45 w 5 u 28 nov. 18jan. 90
46 des. 15 febr/mars 31 des. 50 febr, 97
47 m 12 jan. 10 - 38jan. 35
48 m 14 " 20 - 44" 60
49 nov. 12 w 9 nov. 43febr. 35
50 des. 5 AT 9 u 22febr/mars 58
51 u 7 III




des. 27




52 " 13 febr. 22




jan/febr 69
53 m 10 jan. 18 des. 39jan. 60
54 ' 8 " 5 " 39" 25
55 " 5 " 22 " 30" 69
56 w 21 " 29 nov. 67" 90
57 u 23 N 14 w 62m 47
58 " 10 febr. 17 des. 38febr. 50
59 ' 5 " 17 w 35 jan, 48
60 " 4 w 18




febr/mars 60

Störste vassföring uansett årstid: Störste vassföring uangett årstid:

febr/mars 1946 31 115. jan/febr og 27. febr. 1942 97 all/s

27. febr og mars/april 1946 97 Ilt/s
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Hva  sk ldes re ulerin en o hva sk ldes naturli e forhold for

is an ene i Bævra?

Isganger er en årviss foreteelse i mange av våre vassdrag både uregulerte  og

regulerte. De oppstAr vanligvis i forbindelse med størreimen også med mindre

værforandringer. Mest utsatt er kystvassdragene særlig i Trøndelag og  Nord-

land.

Isgangene i Bævra er derfor ikke noe særeget fenomen. Vassdraget ligger nær

kysten og det er hovedsakelig værforholdene som er bestemmende for avløp-,

snø- og isforholdene. Observasjonene viser at det til enhver tid av vinteren

Ipptrer kortere eller lengre mildværsperioder med kraftig regn og snøsmelting.

Dette fører til øket vassføring i vassdraget og medfører adskillig  forandringer

i isforholdene.

Ved utbygging av Svorka ble avløpet fra Lille Bævra tatt bort. Lille Bævra har

et nedbørfelt på 46 kg og vassdraget består av en rekke sjøer og myrområder.

Direkte målinger mangler, men en må regne med at avløpet fra dette  vassdraget

om vinteren var vesentlig større enn fra øvre Bævra og at vannet hadde noe

overtemperatur, muligens inntil 1 °C under middel sterk vinterkulde.

Erfaringer fra andre regulerte vassdrag i Trøndelag og særlig fra øvre Naflisen,

viser at på visse elvestrekninger hvor vannet er tatt delvis bort, er isgangenes

forløp til en viss grad endret. Isansamlinger kan oppstå på andre steder  i

elva enn tidligere.

Videre viser erfaringer fra Trysilelva og Mistra at sidevassdrag, spesielt hvis

vannet i disse har en betydelig overtemperatur, kan ha stor betydning ved  å

holde strømdraget åpent under isdekket og ved å tære opp isansamlinger.

Etter vurdering av forholdene i Bævra er jeg kommet fram til at de  endrede

avløpsforholdene om vinteren i Bævra på strekningen nedenfor Lille Bævra kan

ha vært en medvirkende årsak til de eventuelt forverrede isforhold der.

Begrunnelsen er følgende

Transportevnen av ismassene er minsket

Sidevassdraget med overtemperatur i kritiske vinterperinder er tatt bort.

Også den faktor at skogen på høyre side langs elva på en kritisk strekning er

fjernet, kan være årsak til større snøansamlinger i elveleiet. Og erfaringer

viser at  en  "snøbom" i elveløpet kan stue vannstanden opp betydelig.

Jeg vil  imidlertid nevne at den største isansamling i området like ovf. sam-

løpet med Svorka var i  1958 - som nevnt i Roens rapport altså før reguler-

ingen.



4. Muli e tiltak fnr å eliminere eller minske isskadene i Bæverdal.

Den planlagte videre regulering av vassdraget, ved at øvre Bævra blir ledet

inn i Svorka, kan til en viss grad redusere isskadene lengere ned i dalen.

Etter befaringen av vassdraget i september i år kan jeg tenke meg følgende

tiltak:

Prøve å holde ismassene fra øvre Bævra tilbake i området litt ovf.

Lille bevra.

Det kan gjøres på flere måter, men jeg antar at det rimeligste blir en rekke

stengjerder bygget slik som vedlagte skisse fig. 3 viser.

Mer om issperrer kan en finne i Vassdragsvesenets rapport N2 5 1968 side 47-52.

Snøskjermer.

Bæverdalen er meget snørik. På strekninger der skogen er helt eller delvis

fjernet har snøen lett for å drive og legge seg opp i dalbunnen. Som nevnt

foran kan en snø-bom forårsake større oppdemninger og dermed øke faren for

isgang. For å minske dannelse av snøbom kan det vare aktuelt å sette opp snø-

skjexmer på de mest utsatte stedene. På sine steder der trær og busker ikke

er til skade for andre ting, kan det være en fordel at disse får vokse til og

virke som snøskjermer.

Kanalisering av den kritiske elvestrekning slik at avløpet samles i et

smalere og kortere løp.

Den aktuelle etrekningen er elveløpet fra ca. 1/2-1 km ovf. samløpet med Svorka

og til et stykke nedom denne. Elveleiet her består vesentlig av løse masser

som sand og rullestein og kanalisering skulle derfor være en forholdsvis enkel

sak. Jeg må imidlertid understreke at erfaringer fra andre vassdrag viser at

en slik kanalisering kan føre til forverrede isforhold lenger nede.

Det beste vil være først å utføre tiltak a og b og så hvis dette ikke er til-

strekkelig å prøve en kanalisering så langt det er økonomisk forsvarlig.
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VEDLEGG 1.

Til Svorka kraftselskap A/S og NVE.

Etter reguleringen av Lillebeevra og Svorka, er Bæverdalen kommet i en vanske-

lig, og i visse tilfelle farlig situasjon i forbindelse med isgang i Bævra.

Siden tidligere i vinter, etter isgang, ligger en nærmest vanntett kompakt

snødam tvers over over mesteparten av dalen mellom Holten og Gravold. Om

elvevatnet stiger bare ubetydelig i mildvær, blir det straks oversvømmelse av

fylkesveien i 4-500 m, og bygda ovenfor snødammen er avstengd, både når det

angår skolebarn, mjølkelevering, og ikke det minst viktige, lægehjelp om det

skulde oppstå sykdom.

En annen side av saken er, som er langt farligere og som kan bli en katastrofe

for en stor del av dalen, det er en ny isgang, for den gamle snø og isdam ligger

som et mektig stengsel, og elva må da bryte igjennom der det er åpning, og som

situasjon er, blir da utløpet langs eller etter fylkesveien.

Midt i faresonen står et beboelseshus med en hel familie, og disse folka har

evakuert flere ganger i vinter, etter at denne situasjon oppsto.

Og lenger nede ligger to gårdsbruk, Holten gardsnr. 83, som i verste fall kan

komme midt i et nytt elveløp med isgång, og resultatet kan bli katastrofalt.

Elva kan og slik som forholdene er, fortsette langs norsiden av dalen og true

mange hus og eiendommer helt forbi Sæterbø.

Den direkte årsak til at disse is og snødammer ser ut til å bli "årvissV er

reguleringen av Lillebævra og Svorka. Nu, som før reguleringen, begynner

oftest isgangen i "Storbævra" og da 4-5 km ovenfor Lillebævras utløp. Her er

dalbunnen bratt og trang og en del mindre snøras lengst inne i dalen, bevirker

at når det setter inn med mildvær og regn, så er elva nermest korket og isgang

blir satt i gang.

Før reguleringen kom Lillebævra med sine 46 kg nedbørsfeldt i tillegg og derved

stor vanntyngde bak is og snø, og da gikk som oftest elva under isgang helt

til sjøen.

Som det har vært hævdet både for underskjønn og overskjønn, av grunneierne i

Bæverdalen, at Bævra etter reguleringen ikke lenger har kjørbar is, så viser

det sig at denne ismangel også har andre "minussidert' En isdam, selv med en

god del snø iblandt, blir ikke vanntett, en god del vann går gar igjennem.

Men store snømengder har vi de fleste vintre, og Bævra snør simpelthen igjen,

og det blir snøgang i elva istedet for isgang, og det blir en voldsom snø-

mengde elva kjører gjennem øvre del av dalen, og der dalen flater sig ut og
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har mindre fall, og der den også delvis er delt i flere løp, blir denne snø-

mengden liggende i en mektig snødam, og denne dammen er da praktisk talt i

lenger tid nesten vanntett. Og blir en slik demning liggende etter en flaum

tidlig vinters, og siden store snømengder utover vinteren, og en ny flom i

Bævra, så kan katastrofen være der før en vet ordet av det.

Det har nok hendt før reguleringen at Bævra satte isdam, men bare to ganger

av alvorlig karakter, de siste 30 år, så en isdam av betydning var lit av et

sersyn, og som før sagt, tidligere gikk elva med is og snø aller oftest helt

helt til sjøen.

At Bævra nu har for lite vann til å gå med snø og is gjennem hele dalføret

og årvist setter farlige snødammer, skyldes reguleringen til Svorka kraftsel-

skap A/S og Svorka kraftselskap kan sikkert bli gjort ansvarlig, hvis ikke noe

effektivd blir gjort for å forebygge slike situasjoner som nu oppstår etter

reguleringen.

Om det ikke blir gjort noe med dette i vinter, som det nok burde ha vært, for

situasjon kan bli farlig i tilfelle ny isgang, så kræver bygda at det blir

satt igang arbeid til sommeren, og vi ser det da slik at i første omgang må

elvefaret oppgraves, og få en mest mulig rett linje på denne kritiske strekning,

så det blir mulig for isgang å gå videre nedover.

Fra Sæterbø kraftstasjon er elva åpen hele vinteren, og med tillegg av vatnet

fra kraftstasjonen, skulde alle forutsetninger være til stede for at en isgang

i Bævra skulde gå helt til sjøen.

I tilfelle det blir oppmudring og oppretting av elvefaret, og det skulde bli

en brukbar løsning, så må Svorka kraftselskap for framtiden bli forplikta til

og vedligeholde en slik opprensking.

For Bæverdalen den 16/3-1968

Olav Holten



VEDLEGG 2.

Norges vassdrags- og elektr.vesen,

Oslo.

Svorkare ulerin en o snødammene i Bævra.

Av interesserte her i Bæverdalen er jeg bedt aa å minne Vassdragsvesenet om de

nesten årvisse vanskeligheter man har fått i det siste med snødammer tvers over

Bævra elv. Vanskeligheter som utvilsomt for en vesentlig del skyldes Svorka-

reguleringent og som skaper store ulemper for dalens befolkning.

Jeg er kjent med at en hydrolog fra Vassdragsvesenet i vinter var her for å

se på forholdene, og det var et alminnelig utbredt håp blant folket at i sommer

ville det bli truffet foranstaltninger med sikte på å hindre gjentakelse av

ulempene. Men det lar seg ikke nekte at siden en stor del av sommeren er gått

uten tegn til virksomhet i så måte, er forhåpningene idag betydelig redusert.

Isganger, - "isforr" som de sier her - var naturligvis ikke noe ukjent fenomen

i Bævra tidligere heller. Men da var vasstyngden bak den så stor at forra

gikk helt til fjorden uten å sette dam. Og satte den seg fast i dammer var

disse i reglen så utette på grunn av de store isflak at vannet temmelig hurtig

hadde tæret seg tilstrekkelig plase til å forsvinne gjennem den.

Med reguleringen forsvandt Lille -Beevra og Svorka, de to tilløp som bortset fra

flommene skaffet det meste av tilsiget til Bævra. Resultatet er blitt at

Bævras elvefar ovenfor Kraftstasjonen er praktisk talt tomt, og særlig da i

godværsbolker an vinteren. Skikkelig elveis blir det ikke under slike forhold,

snøen legger seg helt ned på steinene i elvefaret. Kommer det så noen mild-

værsdager, så bekker og tverelver på nordsida av dalen stiger, blir det ikke

lenge før snøen i storelva tar til å røre på seg. Tidligere det også enn før

naturligvis, for da kunne en forholdsvis beskjeden stigning av vannstanden i

Bævra finne plass under isen. Ikke slik nå, snøen må unna, og lenger oppe i

dalen, med sterkere fall i Bævra, og bare ett elveløp går det glatt, nå som

før. Men kommer en ned i flatdalen, med svakere fall og flere elveløp makter

ikke vatnet å føre snøen videre, det settes dammer, og det av en langt tettere

struktur enn tidligere. Vatnet må finne avløp, og så graver det ved siden av

dammen. Hvis det da ikke, som det har hendt flere ganger i det siste finner

avløp mellem de høye brøytekantel: på bygdeveien (fylkesvei). I vinter gjentok

dette seg flere ganger, med den følge at hele grenda ovenfor ble avsperret i

mange dager. Og på ett bruk måtte familien flytte ut, vatnet stod 20-30 em

over stuegolvet.
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For oss som ikke er fagfolk fortoner det seg slik at det eneste som kan rette

på forholdet er at elveløpet må samles og rettes ut på de steder der snømassene

setter seg fast. Men det må skje straks, før de ulemper man hittil har hatt

utvikler seg til en katastrofe. Ett bruk er direkte truet allerede, og det

kan bli flere dersom elva finner seg nytt løp. Og det kan vel ikke være tvil

om hvem som her må ta initiativet og bære omkostningene.

Bæverfjord post 1/7-68

Hans Holten

(tidl. medlem av NVE's hovedstyre).


