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FORORD 

Til hjelp for å vurdere skader og ulemper i forbindelse med vassdrags

regulering i Jotunheimen har Statskraftverkene anmodet Iskontoret ved 

Hydrologisk avdeling i Vassdragsdirektoratet om å vu,rdere hvilke endringer 

de foreslåtte reguleringer kan få på isforholdene. Spesielle undersøkelser 

ble satt i gang i 1966, og undersøkelsesprogrammet er utvidet noe etter 

hvert. Lokale observatører har utført regelmessige målinger av vann

temperatur, kartlagt isforhold og registrert forekomst av frostrøyk ved 

fotografering. Dessuten har luftens temperatur og fuktighet blitt regist

rert på noen steder. Iskontoret har videre hatt en rekke befaringer for å 

undersøke isforholdene, og det er samtidig foretatt supplerende målinger 

og observasjoner. 

På grunnlag av opplysninger om nåværende is- og vanntemperaturforhold, 

beregninger, erfaringer fra de reguleringer sonl allerede er foretatt i 

vassdraget, og fra reguleringer i andre vassdrag er det foretatt en vur

dering av hvilke forandringer en kan vente i isforholdene i Otta og Lågen 

ned til Lillehammer ved forskjellige utbyggingsalternativer. I rapporten 

er vassdraget delt opp i deler ovenfra og nedover og for hver del er så 

virkningen av alle alternativene vurdert. Da isforholdene har nær sammen

heng med de hydrologiske og meteorologiske forhold om vinteren, er over

sikter over disse forhold tatt med i rapporten. Som bakgrunn for vurder

ingen har en først i rapporten tatt med korte generelle avsnitt om isdann

else i vassdrag og om endringer i isforholdene i forbindelse med vass

dragsreguleringer. Til slutt i rapporten er de kvantitative resultater 

av Iskontorets fro strøykr egistreringer behandlet. 

De reguleringer som medfører vesentlig øking av vintervannføringen mot 

øst vil skape betydelige isproblemer. For å minske disse må en regne 

med at det flere steder vil være nødvendig med kostbare tiltak. 

Dersom store deler av den regulerte vannføring føres mot vest vil isfor

holdene påvirkes også på vestsiden av vannskillet. Dette vil bli behandlet 

separat. 

Oslo, april 1973 Edvigs V. Kanavin 
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1. GENERELT OM ISDANNELSE I VASSDRAG 

l. l VarITleovergang sforhold 

Islegging og isproduksjon i våre sjøer og elver er et resultat av et saITllet 

varITletap fra vassdragene til atITlosfæren. VarITleutvekslingen består i det 

vesentlige av følgende prosesser 

l) Stråling, kort- og langbølget 

2) Konveksjon (luftveksling) og fordunstning 

3) VarITleledning fra bunnen, eventuelt varITletilførsel fra grunnvann 

4) OppvarITling av vannet ved oITldanning av fallene rgi til varITle 

Stråling, konveksjon og fordunstning avhenger av de ITleteorologiske forhold. 

Av særlig interesse for isproduksjonen i et vassdrag er varITletapet fra en 

åpen vannflate når luftteITlperaturen er lav. I tillegg til å ha gjennoITlført 

teoretiske beregninger av dette har Dr. O. Devik ved en kOITlbinasjon av 

teoretiske og eITlpiriske ITletoder funnet freITl til verdier for norske forhold 

for forskjellige ITleteorologiske situasjoner. Noen av resultatene er vist 

nedenfor. For praktisk bruk har det vist sel hensiktsITlessig å uttrykke 

varITletapet (S) i kcal/daa s. (1 daa=1000 ITl ). 

Vind- VarITletap (kcal/daa s) 
Sky-

hast. LuftteITlperatur (oe) 
dekke 

ITl/ s O -10 -20 -30 

O l 33 67 96 126 
5 35 93 143 187 

5 l 19 53 82 112 
5 21 80 129 173 

10 l 6 39 69 99 
5 8 66 116 160 

VarITleutvekslingen ITlelloITl undergrunnen og vannet er vanligvis uten betyd

ning for norske forhold. Når elven er isfri er også oppvarITling av vannet 

ved oITlsetning av fallenergi til varITle av ITlindre betydning så lenge det 

ikke er store fall. I spesielle tilfeller kan iITlidlertid falloppvarITlingen 

redusere produksjonen av sarr og bunnis. 

For praktiske forITlål er et varITletap på 50 kcal/daa s valgt SOITl en ITliddel

verdi for værforhold SOITl kan karakteriseres SOITl ITlidlere kulde, og 

100 kcal/daa s for streng kulde. 

Is kan ikke dannes før vannteITlperaturen er sunket til 0 0 , eller egentlig 

ikke før vannet har blitt en tanke underkj ølt. 

For å vurdere isforholdene i turbulent strøITlITlende vann er det av stor 



5 

interesse å vite hvilken kjøleflate SOITl under gitte forhold er nødvendig 

for å senke vannteITlperaturen i overflaten til frysepunktet. 

Med en kj øleflate på F (daa), et varITletap S (kcal/daa s), vannføring 

q (ITl3 /s) og vannteITlperatur t (oe) får ITlan 

F' S = 1000 q . t· c' S 

der c og 3 er vannets spesifikke varITle og tetthet. Dette gir 

F 

når c . 3 = l. 

1000. q. t 

S 

Den kjøleflate SOITl er nødvendig for å redusere vannteITlperaturen fra en 

gitt teITlperatur til frysepunktet ved besteITlte vannføringer og besteITlte 

ITleteorologiske forhold kan anslagsvis beregnes etter dette. Av spesiell 

interesse er at en på denne ITlåten kan vurdere hvor stor råk en kan for

vente nedenfor avløp fra kraftverk der vannføringen og driftsvannets teITlp

eratur er kjent. 

1. 2 Statisk isdannelse 

Når vannet har tilnærITlet laITlinær strøITlning kan det bli en teITlpera tur

gradient nedover i vannet, og det kan dannes is uten at hele vannITlassen 

er avkjølt til 0°. så snart vannoverflaten har blitt noe underkjølt vil det 

bli isdannelse. I naturen vil det alltid være kondensasjonsskjerner til 

stede SOITl gjør at det er tilstrekkelig ITled ITleget liten underkjøling av 

vannet. Dette vil være forholdet på innsjøer og stilleflytende elvepartier. 

Et isdekke vil beskytte vannet ITlot videre avkjøling. 

1. 3 DynaITlisk isdannelse 

I turbulent strøITlITlende vann er det fullstendig blanding av vannITlassene, og 

ved vedvarende kulde vil hele vannITlassen etter hvert avkjØles til 0 0 • Ytter

ligere varITletap fra vannet vil resultere i at et tynt vannlag underkjØles. 

Den underkjølte vannfilITlen beveger seg gjennoITl vannet ved hvirvlingen, 

og når den kOITlITler i kontakt ITled frittsvevende krystallisasjonskjerner, 

ITled andre faste gjenstander eller ITled bunnen dannes iskrystaller, det blir 

sarr og bunnis i elven. Ved sterk og langvarig kulde kan det bygges opp 

isdaITlITler SOITl deITlITler opp elvestrekningen i avsatser ITled roligere vann 

i ITlelloITl, og elvestrekningen kan islegges på de rolige partier. Elva blir 

islagt i trappetrinn ITled åpne strykpartier i ITlelloITl. Der hvor det er over

flate is opphører dannelsen av sarr og bunnis. NorITlalt vil elven etter noen 
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tid skjære seg ned gjennom isdammene og isforholdene stabiliseres. 

Varierende værforhold eller avløpsforhold kan imidlertid føre til at hele 

isdammer brytes løs og ismassene føres nedover i vassdraget. Dette 

kalles isgang. Lenger ned kan ismassene stanse og demme opp elven slik 

at det kan bli oversvømmelser. Isgang kan også forårsake andre alvorlige 

skader, som skader på veier, bruer og annet. 

Når elven er delvis islagt og delvis går i åpne stryk produseres det sarr 

i strykpartiene i kalde perioder. Avhengig av vannhastigheten vil sarret 

stoppe mot isfronten eller føres inn under iskanten og akkumuleres på 

roligere strekninger av elven. Målinger viser at sarr i elven vil stanse 

mot en isfront på tvers av strømretningen når strømhastigheten er mindre 

enn ca. 0,6-0,8 mls, og når strømhastigheten er mindre enn ca. 0,4 mls 
vil sarr også kunne feste seg langs en langsgående isfront. Ved slike 

strømforhold vil derfor de åpne partier fryse til i kuldeperioder, og sarr

produksjonen avtar. Ved større strømhastigheter vil elven ikke islegges. 

Når sarret akkumuleres under isen innsnevres elveleiet, og dette kan for

årsake oppstuinger, overvann, oppdemninger og eventuelt isganger. 

2. GENERELT OM ENDRINGER l ISFORHOLDENE l FORBINDELSE MED 

VANNKRAFTUTBYGGING 

Når et vassdrag reguleres for kraftutbygging endres vanligvis 2 faktorer 

som er viktige for isforholdene, nemlig vintervannføringen og vanntemp

eraturen. Ved nyere utbygninger blir vintervannføringen oftest redusert 

på elvestrekninger som ligger ovenfor kraftstasjonen mens vintervannfør

ingen økes nedenfor avlØpet fra kraftstasjonen. Ved elvekraftverk kan vinter

vannføringen økes også ovenfor kraftstasjonen. 

Endringer i vintervannføring og vanntemperaturforhold som en regulering 

medfører vil under ellers like meteorologiske forhold kunne føre til ves

entlige endringer i isforholdene. Hvilke endringer og hvor store endringer 

en kan vente i det enkelte tilfelle avhenger foruten av de meteorologiske 

forhold av de fysisk-geografiske forhold i vassdraget. 

2. l Magasiner med liten gjennomstrømning 

På magasiner uten vesentlig gjennomstrømning vil forholdene i isleggings

tiden ikke være vesentlig forskjellige fra sammenliknbare uregulerte sjøer. 

Dette gjelder både vanntemperaturforhold, tid for islegging og isløsning og 
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utviklingen av isdekket. Vanntemperaturen til være 0 0 i kontakten med 

isdekket og så stige nedover i dypet. Som for naturlige sjøer vil i første 

rekke værforholdene før islegging være avgjørende for hvordan tempera

turgradienten blir. I alminnelighet vil temperaturen i større sjøer i 

10 -15 m dyp være 1- 2 °e umiddelbart etter islegging. Tempe raturforholdene 

vil dessuten variere en del med de lokale forhold og derfor variere fra 

sted til sted og fra år til år. 

I forbindelse med nedtappingen kan det oppstå strømninger, f. eks. i trange 

sund og på steder med uj evne bunnforhold, som kan føre varmer e vann opp 

mot isen og svekke den. Dette forekommer særlig ved rask nedtapping. 

Etter hvert som magasinet nedtappes og vannstanden synker blir isen ligg

ende delvis på land. Dette vil ofte føre til at isen sprekker langs strand

kanten og det blir overvann langs land. På steder hvor stranden er bratt 

kan iskantene og sprekkene dessuten skape vansker for trafikken til og 

fra isen. 

2.2 Magasiner og innsjøer med økt gjennomstrømning 

Isforholdene på gjennomstrømte innsjøer og magasiner er spesielt avhengig 

av mengde og temperatur av det gjennomstrømmende vannet sett i forhold 

til vanntemperatur og dybdeforhold i vannet. Både i dype og grunne inn

sjøer med stor gjennomstrømning blir det turbulens der hvor vannet 

strømmer inn i sjøen. Etter hvert blir bevegelsen overført til et større 

vannvolum og hastigheten nedsettes. Når hastigheten blir liten nok vil det 

gjennomstrømmende vann finne sin plass der det hører hjemme etter sin 

temperatur og tetthet, og vil bevege seg som et mer eller mindre avgrenset 

strømdrag videre nedover. I dype innsjøer med jevne bunnforhold kan der

for store vannmasser med forholdsvis høy temperatur strømme gjennom 

sjøen uten å påvirke isforholdene merkbart. Dette forhold er påvist flere 

steder, bl. a. i Norefjord (fig. l). Nær osene og på steder hvor strømmen 

fører varmere vann opp mot isen blir isen svekket. Av samme grunn vil 

isveksten hindres langs strømdraget i grunne sjøer som gjennomstrømmes 

av varmere vann. 

Når sjøer gjennomstrømmes av vann med temperatur nær 0 0 kan det bli 

tidligere islegging og mektigere isdekke enn uten denne gjennomstrøm

ningen. Dette forklare s ved at det da kan bli et forholdsvis tykt lag vann 

med temperatur nær 0 0 i overflaten. Eksempel på dette er forholdene i 

Lomnessjøen etter Glommas overføring til Rendalen. Nå føres en drifts

vannføring på ca. 100 m 3 / s med temperatur nær 0 0 gjennom Lomnessjøen, 
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Figuren viser dybdekart over Norefjord, istykkelsen og lagdel
ingen i vannet når driftsvann med temperatur omkring 2 °e 
strømmer gjennom Norefjord. 

og dette har ført til vesentlig tidligere islegging og mektigere isdekke på 

Lomnessjøen enn før. 

Virkningen aven slik endring i gjennomstrømningen avhenger foruten av 

mengden av gjennomstrømmende vann også av bunntopografi og dybde i 

vannet. I Hallingdal førte økt vintervannføring alene til dårligere isfor

hold enkelte steder på Krøderen. En senere oppdemning av Krøderen slik 

at dybden økte med ca. 1,5 m førte til at isforholdene ble bedre på de mere 

utsatte stedene. 

2.3 Elvestrekninger med redusert vannføring 

Der hvor vannføringen reduseres vil vannhastigheten avta og vanntempera

turen vil synke raskere om høsten når lufttemperaturen blir lav fordi det 

er en mindre vannmengde som skal avkjøles. Dette kan føre til noe tid

ligere islegging enn før, men normalt blir den totale isproduksjon i løpet 

av vinteren mindre enn før. Dersom elveleiet er slik at vannet i lavvanns

perioder renner som et tynt skikt over elvebunnen kan elven bunnfryse i 

kuldeperioder. Dette kan i enkelte tilfeller skape problemer i form av 

svellis, oversvømmelser og nedising av lavtliggende områder o. a. Nor-
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malt vil imidlertid ikke reduksjon i vintervannføringen føre til forverring 

av isforholdene. 

2.4 Elvestrekninger med økt vannføring 

Nedenfor avløpet fra en kraftstasjon vil vanligvis vintervannføringen og 

derved vannhastigheten øke. Som nevnt foran er både vannets hastighet 

og temperatur viktig for isforholdene. Dersom driftsvannet går i tunnel fra 

magasinet til kraftstasjonen vil avløpsvannets temperatur være tilnærmet 

den samme som vanntempera turen ved inntaket. Unde rsøkelse r av vann

temperaturen i vann som kan sammenliknes med de fremtidige magasiner 

er derfor av stor interesse i forbindelse med prognosering a" isforhold. 

For driftsvannets temperatur er inntakets dybde av stor betydning. Som 

nevnt er det om vinteren en positiv temperaturgradient med økende dyp, 

slik at jo dypere inntaket ligger jo høyere vil vanntemperaturen ved inn

taket være under ellers like forhold. Om vinteren vil driftsvannet vanligvis 

ha høyere temperatur enn elvevannet hadde før reguleringen. Erfaringer 

viser at driftsvannets temperatur ofte vil være av størrelsesorden 1- 2 °c 
i begynnelsen av vinteren dersoITl inntaket ligger på omkring 10 m dybde. 

VannteITlpera tur en vil så synke utover vinte ren etter hvert som magasinet 

tappes ned. I de tilfeller driftsvannet kOITlITler fra gjennoITlstrØITlnings

ITlagasiner vil forholdene være annerledes. 

Ved utløpet aven kraftstasjon vil det på grunn av stor vannhastighet alltid 

være et oITlråde med åpent vann. Da driftsvannet oftest har teITlperatur 

høyere enn 0 0 ITlå vannet avkjøles før det kan bli noen forITl for isproduk

sjon. På grunnlag av det SOITl er vist i avsnitt 1. l kan den kjøleflate som 

under gitte forhold er nødvendig for å avkjøle vannet til frysepunktet be

regnes. På denne ITlåten kan en vurdere størrelsen av det åpne parti neden

for avløpet fra kraftstasjonen. Når vannet er avkjølt til 0 0 vil elvas fall 

og vannføring, altså vannhastigheten, bestemme om det skal bli dynaITlisk 

eller statisk isdannelse i elven. DynaITlisk isdannelse er den forITl for is

dannelse som skaper isproblemer i våre vassdrag. Etter at vanntempera

turen har sunket til 0 0 vil det derfor ved en regulering SOITl fører til økt 

vintervannføring i elveleiet være større fare for isvansker enn tidligere. 

dersoITl de ITleteorologiske forhold ligger til rette for isdannelse. 

DersoITl driftsvannets teITlperatur er så høy at elvevannet ikke avkjøles til 

frysepunktet før det kOITlITler til en innsjø eller renner ut i havet, blir det 

ingen isproduksjon i elva, og elvestrekninger SOITl før regulering hadde is

vansker kan derfor etter regulering unngå disse. 
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Oversiktskart over Ottavassdraget og Lågen fra Otta til Lille
hammer. 

3. OVERSIKT OVER VASSDRAGET, IVERKSATTE REGULERINGER OG 

UTBYGGINGSPLANER FOR JOTUNHEIMEN 

3. l Kort oversikt over vassdraget 

De deler av vassdraget som eventuelt vil påvirkes av de foreliggende regu

leringsplaner er Otta-vassdraget og Gudbrandsdalslågen fra Otta og ned

over. Oversiktskart som dekker disse vassdragene ned til Mjøsa er vist 

i fig. 2. Over sikt over fallforholdene i vas sdragene er vist i fig. 3. 

Otta har sitt utspring i Djupvatnet, som ligger bare 8,5 km fra bunnen av 

Geirangerfjorden og 1017 m o. h. Otta renner herfra øst- og sØrover mot 

Ottavatn og Vågåvatn (ca. 363 m o. h.). På veien passerer Otta flere vann 

bl. a. BreiddaIsvatn, Poll vatn og Fredriksvatn. I det sistnevnte har det 

vært foretatt vannstandsmålinger siden 1933. På denne strekningen får 

Otta flere tilløp der følgende kan nevnes: Framrusti kommer fra Rauddals-
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øverst vises fallforholdene i Otta fra Breiddaisvatn til Lågen og 
nederst vises fallforholdene i Lågen fra Otta til Mjøsa. 

vatn som allerede er regulert og nå er planlagt å bli hovedrnagasin i Jotun

heimreguleringen. Aura kommer fra Aursjøen og er også allerede regulert. 

Bøvra, det største sidevassdraget til Otta, renner inn i Ottavatn ved Lom; 

Tessa, som er regulert, renner inn i Ottavatn ved Tessand. 

Fra Vågåvatn renner Otta sørøstover gjennom Lalmsvatn og videre mot 

stasjonsbyen Otta hvor den renner sammen med Lågen. Fra Breiddaisvatn 

til Otta er det i alt ca. 135 km og elven har på denne strekningen et fall på 

600 m. Nedbørfeltet ved Otta er vel 4000 km2 . Ottavassdraget er det 

største sidevassdraget til Lågen. 

Strekningen ovenfor Ottavatn kalles ofte Øvre Otta og strekningen nedenfor 

Vågåvatn Nedre Otta. Disse betegnelsene benyttes også her. 
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Ovenfor Otta er Lågen ikke regulert, og nedbørfeltet ovenfor Otta er vel 

1900 km2 . Fra Otta til Lillehammer er det i alt ca. 110 km og Lågen 

har her et fall på 160 m. Den eneste innsjø på denne strekningen er Losna 

(180 m o. h.). Mellom Otta og Losna er Sjoa og Vinstra de største tilløpene 

til Lågen. Nedre del av Sjoa er tatt med i reguleringsplanene for Jotunheimen, 

og Vinstra er allerede regulert. Ved innløpet til MjØsa er Lågens nedbørfelt 

i alt ca. 12.300 km2 . 

De deler av vassdraget som trenger en nærmere beskrivelse i forbindelse 

med vurderingen av isforholdene er beskrevet under de enkelte avsnitt. 

3.2 Iverksatte reguleringer 

I vassdraget har det vært foretatt reguleringer både av Glommens og Laag

ens Brukseierforening og av Opplandskraft. 

BreiddaIsvatn og Rauddalsvatn er regulert for å øke magasinet til kraft-

verkene lenger nedover i vassdraget. De første reguleringer av disse 

vann ble tatt i bruk 1942-43, og i perioden 1943-46 ble reguleringene grad

vis utvidet. I 1952-53 ble magasinene ytterligere utvidet til den kapasitet 

de har i dag. 

Magasinvolumet for BreiddaIsvatn er nå 2509· 10 6 m 3 og for Rauddalsvatn 

2505.10 6 m 3 . Disse magasinene benyttes til produksjon av vinter kraft. 

Aursjøen er regulert,og magasinet utnyttes i kraftstasjonen Skjåk I som har 

utløp i Otta elv. Reguleringen ble tatt i bruk i 1965-66 og magasinvolumet 

er 3012' 10 6 m 3 . Stasjonen produserer vesentlig vinterkraft. 

Tessastasjonene med utløp i Tessa ved Tessand har Tesse som magasin. Den 

første reguleringen ble tatt i bruk i 1941-42, og da reguleringen ble utvidet 

i 1943-44 økte magasinet til 2286· 10 6 m 3 . Reguleringen ble ytterligere 

utvidet i 1965-66 ved at Veo ble overført til Tesse. Også Tessastasjonene 

produserer vesentlig vinterkraft. 

Fallet i Eidefossen utnyttes i Eidefossen kraftstasjon. Stasjonen har ikke 

egne magasiner og utnytter bare deler av det vann som renner i Nedre Otta. 

I Vinstravassdraget er Bygdin, Vinsteren og Olstappen regulert, og vannet 

føres nå ut i Lågen gj ennom Nedre Vinstra kraftstasjon. Den første Bygdin

reguleringen ble tatt i bruk i 1920-21, og den nåværende reguleringen ble tatt 

i bruk i 1933-35. Olstappen og Vinsteren ble første gang regulert i 

1942-43. Reguleringene her ble utvidet i tiden frem til 1955-56 da de nå

værende reguleringer ble tatt i bruk. Også Vinstravassdraget produserer 
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vesentlig vinter kraft. KraftstasjoneneHarpefoss og Hunderfoss, som begge 

ligger i hovedelva,er å betrakte som elvekraftverk. De har bare mindre 

inntaksrnagasiner, men utnytter forøvrig magasinene lenger opp i vassdraget. 

3.3 Utbyggingsplaner for Jotunheimen 

I forbindelse med planlegging av vannkraftutbygging i Jotunheimen har 

Statskraftverkene utredet en rekke mulige m~ter ~ utnytte vannkraften i 

dette omr~det p~. Det foreligger følgende to hovedplaner (fig. 4, 5). 

l) østlige vassdrag utbygd mot øst 

2) Øvre Otta mot vest 

I begge tilfeller vil Rauddalsvatn bli benyttet til hovedrnagasin. I det første 

alternativet er vannet foreslått ført mot øst for å utnyttes i et større kraft

verk ved Ånstad, i det andre alternativet føres vannet mot vest. Det er 

dessuten foreslått forskjellige størrelser p~ Rauddalsmagasinet. For hvert 

av hovedalternativene kan resten av omr~det utnyttes på forskjellig måte. 

Ved utbygging mot øst kan Bøvra eventuelt tae s med i reguleringen og 

vannet herfra også utnyttes i kraftverket ved Ånstad. Ved utbygging av 

Øvre Otta mot vest til Bøvra eventuelt måtte utbygges separat. Kraftsta

sjonen er da planlagt med utløp ca. 5 km ovenfor Lom sentrum. 

Dersom Sjoa skal utbygges kan dette enten gjøres mot Vågåvatn med en 

ny og større kraftstasjon med utløp ved Tessand, eller mot Sjoa med en 

kraftstasjon med utløp i L~gen like nedenfor Sjoa. 

Ved utbygging av Øvre Otta mot øst er også Nedre Otta planlagt utbygd. 

Nedre Otta kraftstasjon vil få utløp i Lågen, og det er foreslått 2 steder 

for avlØpet herfra. 

Dis se for skj ellige utbyggingsmåter for for skj ellige deler av vas sdraget 

har ført til at i alt 10 ulike alternativer er utredet. Den relative beliggen

het av de enkelte kraftstasjoner ved hvert alternativer vist grafisk i 

fig. 6. 

For nærmere beskrivelse henvises til Statskraftverkenes utbyggingsplaner. 

Fig. 4 

Fig. 5 

Statskraftverkenes oversiktsplan for utbygging av østlige vass
drag mot ø st. 

Statskraftverkenes oversiktsplan for utbygging av Øvre Ottarnot 
vest. 
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MIDLERE DRIFTSVANNFØRING OM VINTEREN OG RELA TlV BELIGGENHET A V KRAFTSTASJONENE 

VED FORSKJ ELLIGE UTBYGGINGSAL TERNA TlVER 
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Fig. 6 Oversiktsskisse over de enkelte utbyggingsalternativer som er 
vurdert. Figuren viser den relative beliggenhet og midlere 
driftsvannføring om vinteren for de enkelte kraftstasjoner. 
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4. METEOROLOGISKE OG HYDROLOGISKE FORHOLD A V BETYDNING FOR 

ISFORHOLDENE. 

4. l Lufttemperatur- og snøforhold 

I undersøkelsesområdet er det 3 meteorologiske stasjoner med forholdsvis 

lange observasjonsrekker, Lillehammer Il (226 mo. h.), Vinstra (241 mo.h) 

og Vågåmo (371 m o. h.). For disse stasjoner har Meteorologisk Institutt 

be regnet for skj ellige normaler for pe rioden 1931- 60, og for månedene 

okt. - april er følgende normaler gj engitt 

Månedlig middeltemperatur t l) 

2) 

3) 

Middel av daglige maksimumstemperaturer 

Middel av daglige minimumstemperaturer 

t max 
t . 
mln 

4) Antall dager med minimumstemperatur lavere enn ° °e 
5) Antall dager med minimumstempera tur lavere enn -la °e 
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LUFTTEMPERATUR - :-':ORMALER 1931-60 

Vinter 

Okt. 1\ov. Des. Jan. Febr. Mars April 
fra til varighet 
dato dato dager 

Lillehammer Il Middeltemp. 3,5 1,7 5,6 9,0 7,7 3,-l Z,6 -l'll 5. -l 151 
ZZ6 m o. h. st. avvik l, 5 2,0 2,6 3, Z 3,7 Z,-l 1,2 

Daglig maks. temp. 7,0 0,6 - 2,9 5,7 - 3,7 1,7 8,0 
Daglig min. temp. 0,5 -l, l 8,2 - 12, l -11,4 - 7,6 - l , 8 

Ant. dager med t min .c O De 14,0 23,6 28,4 30,5 27,9 29,2 19,6 

Ant. dager med t min .c-lOOC 0,2 3,7 12, Z 19,7 16,3 9,5 l, l 

Vinstra Middeltemp. 2,9 - 2,8 - 7, .-l -10,8 - 9,3 - 3,6 3,0 30/10 5/4 156 
241 rn o. h. Daglig rnaks. temp. 7,0 - O, l - 4,0 - 6,4 - 3,7 2,8 9,3 

Daglig min. temp. - O, 5 - 5,6 -10,6 -14,6 -14, O 8,8 - 2,3 

Ant. dager med t ITlin < O De 15, 5 Z-t,5 29, l 31, o 27,8 30, l 21, O 

Ant. dager ITled t rnin < -10 De 0,5 6,3 15,8 22,5 18,8 11,4 1,7 

Vågåmo Middeltemp. 3,0 1,9 6,4 - 9,6 - 8,5 - 3,7 2,2 2/11 7/4 155 

Okt 

371 rn o. h. Daglig maks. ternp. 6, l 0,6 3, l - 5,8 - 4,6 1,2 7,0 
Daglig min. temp. 0,5 - -t, l 9,5 -13,3 -12,0 - 8,0 - l , 6 

Ant. dager ITlec1 t min <: O De 13, 3 24, 3 29,9 30, l 27,0 28,4 18, l 

st. avvik 6 -t 3 2 l 2 6 
Ant. dager med t n1.in -< -10 °e 0,3 3,6 11,7 18,5 15,6 9,6 l, l 

st. avvik 3 6 6 7 2 

For utvalgte stasjoner har Meteorologisk Institutt ogs~ beregnet standard

avviket for normalene. Dette gjelder m~nedlig middeltemperatur for Lille-
o o hammer og antall dager med temperatur lavere enn O og lavere enn -10 

for V~g~mo. Resultatene av dette er ogs~ gjengitt her. Vinteren defineres 

som den periode døgnets middeltemperatur er lavere enn 0 0 , tidspunktet 

for normalvinterens begynnelse og slutt (1931- 60) er angitt i den samme 

tabellen. 

Det fremg~r av disse dataene at temperaturforholdene om vinteren ikke er 

vesentlig forskjellige p~ de tre stasjonene, men at Vinstra ser ut til ~ ha 

noe kaldere vintre enn de andre to stedene. 

Et snØdekke har en isolerende virkning p~ et isdekke, og vil selv ved str.eng 

kulde redusere isveksten merkbart sammenliknet med i et snøfritt felt. For 

-+- ---+-

Fig. 7 

SKJÅK 1930-60 

SNØDYBDE 

Karakteri stiske verdier 

--~ ----+----t----t-- ----I 
. I I I 

---t - + 
I 

----t-- ,--- ----~--- .--+---

Jan I Feb 

VI NSTRA 1936-66 

Des Jan Feb Mor 

Figuren viser minste verdi, 1. kvartil, median, 3. kvartil og 
største verdi for snødyp m~lt hver 5. dag. For Skj~k er be
nyttet perioden 1930-60 og for Vinstra 1936-66. 

-----l 
---
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nedbørstasjonene Skjåk (1930-60) og Vinstra (1936-66) har Iskontoret be

regnet karakteristiske verdier for snødybden (ITlinste verdi, 1. kvar til , ITle

dian, 3. kvartil og største verdi). Resultatet av dette er vist grafisk i 

fig. 7. Det freITlgår her at snØen norITlalt ligger noe lenger i Skjåk enn 

på Vinstra, ITlen snødybden er størst på Vinstra. 

4.2 Naturlig vannføring og virkningen av nåværende reguleringer på vannføringen 

Variasjoner i avløpet i perioder ITled forskjellig grad av regulering i vass

draget er beregnet på grunnlag av pentadeITlidler (5-dØgns-ITlidler) for vann

føringen ved eksisterende vannITlerker. De karakteristiske verdier er 

gjengitt grafisk. Medianen er den midterste verdi ITlens 25 '10 av verdiene 

er lavere enn 1. kvatil og 25 '10 er høyere enn 3. kvartil. 

Virkningene av reguleringen av Breiddalsvatn og Rauddalsvatn vises tyde

lig i avlØpet fra Fredriksvatn VITl (opprettet 1933). Karakteristiske ver

dier av avløpet for perioder ITled forskjellig grad av regulering er vist i 

fig. 8. I 1933-1940 var vassdraget uregulert, i 1941-45 var det en stadig 

utvidelse av reguleringen, ITlens ITlagasinkapasiteten var uendret i perioden 

1946-52. I 1953 ble reguleringen igjen utvidet og har siden vært konstant. 

Avløpsforholdene i Nedre Otta representeres av forholdene ved Lalm VITl 

(opprettet 1914). I fig. 9 er karakteristiske verdier for avløpet i fØlgende 

perioder vist: 

1914-40 - uregulert 

1946-52 - delvis regulering av Øvre Otta og Tesse uten overføring 

av Veo. 

1953-64 - nåværende regulering av Øvre Otta og Tesse uten Veo 

1965-71 - nåværende regulering ovenfor vannITlerket. 

Det freITlgår tydelig av diagraITlITlene hvordan årstidsvariasjonene i avløpet 

jevnes ut etter hvert SOITl vassdraget blir ITlere og ITlere regulert og ITlagasin

kapa siteten øker. 

Tilsvarende diagraITl for Losna VITl (opprettet 1896) viser forholdene i 

Lågen. I tillegg til de reguleringene SOITl påvirker avløpsforholdene i Otta 

påvirkes Losna også av reguleringene i Vinstra. Disse ble påbegynt alle

rede i 1920, uregulerte forhold har en derfor bare før dette. Fig. 10 viser 

karakteristiske verdier for avløpet ved Losna VITl i fØlgende perioder: 
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skj ellig grad av regulering. DiagraITlITlet til venstre viser uregulerte forhold (1933 -1940). I den neste peri
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Fig. 10 Karakteristiske verdier ved Losna Vm beregnet etter pentademidler i perioder med forskjellig grad av 
regulering. Det første diagrammet viser uregulerte forhold (1896-1920). I den neste perioden (1921-1940) 
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N ..... 



22 

1896 - 192 O - ur eg ul ert 

1921-1940 - regulering av Bygdin 

1946-1952 - delvis regulering av Øvre Otta, nåværende regulering 

av Tesse, bortsett fra overføringen av Veo, og delvis 

regulering av Vinstravassdraget 

1965 -1971 - nåværende regulering ovenfor Losna 

4.3 Beregning av vintervannføringen for de foreliggende utbyggingsplaner 

Overflatekontor et ved Hydrologisk avdeling utarbeidet i 1970 kart over 

normalt spesifikt avløp i det aktuelle området. På grunnlag av dette isohy

datkartet har Statskraftverkene beregnet årlige midlere verdier for naturlig 

avlØp og restavløp på utvalgte steder i vassdraget. Med restavløp menes 

her avløpet i de deler av feltene som ikke taes inn av reguleringen. Års

fordelingen av avløpet er beregnet i utvalgte felt i området, og middelav

løpet i de respektive naturlige felt og restfelt er fordelt over året etter 

dette. Det viser seg at restavlØpene i vintermånedene overalt er meget 

SIT1å. Der hvor det bygges kraftverk vil derfor vannføringen om vinteren 

helt domineres av kraftverkets drift. 

For vurdering av isforholdene er det vannføringen om vinteren som er av 

betydning. Fra Statskraftverkene har en fått oppgitt antatte midlere drifts

vannføringer for vinterperioden fra november til mars for de enkelte kraft

stasjoner ved forskjellige utbyggingsalternativer. på dette grunnlag er 

det satt opp en over sikt over midlere vintervannføring (perioden november

mars) på forskjellige steder i vassdraget ved forskjellige utbyggingsalter

nativer. Kraftstasjonenes relative beliggenhet i vassdraget med angivelse 

av de midlere driftsvannføringer om vinteren som er oppgitt er vist skje

matisk i fig. 6. 

Det viser seg at reguleringsalternativene kan deles i 3 hovedgrupper når det 

gjelder innvirkningen på vintervannføringen nedover i vassdraget, det er 

l) Østlige vassdrag utbygd mot øst med stor regulering av Raud

dauisvatn. 

2) Østlige vassdrag utbygd mot øst med mindre regulering av 

Rauddalsvatn. 

3) Utbygging av Øvre Otta mot vest. 

Sterk døgn- eller ukeregulering vil eventuelt måtte føre til svingninger i 

vannføringen. Dette kan være ugunstig for isforholdene. Store innsjøer 

har en dempende virkning på svingninger i avløpet. For kraftstasjoner 
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ANTATTE MIDLERE VINTERVAN~FØRINGER I )113 s lOTTA OG LÅGEN VED 

FORSKJ ELLIGE l.:TB YGGINGSA L TERNA TIVER 

Østlige vassdrag mot øst Ovre Otta mot vest 
Stort Rauddalsvatn Lite Rauddalsvt Med Bøvri Uten Bøvri 

Fredriksvt, 
Restfelt Marlo 
Skjåk I 
Åns tad kr. st. 

nedstrøms Ånstad 
Lom kr. st. 
Restfelt Marlo-Bøvra-Tessan 

oppstrøms Tessand 
Vågå/Tesse kr. st. 

nedstrøms Tessand 
Restfelt Tesse- Lalm 

Lalm 
Lalm-Otta 
Lågen ovenfor Otta 

Lågen oppst. kr. st. 
Nedre Otta kr. st. 
Sjoa kr. st. 

Lågen nedst. kr. st. 
Nedre Vinstra kr. st. 

Losna 

d 

Med Bøvra 
m/Sjoa u/Sjoa 

I 2 

I I 
5 5 

95 95 
101 101 

l I 
102 102 

24 9 
126 I II 

I I 
127 112 

O O 
5 5 
5 5 

134 119 

139 124 
55 55 

189 179 

Uten Bøvra 
ml'Sjoa u :Sjoa m/Sjoa 

3 4 5 

I I I 
5 5 5 

72 72 36 
78 78 42 

4 4 I 
82 82 43 

2-1 9 24 
106 91 67 

I I I 
107 92 6H 

O O O 
5 5 5 
5 5 5 

126 III 75 

131 116 80 
55 55 55 

186 171 135 

Spesifikke tall er ført til venstre i rubrikken, kuITtulative til høyre. 

Sjoa j Sjoa I uten Sjoa ~ 
u/ Sjoa Vågå Sjoa Sjoa Vågå 

b 7 8 9 lO 

l l l l l 

5 5 5 5 5 
36 

42 6 6 6 6 
15 15 

I 
43 21 21 6 6 

9 24 O 9 24 
52 45 21 15 30 

l l l l l 
53 46 22 16 31 

O 46 22 16 31 
5 5 5 5 5 
5 50 27 21 36 

60 
25 

65 50 52 21 36 
55 55 55 55 55 

120 105 107 76 91 

Nat. Nåv. 
vL vL 

4 19 
l l 

5 

5 25 

11 37 
Il 37 

5 5 
16 42 

16 42 

35 103 

~idlere vinterdri~tsvannf?ring~r (ca. o november-mars) er oppgitt av SBP. Restvannføringene er vurdert ut fra hydrolog
iske d~t~ f~a om~adet. Naturllg og naværende vannføring er beregnet på grunnlag av pentademidler i tiden novernber-
mars 1 tllgJengehge perioder for eksisterende vannITlerker. -

med utløp i Lågen må man imidlertid regne med at større svingninger i 

driftsvannføringen vil merke s langt nedover i vas sdraget. 

5. OVERSIKT OVER ISKONTORETS FELTUNDERSØKELSER 

Som grunnlag for en vurdering av eventuelle endringer i isforholdene fore

tar Iskontoret undersøkelser av nåværende vanntemperatur- og isforhold 

i vas sdraget. For best mulig å kunne vurdere hvilke endringer det kan bli 

i isforholdene ved forskjellige utbyggingsalternativer er de faste måle-

stedene plassert i nærheten av mulige utløpssteder for planlagte kraftverk. 

Fig. Il viser en oversikt over målesteder. Her er dessuten beliggenheten 

av utløpssteder fra eksisterende kraftverk angitt, og likeledes mulige ut

løpssteder fra kraftverk for de utbyggingsalternativer som er vurdert. 

Størrelsen av pilene indikerer midlere driftsvannføring i tiden november-

mars. 



~/l..\ll"i)Oefl 

rn 
~ 

t:t 
~ 
~ 
v , 

36-95 .... 

36~ 

===-:.? 

Tegnforklaring 

Vanntem peraturmCllinger 

Frost riiykfotog rafering 

Registrering av luftens temperatur og fuktighet 

Limnigraf 

Registr. magasinmerke 

Magasinmerke 

Vannmerke 

ForeslCltt utliipssted for kraftverk }med angivelse av midlere 
vintervannffiring. som er 

Utlopssted fra eksisterede kraftvek iJ1dikert av pilenes sttirrelse 

Eksisterende elvekraftverk 

o •• 
MALESTEDER FOR UNDERSOKELSER AV 

o 
ISFORHOLD lOTTA OG LAGEN 

\/m-S\lO 

MÅLESTOKK 

5 O 5 10 15 20 25 30 km 
F3 H F3 

J(j 
'Q 

N 

III 

N 
f!:>. 



25 

5. l Temperaturmålinger i elver 

Vanntemperaturen måles regelmessig av lokale observatører på utvalgte 

steder i vassdraget. Til målingen benyttes presisjonsteJ.1lTIometer som er 

montert i en spesiell terlTIometerboks. Det benyttes termometer med 

måleområde -1,5 - ca. 50, -1,5 - ca. 10 0 eller -1,5 - ca. 25 0 avhengig 
o 

av vanntemperaturen. Skalainndelingen er O, l C for alle typene. Før 

utsendel se blir termometrene kalibrert ved Iskonto ret. For 5 0 _ termo

metrene vil man lett kunne oppnå en målenøyaktighet på ~ 0,02 °C. Det 

er bare i forbindelse med vurdering av isforhold og måling av lave vann

temperaturer det er behov for denne nøyaktighet. Det avhenger videre i 

stor grad av observatørene hvilken nøyaktighet målingene får, men i de 

aller fleste tilfeller har observatørene utført arbeid av tilfredsstillende 

kvalitet. 

Vanntemperaturen måles på de fleste stasjoner 2-3 ganger i uken, fortrinns

vis om lTIorgenen mellom kl. 08-09. Tidligere var det bare vinterforholdene 

som var av interesse, og vanntemperaturen ble da bare målt i vinterhalv

året. I de senere år har vanntemperaturforholdene om sommeren også blitt 

av betydning på grunn av fiskeriinteressene i vassdraget. Stasjonsnettet 

er også utvidet av denne grunn. I denne utredningen er det bare tatt med 

de stasjoner som har betydning for vurdering av isforholdene. Vanntem

peraturforholdene om sommeren vil bli behandlet separat. 

Vanntemperaturen blir noen steder registrert kontinuerlig ved bruk aven 

vanntermograf. Instrumentene er forelØpig ikke pålitelige ved vanntem

peraturer lavere enn ca. O, 25? og usikkerheten ved registreringen varierer 

mellom O, l og 0,3 0 avhengig av instrumentet. For en del instrumenter 

har det vært tildels betydelige driftsvansker, det er blant annet tilfellet 

for instrumentet som har vært plassert ved Tretten. 

Nedenfor følger en oversikt over målesteder for vanntemperatur. 

St. nr. Målested 
Observasjons-
periode 

13-25 Skjåk I 1965-

13-08 Marlo bru 1970-

13-05 Vågåvatn utløp 1968 - (forts. n. side) 

Fig. Il Figuren viser Iskontorets faste målesteder og beliggenheten av 
vannmerker og limnigrafer. Dessuten er avløpssteder fra eksi
sterende kraftverk og foreslåtte avløpssteder fra planlagte kraft
verk angitt. 
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St. nr. Målested 
Observasjons-
periode 

13-14 Nedre Tesse 1970 -

13-24 Nesset bru 1973-

13-21 Eidefos s 1963-1967, 1971-

09-09 Lågen v/Sjoa 1971-

09-04 Tretten 1961-63, 1970-

11-0 l Vinstra 1971-

09-11 Harpefossen 1971-

09-10 Hunderfossen 1971-

Tem,eeraturmålinger i innsjØer 

Ved vurdering av temperaturforholdene i fremtidige magasiner og virk

ningen av økt gjennomstrømning er det som nevnt foran viktig å ha kjenn

skap til de nåværende forhold. Ved befaringer er derfor vanntemperatur

forholdene i innsjØer undersøkt ved at vanntemperaturen er målt som en 

funksjon av dypet i sjøen. Til slike målinger benyttes termistorer, og tem

peraturen finnes ved å måle motstanden i termistoren ved bruk aven elek

trisk målebru. Målinger som karakteriserer vinterforholdene er utført 

i Gjende, Tesse, Vågåvatn og Losna (fig. 12, 13, 14, 15). Det er til dels 

store variasjoner i vanntemperaturforholdene fra år til år. Dette skyldes 

at værforholdene, særlig vind- og temperaturforhold før islegging, har 

stor betydning for vanntemperaturen. 

Av målingene fremgår at vanntemperaturen om vinteren i Gjende vanligvis 

ser ut til å ligge på omkring 10 _2 °c fra ca 15 m dyp og nedover. I Tesse 

er vanntemperaturen vesentlig høyere på de samme dyp og vanntempera

turen stiger meget raskt umiddelbart under isen. At vanntemperaturen er 

høyere i Tesse må skyldes at Tesse islegges tidligere enn Gjende slik at 

vannmassene ikke blir så mye avkjølt. 

Både i Vågåvatn og Losna er det gjennomstrømning ev regulert vann og vann

temperaturen ved innløpet er nær 0 0 for begge vatn. I diagrammene er for

holdene i første og siste del av vinteren vist hver for seg. Det fremgår at 

vannmassene, særlig det Øvre laget, avkjøles utover vinteren. Dette skyldes 

gjennomstrømningen av kaldt vann. Dette er særlig tydelig i Losna. Her er 

det et tydelig sprangskikt i alle år det er foretatt målinger, og sprangskiktets 

beliggenhet synker utover vinteren. De fleste år ligger sprangskiktet mellom 

25 m og 30 m dypt i siste del av vinteren, og vannet ovenfor sprangskiktet har 

en temperatur på bare noen få tiendedels grader. I Vågåvatn er det samme 
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Fig. 12 Vanntemperaturen om vinteren som funksjon av dypet i Gjende. 
Målingen i 1969 viser eksepsjonelt høye temperaturer, måleut
styret ble imidlertid kontrollert umiddelbart etter bruk og det 
er ikke grunn til å tro at målingen er feil. 

tendens i vanntemperatur forholdene , men det er tydelig at gj ennomstrøm

ningen er på langt nær så stor som i Losna. Vanntemperaturen i det 

øverste laget blir ikke så lav som i Losna, ofte er temperaturen her om

kring 10 på mindre enn 10 m dyp. 
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VANNTEMPERATUR SOM FUNKSJON 
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Fig. 13 Vanntemperaturen om vinteren som funksjon av dypet i Tesse. 
En ser at vanntemperaturen stiger raskt like under isen. 
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Fig. 14 Vanntemperaturen om vinteren som funksjon av dypet i Vågåvatn. 
Til venstre vises resultatene av målinger fra første del av 
vinteren og til høyre fra siste del av vinteren. 
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Vanntemperaturen om vinteren som funksjon av dypet i Losna. 
Til venstre vises resultatene av målinger fra første del av 
vinteren og til høyre fra siste del av vinteren. 

5.3 Observasjoner av isforhold 

Hver vinter fra 1968/69 har isforholdene blitt kartlagt regelmessig av lo

kale observatør er på stør stedelen av strekning en fra Skj åk til Lillehammer. 

I tillegg har Iskontoret undersøkt forholdene i forbindelse med befaringer. 

En har dessuten hatt tilgang til de karteringer som er gjort av Glommen 

og Laagens Brukseierforening i forbindelse med tidligere skjønn. 

5.4 Fotografering av frostrøyk 

Allerede i 1966 satte Iskontoret igang fotografering av frostrøyk og tåke 

fra utvalgte fotostasjoner. De første årene ble det bare fotografert når 

observa,tøren mente det var frostrøyk, men i de senere år er det blitt 

fotografert daglig fra november til april. I tillegg fyller obs ervatøren ut 

spesielle skjemaer med spørsmål om meteorologiske forhold. 

Følgende fotostasjoner har vært i drift: 

St. nr. Målested 
Observasjons-
periode 

13-09 Skamsar 1966-

13-22 Ånstad 1972- (forts. n. side) 



st. nr. 

l3-07 

13-12 

13-23 

l3-06 

13-03 

13-13 

09-07 

09-06 

30 

Måle sted Observasjons-
periode 

HolØ 1968 -

Ofigsbø 1970-

Lom 1972-

Midtre Tesse 1966-

Sandbu 1966-

Lalm 1970-

Otta 1965-1966 

Nordre Breden 1970-1973 

Skurengslien 'Sjoa) 1968-

En vil i denne sammenheng bemerke at Meteorologisk Institutt i 1970 ble 

engasjert for å vurdere eventuelle klimaendringer som reguleringen kan 

medføre. Registrering av frostrøyk ved regelmessig fotografering slik 

det ble igangsatt i 1966 er likevel fortsatt av Iskontoret. 

5. 5 Registrering av luftens temperatur og fuktighet 

I nærheten av elva, fortrinnsvis der denne går åpen, har luftens tempera

tur og fuktighet blitt registrert i vinterhalvåret ved hjelp av termohygro

grafer. Instrumentene er plassert i små ventilerte instrumenthytter og 

står istandardhøyde, 2 m over bakken. 

Luftfuktigheten kan endres uten at dette får synbare effekter, som f. eks. 

frostrøyk. Registreringene av luftens temperatur og fuktighet vil derfor 

først og fremst være av betydning i forbindelse med vurderinger etter at 

reguleringer er iverksatt og eventuelle endringer kan registreres. 

Registrering av luftens temperatur og fuktighet er foretatt på følgende 

steder: 

St. nr. 

13-10 

13-04 

13-02 

09-05 

Målested 

Skjåk I 

Ho1ø 

Tesse 

Vågåmo 

Otta 

Botten (Sjoa) 

Observasjons-
periode 

1965-

1968-1970 

1970 -

1965-

1965-

1968 -

I forbindelse med at Meteorologisk Institutt i 1970 ble engasjert for å 
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foreta klimatiske undersøkelser i området ble stasjonen ved Tesse over

tatt av Meteorologisk Institutt i 1971. 

6. OVERSIKT OVER TIDLIGERE OG NÅVÆRENDE ISFORHOLD 

6. l Øvre Otta 

Før reguleringen var det stabile isforhold i Øvre Otta. Bortsett fra enkelte 

mindre råker i fosser og sterke strømdrag og over enkelte grunnvannstil

sig var elva helt islagt hele vinteren. Om våren hendte det at det på enkelte 

strekninger gikk vårisganger, uten at disse forårsaket nevneverdige pro

bleme r eller skader. 

I Øvre Otta har vintervannføringen økt som følge av reguleringer av Breid

daisvatn og Rauddalsvatn. Vintervannføringen ved Fredriksvatn er økt fra 

ca. 3 m 3 / s til ca. 20 m 3/ s (fig. 8), beregnet som medianverdien for peri

oden november-mars. Etter at vannet er blitt avkjølt til 0 0 , som vanligvis 

er tilfellet kort nedenfor avløpet fra Fredriksvatn, er det stor isproduksjon 

i vassdraget i kuldeperioder. Det bygges hvert år opp isdammer som ofte 

har forårsaket oppstuinger, oversvømmelser og isganger i vassdraget. 

Særlig har nederste del av strekningen vært utsatt, og ved Marlo bru har 

det til dels vært store vansker på grunn av isansamlinger. Flere vintre 

har det vært nødvendig å foreta sprengninger av isdammer for å redusere 

avløpsforstyrrelsene. For å forsøke å bedre forholdene har elveleiet blitt 

kanalisert, men dette har ikke gitt de forventede resultater. Nå greier en 

imidlertid stort sett å mestre isforholdene i Øvre Otta ved at tappingen fore

tas med stor omhu. 

Da Skjåk I ble satt i drift i 1965 økte vintervannføringen nedenfor avløpet 

med ytterligere 3-5 m 3/s. Driftsvannet her har en vanntemperatur på 

ca. 1,5_1,0 0 i begynnelsen av vinteren og synker utover vinteren. Driften 

av Skjåk I har ikke ført til merkbar forverring av isforholdene. Mellom 

avløpet fra Skjåk I og Marlo bru er det nå stort sett åpent i strømdraget 

hele vinteren, bare de roligere partier islegges. 

6.2 Ottavatn og Vågåvatn 

Både Ottavatn og Vågåvatn er meget grunne helt fra Ånstad til Garmo, og 

er nærmest å betrakte som et utvidet elveleie. Herfra til ca. 5 km ovenfor 

Vågåmo er vannet meget dypt, største målte dyp er ca. 80 m. Nedover 

mot osen ved Vågåmo blir så vannet etter hvert grunnere (fig. 16). Bort-
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VÅGÅVATN 

F RA GARMO Ti L VÅGÅMO 
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Fig. 16 Figuren viser dybdekart og dybdeprofil av den dype del av Vågå
vatn, fra GarITlo til VågåITlo. 

sett fra et oITlråde ved utløpet av vannet og utenfor avløpet fra Tessa kraft

stasjon islegges Ottavatn og Vågåvatn hver vinter. Tidspunktet for islegg

ing varier er ITled værforholdene, ITlen norITlalt er det god is allerede før jul. 

Det finnes bare sparsoITlITle opplysninger OITl isforholdene fra tiden før 

reguleringene i Øvre Otta. Reguleringen har neppe svekket isen vesentlig. 

Fra lokalt hold blir det hevdet at isen legger seg noe senere nå enn før 

reguleringen, og enkelte råker på Ottavatn synes å gå åpne noe lenger enn 

før. En ITlå regne ITled at økningen i gj ennoITlstrøITlITlingen i det grunne 

Ottavatn har fått slike virkninger. Videre er det i enkelte perioder en del 

overvann på Øvre del av Ottavatn SOITl også i hovedsaken skyldes reguler

ingen. Avløpsvannet fra Tesse gjør at det blir et åpent oITlråde ut for 

Tessand SOITl tidvis kan gå nesten tvers over vannet, norITlalt går råken 

OITltrent halvveis over vannet. Før reguleringen var det bare et lite åpent 

oITlråde ved oset til Tessa. 

Reguleringen har også ITledført at det åpne oITlrådet ved utløpsosen av Vågå

vatn har blitt noe større enn tidligere. 

6.3 Strekningen VågåITlo - LalITlsvatn 

Ved utløpet av Vågåvatn har det siden 1968 vært ITlontert en vannterITlograf, 

og før denne tid har det vært foretatt en del tilfeldige ITlålinger av vann

teITlperaturen. Målingene viser at vannteITlperaturen OITl vinteren nå 

ligger oITlkring 0,5-0,2 °e. FØr reguleringen har det praktisk talt ikke blitt 

foretatt ITlålinger her. 
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LALMSVATN 

o 0.5 1)(m 
=c=~~= __ __ 

Fig. 17 Figuren viser dybdekart over Lahnsvatn. Vannstanden ved opp
loddingen var 354,5 m. 

Elven går nå stort sett åpen helt fra Vågåmo til Lalmsvatn hver eneste 

vinter. Bare på enkelte roligere partier, særlig nærmere Lalmsvatn, 

etter at vannet er blitt tilstrekkelig avkjølt, er det is. Det er ikke bunnis

dannelse av betydning på denne strekningen. Også før reguleringen var det 

lange partier som ikke ble islagt her. På grunn av lavere vintervannføring, 

og derved mindre vannhastighet, rnå en imidlertid kunne regne med at det 

var noe mere is før reguleringen enn under nåværende forhold. 

6.4 Lalmsvatn 

Lalmsvatn er forholdsvis grunt, og er ved lave vannstander nærmest å be

trakte som et utvidet elveleie (fig. 17). Den nåværende regulering har 

svekket isen på Lalmsvatn. Vannet islegges nå helt bare i strenge kulde

perioder mens det tidligere var stabil, trafikksikker is storparten av vinteren. 

6.5 Nedre Otta 

Vanntemperaturen om vinteren har blitt målt ved Eidefoss i tiden 1963-1967 

og fra 1971. Borts ett fra i mildvær sperioder er vanntemperaturen temme

lig nær 0 0 helt fra begynnelsen av desember til midten av mars. Ved de 

Fig. 18 De elvestrekninger som under nåværende forhold normalt ikke 
islegges om vinteren er avmerket med blått. øverst vises Otta 
fra Lalmsvatn til Lågen og nederst Lågen fra Otta til Harpefoss. 
(Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse fra NGO) 

Fig. 19 De elvestrekninger som under nåværende forhold normalt ikke 
islegges er avmerket med blått. øverst vises Lågen fra Harpe
foss til Losna og nederst Lågen fra Losna til Mjøsa. Losna, 
som islegges hver vinter, er ikke tatt med på figuren. 
(Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse fra NGO) 
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nåværende reguleringer er midlere vannføring i tiden november-mars 

mere enn 3-doblet. 

Økningen i vintervannføringen i Nedre Otta har ført til at isproduksjonen 

har økt, og det har ført til dels store isvansker i form av isganger, opp

demninger og erosjon i elvemælet. Isgangene har vanligvis stoppet ved 

Otta, og dette har ført til stigning av grunnvannstanden med inntrengning 

av vann i en del kjellere på Otta. Veggumgårdene har også vært 

utsatt i forbindelse med isganger og oppstuinger i elveleiet. 

På grunnlag av iskarteringer utført av lokale observatører og karteringer 

utført ved Iskontorets befaringer har en forsøkt å vurdere hvilke elvestrek

ninger som nå går åpne under "normale midtvinters forhold" (fig. 18). 

6.6 Lågen fra Otta til Harpefoss 

På denne strekningen har vintervannfør ingen økt med ca. 26 m 3 / s, mens 

midlere vintervannføring var 18 -20 m 3 / s ved uregulerte forhold. Regu

leringene i Øvre Otta og Tesse har altså medført at vintervannføringen har 

blitt mere enn fordoblet. Dette har ført til at de åpne strekningene har blitt 

større og flere, og isen har blitt svekket andre steder. Dette har igjen 

gjort en del isveier ubrukelige. Større områder med åpent vann fører til 

større produksjon av sarr og bunnis i kuldeperioder, og dette må antas å 

være årsaken til de oppvatninger som er registrert på en del strekninger 

etter reguleringen. 

Fig. 18 viser hvilke elvestrekninger som nå går åpne under "normale midt

vinters forhold'! Dette gjelder særlig Sjoastrykene og strekningen fra Skur

øya og forbi Helgøya. Videre er det i stor grad sammenhengende råk et 

stykke forbi Kvamsøyene. Dessuten er det mindre råker i strømdraget noen 

andre steder. Nedre Vinstra har nå en driftsvannføring om vinteren på 

55-60 m 3/s,og avlØpsvannets temperatur er omkring 1-2 °e i begynnelsen 

av vinteren og synkende utover vinteren. Dette fører til at Lågen går åpen 

fra samløpet og midtveis ned til kraftstasjonen. 

Harpefossen kraftstasjon har ikke hatt driftsproblemer på grunn av is. 

6.7 Lågen fra Harpefoss til Lillehammer 

Forandringen i vintervannføring nedenfor Harpefoss illustreres ved vann

føringsforholdene ved Losna Vm (fig. 10). Medianverdien for vannføringen 

i perioden november-mars var ca. 28 m 3/s ved uregulerte forhold, med 

Bygdinreguleringen økte vannføringen til ca. 50 m 3/s, og med de første 

reguleringene i Øvre Otta til nesten 75 m 3 /s. Vintervannføringen ved Losna 
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er nå ca. 100 m 3 / s, altså nesten 4 ganger større enn under uregulerte 

forhold. 

Nedenfor avløpet fra Harpefossen kraftstasjon går elven åpen 2-3 km ved 

det vi har valgt å kalle "midlere midtvinters forhold" (fig. 19). Ved Ringe

buøyene går Lågen åpen på forholdsvis lange strekninger, og det er her 

betydelig isproduksjon i kuldeperioder. Dette har ført til oppvatninger og 

oversvømmelser med skader på dyrket mark og de gamle isveiene. Ved 

tidligere skjønnsavgjØrelser er dette erkjent å være en fØlge av reguler

ingen og blitt erstattet. 

Ellers er det råker i strømdragene enkelte steder, men normalt islegges 

Lågen for det meste videre nedover til Losna. 

På Losna er det vanligvis meget god is, og det er åpent vann bare ved 

utløpet. Vanntemperaturforholdene i Losna er undersøkt flere vintre 

(fig. 15) og vanntemperaturen viser seg å synke til nær 0 0 til mere enn 

20 m' s dyp de fleste vintre. Dette skyldes den store gjennomstrømming av 

kaldt vann. Sammenlikner en med de siste års erfaringer fra Lomnessjøen, 

som etter overføringen av Glomma til Rendalen har fått tidligere islegging 

og mektigere isdekke enn før, er det nærliggende å anta at det kan ha vært 

mindre is på Losna under uregulerte forhold enn det er i dag. 

Fra UtløpSO set og 1- 2 km forbi Tretten går Lågen vanligvis åpen under n å

værende "midler e mid tvinter s forhold'! Videre nedover til Hunderfos sen 

er det bare enkelte råker i strømdragene. Nedenfor avløpet fra Hunder

fossen går Lågen alltid åpen et stykke, videre nedover mot Mjøsa er det 

åpent i strømdragene. 

7. ANTATTE ENDRINGER I ISFORHOLDENE VED FORSKJELLIGE 

UTBYGGINGSALTERNATIVER 

7. l Øvre Otta 

På denne strekningen vil vintervannføringen reduseres vesentlig, og den 

vil bli omtrent den samme ved alle utbyggingsalternativ. Restvannfør

ingen om vinteren, blir av størrelsesorden la % av naturlig vintervannføring 

ovenfor avløpet fra Skjåk 1. Vintervannføringen blir så liten at det på ut

satte steder kan bli en del bunnfrysing og svellis i elveleiet, men totalt 

sett vil isforholdene bedres vesentlig på denne strekningen. 

Ved Skjåk I er det ikke planlagt noen endringer av driften, det er her en 
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midlere driftsvannføring på 3-5 m 3/s. Også nedenfor avløpet fra Skjåk I 

vil isforholdene forbedres ved alle de fremlagte alternativene. 

7.2 Otta vatn og Vågåvatn fra Ånstad til GarD10 

Fra Ånstad til GarD10 er Ottavatn og Vågåvatn meget grunne og på enkelte 

strekninger dekker vannet hele elveleiet bare ved floD1. Vannoverflaten, 

og derved kjøleflaten, øker derfor D1eget D1ed stigende vannføring. Nåvær

ende vintervannføring ved Marlo bru er oD1kring 25 D1 3/ s, D1ens den til

svarende naturlige vannføring var oD1kring 5 D1 3/s. 

I den planlagte utbygging er Rauddalsvatn hovedD1agasin ved alle alternativer. 

Ved utbygging av Østlige vassdrag D10t øst er den tilhØrende kraftstasjon 

planlagt lagt ved Ånstad D1ed utløp i Otta elv like nedenfor Marlo bru. Ved 

den største regulering SOD1 er foreslått er Rauddalsvatn tenkt regulert 

D1elloD1 ca. kote 880 og ca. kote 1020 D1ed uttak på kote 875. DersoD1 

BØvra taes D1ed i reguleringen er D1idlere vintervannføring for Ånstad 

kraftverk antatt å bli 95 D1 3/s, og ca. 72 D13 /s dersoD1 BØvra ikke taes 

D1ed. Det foreligger også planer D1ed nåværende regulering av Rauddalsvatn, 
o 

og i dette tilfelle er D1idlere vintervannføring ved Anstad oppgitt til ca. 

36 D1 3 / S. SOD1 nevnt foran vil vintervannføringen i Øvre Otta ovenfor av

løpet fra Skjåk I ved disse alternativene bli ubetydelig. Med "stort Raud

dalsvatn" (regulering D1elloD1 kote 880 og 1036) tappes vannet i begynn-

elsen av vinteren fra oD1kring 150 D1 dyp. Vurdering av de nåværende 

vannteD1peraturforhold i Gjende (fig. 12) viser at D1an D1å regne D1ed at 

vanntempera turen ved inntaket i Rauddalsvatn ofte kan ligge på D1ere enn 

2 °e i begynnelsen av vinteren. VannteD1peraturen vil så synke utover 

vinteren etter hvert SOD1 vannstanden i magasinet synker. Ved et mindre 

D1agasin hvor uttaket ligger mindre dypt vil vanntemperaturen være lavere. 

Da vannet går i tunnel helt fra magasinet til kraftstasjonen vil vannets 

teD1peratur ikke forandres nevneverdig på denne strekningen. Værforholdene, 

særlig om høsten før magasinet islegges, er av stor betydning for vann

temperaturen som derfor kan variere en del fra år til år. 

Nedenfor Ånstad kraftstasjon vil det bli en betydelig råk ved alle de alter

nativer som er fremlagt. Råkens lengde og bredde vil avhenge av vannføring, 

værforhold og driftsvannets temperatur. I elver og meget grunne sjøer 

med stor gjennomstrømming vil ikke vannet kunne islegges før hele vann

massen er avkjølt til O °e. Til hjelp for å vurdere hvor stort åpent område 

en kan regne med nedenfor kraftverket har en benyttet Devik' s formel for 

avkjøling aven åpen vannflate. Midlere råkbredde er beregnet under fØlg

ende forutsetninger: 
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l) det går åpen råk helt til det dype partiet av Vågåvatn rett øst 

for Garmo, en strekning på ca. 20 km 

2) vanntemperaturen for hele vannmassen synker til 0° på strek

ningen 

Beregningen er gjort både for sterk kulde og middels kulde. Varmetapet 

er satt til 100 kcal/daa s ved sterk kulde og til 50 kcal/daa s ved middels 

kulde (avsn. 1. l). Langs Ottavatn og Vågåvatn må en regne med at det for 

kortere eller lengre perioder av vinteren kan være værforhold tilsvarende 

sterk kulde. Dette har en f. eks. når det er halvskyet, vindhastigheten er 

5 m/s og lufttemperaturen _15°. Stiger temperaturen til _5° får en mid

dels kulde. 

Beregnet midlere råkbredde (B) ved forskjellige vanntemperaturer (T) og 

for skj ellige vannføringer (q) fremgår a v følg ende tabell. 

3 T (oC) 
B (m) 

q (m Is) Middels kulde Sterk kulde 

30 2,5 60 30 
2,0 48 24 
1,0 24 12 
1,5 12 6 

50 2,5 100 50 
2,0 80 40 
l, O 40 20 
0,5 20 10 

75 2,5 150 75 
2,0 120 60 
1,0 60 30 
0,5 30 15 

100 2, 5 200 100 
2,0 160 80 
l, O 80 40 
O 5 40 20 

I praksis vil elven være åpen i hele sm bredde like nedenfor kraftstasjonen. 

Etter hvert som vannet avkjøles vil det dannes strandis og råken smalner. 

Med "stort Rauddalsvatn': d. v. s. en midlere driftsvannføring om vinteren 

av størrelsesorden 75-100 m 3/ s med en temperatur på 2-3 °c må en regne 

med at det blir råk helt ned til Garmo størstedelen av vinteren. Blir det 

lengre perioder med sterk kulde i siste del av vinteren når driftsvannets 

temperatur har sunket til omkring 0,5 °c, er det mulighet for at nedre del 

av råken kan fryse til. Så lenge driftsvannets temperatur er høyere enn 

omkring l °c må en regne med at det blir råk helt ned til Garmo selv med 

en midlere vannføring på omkring 40-50 m 3/s. 

Vanntemperaturforholdene ved Ånstad kraftstasjon vil neppe påvirkes 
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merkbart av om Bøvra taes med i denne reguleringen eller ikke. Hoved

magasinet i Bøvras felt er Høydalsvatn som i dette tilfellet er planlagt 

regulert mellom kote 935 og kote 880. Uttaket vil altså ligge på omkring 

60 m dyp i begynnelsen av vinteren, og en regner da med en vanntempera-
o 

tur av størreis esorden 2 e. Dalsvatn er tenkt benyttet som et gj ennom-

strømningsrnagasin som neppe vil islegges helt, og en må derfor regne med 

at vannet avkjØles noe på denne strekningen. Vann fra Bøvras felt kan få 

en noe lavere temperatur enn vann fra Rauddalsvatn, men det er likevel 

ikke grunnlag for å anta at tilførsel av driftsvann fra Bøvra vil influere 

vesentlig på vanntemperaturforholdene ved Ånstad kraftstasjon. 

Lavere driftsvannføring og lavere temperatur på avløpsvannet vil under 

ellers like forhold bidra til at råken nedenfor kraftstasjonen blir mindre. 

Dersom reguleringen av Rauddalsvatn ikke utvides vil temperaturen på 

driftsvannet bli lavere da vannet i dette tilfelle vil tappes fra mindre dyp, 

dessuten vil midlere driftsvannføring om vinteren bli mindre. 

Ved separat utbygging av Bøvra vil Høydalsvatn reguleres mellom kote 

953 og kote 880, og vannet føres i tunnel direkte til kraftstasjonen som 

får utløp i Ottavatn ca. 5 km ovenfor Lom sentrum. Vanntemperaturen 

her anslås til å bli omkring 2 °e i begynnelsen av vinteren, og midlere 

driftsvannføring om vinteren er oppgitt til 15 mS Is. Da det er meget grunt 

nedenfor utløpet må en regne med at det fra BØvri kraftstasjon også vil bli 

råk helt ned til det dype partiet av Vågåvatn ved Garmo. Det vil da bli 

stabil is på Ottavatn ovenfor utløpet fra kraftstasjonen. 

Dersom BØvra ikke bygges ut og Øvre Otta bygges ut vestover blir isfor

holdene på Ottavatn omtrent som under uregulerte forhold. 

7. 3 Vågåvatn fra Garmo til Vågåmo 

Ved utbygging av østlige vassdlag mot øst vil gjennomstrømmingen i Vågå

vatn øke, men en må regne med at temperaturen på det gjennomstrømmende 

vannet blir forholdsvis lav. Dette kan muligens medføre noe lavere van~

temperatur i Vågåvatn og eventuelt fremskynde isleggingen noe, men isfor

holdene på det dype partiet av Vågåvatn vil neppe bli merkbart forskjellige 

fra de nåværende forhold (avsn. 3.2 og 5.2). Heller ikke regulering av Øvre 

Otta mot vest med separat utbygging av Bøvra i Bøvri kraftverk regner en 

med vil påvirke isforholdene merkbart på den dype del av Vågåvatn. 

Ved Tessand er det i dag en mindre råk, og en må regne med at denne vil 

øke noe i størrelse ved bygging av et nytt og større Vågå kraftverk. Da 

det nye inntaket vil ligge lavere enn det nåværende blir vanntemperaturen 
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noe høyere, og dessuten er driftsvannføringen om vinteren planlagt økt 

til 24 m 3 / s. Det store dyp i Vågåvatn ved Tessand gjør imidlertid at det 

varme avløpsvannet relativt raskt vil føres ned på dypere vann hvor det 

på grunn av sin tetthet hører hjemme, og derved ikke influere vesentlig på 

isens kvalitet og tykkelse. 

Det åpne området ved utløpet av Vågåvatn vil bli større ved større gjennom

strømming i vannet. Ved de utbyggingsalternativer som ved Vågåmo gir de 

største vintervannføringer, må man regne med at det kan bli åpent vann på 

hele den nedre grunne delen av Vågåvatn, d. v. s. ca. 5 km. 

7.4 Strekningen fra Vågåmo til Lalm 

Elva går her åpen fra Vågåmo til Lalm hele vinteren allerede under nåvæ

rende forhold, bare enkelte rolige og dype partier i nedre del av elva isleg

ges av og til. Ved alle de foreslåtte alternativer må en regne med at store 

deler av denne strekningen fortsatt blir gående åpen. I de tilfeller som gir 

vesentlig reduksjon i vintervannføringen kan det bli islagt på noe lengre 

strekninger enn i dag. 

Vanntemperaturen ved utløpet av Vågåvatn vanerer nå mellom 0,5 og 0,2 °c 
de fleste vintre. Før innløpet til Lalmsvatn synker vanntemperaturen der

for til temmelig nær O °c forholdsvis tid lig på vinteren. Det er ikke is

vansker nå på grunn av kjøving, og det er heller ikke grunn til å tro at 

noen av utbyggingsalternativene her skal medføre slike problemer. 

På normal vintervannstand er Lalmsvatn meget grunt. Dybdekartet viser 

at det ved lavvannstand om vinteren bare er 1-2 m dypt langs dypålen bort

sett fra 2 dypere poller (fig. 17). Ved den nåværende regulering er gjennom

strømningen om vinteren omtrent 4-doblet, og dette har ført til at vannet 

vanskelig islegges selv om det gjennomstrømmende vann har temperatur 

temmelig nær O o C. De fle ste år er det nå usikker is på Lalmsvatn hele 

vinteren. 

Dersom Østlige vassdrag utbygges mot øst vil Lalmsvatn bli inntaksmagasin 

for Nedre Otta kraftstasjon. Vannet skal demmes opp ved Eidefoss og vann

standen ventes å fluktuere mellom kote 355 og kote 357 som følge av døgn

regulering (fig. 20). Laveste regulerte vannstand blir altså ca. l m høy

ere enn nåværende normale vintervannstand. Med "stort Rauddalsvatn" 

er gjennomstrømningen i Lalmsvatn om vinteren antatt å bli mellom 

90 m 3 / s og 130 m 3 / s avhengig av om BØvra og Sjoa taes med i reguleringen 

eller ikke. 

Den store gjennomstrømningen vil føre til at Lalmsvatn vil bli åpent på de 
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Fig. 20 Figuren viser dybdeprofil langs dypålen og nåværende normale 
vintervannstand i Lalmsvatn. Videre er det påført høyeste og 
laveste regulerte vannstand for Lalmsvatn dersom dette skal 
nyttes som inntaksmagasin for Nedre Otta kraftstasjon. 

grunne partiene i hvert fall i strømdragene. Variasjonene i vannstand som 

følger av døgnreguleringen vil medføre at det blir en del sprekker i isen 

langs land. Dette vil imidlertid ikke ha særlig praktisk betydning da en 

"I 

ikke i noen tilfeller kan regne med trafikksikker is på Lalmsvatn. Det er 

mulig at den planlagte hevning av vintervannstanden kan føre til at det ikke 

blir vesentlig større åpne partier enn under nåværende forhold på tross av 

den økte gjennomstrØmningen. Når Øvre Otta utbygges mot vest har en ikke 

regnet med å heve vannstanden i Lalmsvatn. I de tilfeller av vintervann

føringen reduseres, vil isforholdene på Lalmsvatn likevel bli bedre enn 

under nåværende forhold. 

7. 5 Nedre Otta 

Som nevnt i avsnitt 6. 5 er det allerede under nåværende forhold en del is

vansker på denne strekningen. Enhver økning i vintervannføringen vil for

verre isforholdene her, og en må i såfall regne med betydelige problemer 

som fØlge av isganger, oversvømmelser o.l. 

Ved alle reguleringer av østlige vassdrag mot øst er det derfor allerede 

foreslått å bygge ut fallet fra Lalm til Lågen. 

Ved separat utbygging av Bøvra mot Lom og utbygging av Sjoa i Vågå kraft

stasjon er det ikke planlagt å bygge ut Nedre Otta. Dersorn stasjonene 

kjøres som antatt er midlere vintervannføringen i Nedre Otta beregnet til 

ca. 46 m 3/s, som er noe høyere enn under nåværende forhold. Dersom dette 

alternativet velges må en derfor regne med at det kan bli noe vanskeligere 

isforhold i Nedre Otta enn det er under nåværende forhold. Vanntempera

turen vil fortsatt være temmelig nær O °c hele vinteren ved utløpet av Lalms-
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vatn slik at det blir sarr- og bunnisdannelse i elva i kuldeperioder, og en 

ITlå regne ITled at det kan bli en del vansker i forbindelse ITled ITlindre is

ganger i elva. 

De andre reguleringsalternativene SOITl fører til reduksjon av vintervann

føringen i Nedre Otta vil generelt føre til bedring av isforholdene der. 

7.6 Lågen fra Otta til Harpefoss 

Ved utbygging av de østlige vassdrag ITlot øst er det planlagt et større 

kraftverk ITled avløp i Lågen, i oversiktene kalt Nedre Otta kraftstasjon. 

Driftsvannføringer her vil avhenge av hvordan vassdragene ovenfor ut

nyttes, og ITlidlere vintervannføring er oppgitt å variere ITlelloITl ca. 60 ITl3/s 

og ca. 130 ITl3 / s ved de freITllagte planer. Midlere vintervannføring i 

Lågen nedenfor Otta er under nåværende forhold i overkant av 40 ITl3 / s 

ITlens den under naturlige forhold var oITlkring 16 ITl 3/s. Det freITlgår av 

dette at alle de freITllagte planer for regulering av Øvre Otta ITlot øst ITled

fører en betydelig økning av vintervannføringen i Lågen nedenfor avløpet 

fra det nye kraftverket. Ved den største utbyggingen blir vintervannfør

ingen ITlere enn 3-doblet. 

LalITlsvatn er planlagt SOITl inntaksITlagasin for denne kraftstasjonen. Av 

foregående avsnitt freITlgår at vannteITlperaturen vil være ITleget lav i hele 

ITlagasinet allerede tidlig på vinteren. Dette fører til at avløpsvannet fra 

Nedre Otta kraftstasjon vil bli avkjølt til 0 0 kort nedenfor utløpet. I kulde

perioder vil det derfor bli dynaITlisk isproduksjon, ITled de probleITler SOITl 

det kan ITledføre, på de strekninger nedenfor avløpet SOITl ikke islegges. 

Prinsippielt kan en derfor si at jo lenger ned i dalen avløpsvannet føres ut 

i Lågen, jo større vintervannføring kan elva tåle. I lys av dette har ut

byggeren allerede betraktet flere byggesteder for kraftverket. Aktuelle 

steder for avløp fra dette kraftverket er nå: 

l. litt nedenfor Sjoa, sørvest for Helgøya 

2. ITlelloITl Vins tra og Harp efo s s, i inntaksdaITlITlen til Harpefo s s en 

kr afts ta sj on. 

Fra Sjoa til Harpefoss er det allerede nå lange strekninger SOITl ikke is

legges under nåværende "ITlidlere ITlidtvinters forhold" (fig. 19). DersoITl 

avløpet legges til oITlrådet ved Helgøya vil en driftsvannføring på fra ca. 

60 ITl3 / s til ca, 130 ITl 3 / s ITled teITlperatur nær 0 0 her føres ut i Lågen. I 

hvert fall ITled bygging av "stort Rauddalsvatn'! SOITl ITledfører en ITlidlere 

vintervannføring i Lågen nedenfor avløpet ITlelloITl 120 ITl 3/s og 140 ITl3 /s, 
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må en regne med at bare enkelte korte deler avelvestrekningen ned til 

Harpefossmagasinet kan islegges. I kuldeperioder vil det bli stor ispro

duksjon, og det vil bygges opp isdammer som kan føre til oversvømmelser 

og nedising av store områder. Særlig vil den lavtliggende elvesletten og 

øyene ved Kvam være utsatt, men også lenger nedover vil en måtte regne 

med slike skader. 

Ved så store vannføringer som det her er tale om skal det meget lite til 

før en isdam brister, og det vil følgelig bli meget urolige isforhold. Da 

det ikke er noen innsjøer som kan dempe svingninger i vannføringen vil 

det kunne være meget uheldig med døgnregulering ved denne stasjonen. 

Som det fremgår av nivellementet (fig. 21) er den siste elvestrekningen 

ned til Harpefossmagasinet brattest, på de nedre 5 km er det et midlere 

fall på ca. 3,3 m/km. På denne strekningen er det derfor særlig stor fare 

for at isdammer skal briste og ismasser føres nedover i vassdraget. Det 

er derved fare for at ismassene kan føres ned i Harpefossmagasinet og 

forårsake vansker for driften av denne kraftstasjonen. Riktignok tilfører 

driftsvannet fra Nedre Vinstra en del varme til Harpefossmagasinet, men 

en kan ikke regne med at dette er tilstrekkelig til å smelte is som føres 

inn i magasinet i forbindelse med isganger 0.1. Midtvinters er tempera

turen på driftsvannet ca. 0,5 °C. Ved full drift, som er ca. 60 m 3/ s, 

tyder beregninger på at varmen fra driftsvannet i størrelsesorden vil kom

pensere varmetapet fra den åpne elvestrekning ovenfor, under forutsetning 

av at det dannes en dellandis som reduserer kjØleflaten. Harpefossmaga

sinet er ikke stort, slik at dersom is føres inn i magasinet i forbindelse 

med større eller mindre isganger er det stor fare for vansker ved driften 

av Harpefoss kraftstasjon. 

Ved å bygge ut fallet ned til Harpefoss og legge utløpet fra kraftstasjonen 

i Harpefossmagasinet unngår en isproblemene på strekningen ovenfor. Ved 

dette alternativet vil det heller ikke bli fare for vansker ved Harpefossen 

kraftstasjon. 

Ved å benytte "lite Rauddalsvatn" er midlere vintervannføring ved Nedre 

Otta kraftstasjon antatt å bli ca. 75-60 m 3/s avhengig av om Sjoa taes 

med eller ikke. Forholdene blir på langt nær så vanskelige som ved de 

større utbyggingene, men også ved denne utbyggingen må en regne med en 

del ulemper i Lågen dersom avløpet fra kraftstasjonen legges ved Sjoa. 

Dersom Øvre Otta utbygges mot vest og Bøvra og Sjoa utbygges separat vil 

vintervannføringen i Lågen bli ca. 50 m 3/s, som er noe større enn under 

nåværende forhold. Nedre Otta er ikke planlagt bygget ut i dette tilfellet, 
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og dersom Sjoa bygges ut mot Tesse vil vannføringen øke både i Otta og 

Lågen. Eventuelle variasjoner i driften ved BØvri og Vågå kraftstasjoner 

vil utjevnes i Vågåvatn og Lalmsvatn og neppe merkes i Lågen, men vannet 

blir avkjølt til 0 0 lenge før det når frem til Lågen. Selv denne vannføringen 

vil måtte føre til at større strekninger går åpne enn under nåværende for

hold. I dette tilfellet vil Sjoastrykene også være et produksjonsområde for 

sarr og bunnis og derved bidra til å øke isproduksjonen i Lågen. Den store 

isproduksjonen vil måtte føre til oppbygging av isdammer med fare for opp

demninger og oversvømmelser. Det er i dette tilfellet langt bedre mulig

heter for at elven skal kunne skjære seg ned og isforholdene stabiliseres enn 

ved utbygging mot øst, men under ugunstige værforhold må en imidlertid også 

ved denne utbygging regne med at isdammer kan briste og ismassene føres 

et stykke nedover i vas sd raget for der å kunne danne nye isdemninger. 

Dersom Sjoa utbygges mot Sjoa blir forholdene langt bedre. Avløpet fra 

kraftverket vil da komme ved Helgøya og altså nedenfor Sjoastrykene. Drifts

vannet føres i tunnell direkte fra magasinene, Tesse og Hindsetermagasinet. 

Det er her rimelig å anta en vanntemperatur på omkring 2 0 i begynnelsen 

av vinteren og så synkende utover vinteren. I dette tilfellet vil vannet 

størstedelen av vinteren ikke avkjøles til 0 0 før nedenfor det kritiske par-

tiet ved Kvam. På den brattere 5 km lange strekningen ned mot Harpefoss

magasinet må en regne med at det i kuldeperioder kan bli en del kjØving. 

Sammenliknet med de øvrige alternativer vil det likevel bli produsert rela

tivt lite is i dette tilfellet, og en regner ikke med at det vil bli vansker for 

Harpefoss kraftverk ved en slik utbygging. 

Dersom Bøvra eller Sjoa ikke utbygges reduseres vintervannføringen i 

Lågen og en kan regne med forbedrete isforhold. 

7.7 Lågen fra Harpefoss til Lillehammer 

Utbygging av Øvre Otta mot vest vil føre til at midlere vintervannføring i 

Lågen nedenfor Harpefossen kraftstasjon blir omtrent som under nåvær

ende forhold eller mindre enn den er i dag. Vanntemperaturen kan bli 

noe lavere i enkelte perioder, men en regner ikke med at dette vil skape 

nye isproblemer på strekningen Harpefossen - Mjøsa. Isforholdene antas 

å bli omtrent som nå eller bedre. 

Utbygging av østlig vassdrag mot øst vil øke midlere vintervannføring neden

for Harpefossen fra omkring 100 m 3/s (nåværende) til mellom 120 m 3/s og 

190 m 3 /s avhengig av hvilket alternativ som velges. Relativt sett er 

økningen her mindre enn ovenfor Harpefossen. 
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Store deler av strekningen Harpefossen - Losna er islagt under nåværende 

forhold. Det ITlest utsatte oITlråde er Ringebuøyene, og det er ITlulig at det 

her kan bli enkelte vansker, spesielt oversvØITlITlelser,ved utbygging ITlot 

øst. Ved å foreta visse ITlodifikasjoner av elveleiet, spesielt kanalisering, 

bø r det være ITlulig å utbedre eventuelle vansker i dette oITlrådet. Dette 

kan ITluligens også bli nødvendig i oITlrådet ovenfor og nedenfor brua ved 

Ringebu, i hvert fall ved de største utbygningene. Også for forholdene på 

denne strekningen vil det være gunstig OITl avløpet fra Nedre Otta kraftsta

sjon føres i tunnell helt ned til HarpefossITlagasinet. Dette kan føre til noe 

høyere teITlperatur for driftsvannet ved Harpefossen kraftstasjon og derved 

ITlindre isproduksjon på strekningene nedenfor. 

På Losna regner en ikke ITled at noen av reguleringsalternativene vil få 

uheldige virkninger på isforholdene. Nedenfor Losna kan det bli noe større 

åpne oITlråder ved de største reguleringsalternativene, ITlen en regner ikke 

ITled at dette vil føre til isprobleITler. 

Vesentlig økning av vintervannføringen i Lågen kan føre til at isforholdene 

på HunderfossITlagasinet blir noe ITlindre stabile enn de er i dag. En regner 

iITlidlertid ikke ITled at dette vil føre til særlige probleITler for driften av 

Hunderfossen kraftstasjon. 

Fra utløpet av kraftstasjonen og videre nedover ITlot Mjøsa vil det nok ved 

de større vintervannføringer bli noe større åpne oITlråder enn under nåvær

ende forhold. Dette vil iITlidlertid neppe føre til probleITler av noen art. 

8. FROSTRØYK 

8. l Generelt OITl dannelse av frostrøyk 

Når tåke dannes over åpent vann ved utkondensering av vann ved lave luft

teITlperaturer ser det ut SOITl det ryker av vannet, og fenoITlenet kalles 

frostrøyk. Åpent vann vil avgi ITlere fuktighet til oITlgivelsene enn de fleste 

andre typer overflater. Dette fører til at luftfuktigheten vanligvis er større 

over åpent vann enn over is og snødekt eller bar ITlark, og tendensen til 

tåkedannelse er størst her. Luftens evne til å oppta vann øker ITled stigende 

teITlperatur. Ved en besteITlt teITlperatur er det en fast grense for hvor 

ITlye vanndaITlp luften kan inneholde. Når luft ITlettet ITled vanndaITlp enten 

tilføres ITlere fuktighet eller avkjøles kondenseres vanndaITlp i forITl av SITlå 

dråper SOITl tåke eller skyer. 
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For dannelse av frostrøyk er det for skjellen mellom lufttemperatur og vann

temperatur som sammen med tilstrekkelig luftfuktighet er viktig. Fuktighet 

tilføres luften blant annet ved fordampning fra åpent vann. Da vanntempera

turen i elver og vann varierer lite og oftest ligger mellom O °e og 2 °e, vil 

det i praksis være variasjonene i lufttemperaturen som er avgjørende. 

Erfaringer viser at lufttemperaturen må være lavere enn fra -la °e til 

-15 °e før det kan bli dannelse av frostrøyk av betydning. Fordi fore

komsten av frostrøyk har så nær sammenheng med lufttemperaturen be

regnes hyppigheten av frostrøyk ofte som funksjon av lufttemperaturen. 

Mektigheten av frostrøyk er under ellers like forhold avhengig av størrelsen 

av den åpne vannflate. Erfaringer viser også at det blir mere frostrøyk 

over sterkt strømmende vann, som f. eks. fosser, enn over mere stille-

flytende vann. Videre vil blant annet lokale meteorologiske forhold og 

luftens dreneringsforhold i dalen være av betydning. 

Foruten at frostrøyken i seg selv er et ubehagelig værfenomen vil frost

røyken avsette rim i de områder hvor den opptrer. Vanninnholdet i denne 

tåkeform er imidlertid lavt, slik at det i alminnelighet blir forholdsvis små 

mengder lett rim som avleires. Observasjoner viser også at det bare er 

en forholdsvis smal sone nær det åpne elveparti som påvirkes. 

8.2 Observasjoner og resultater 

Endringer av isforholdene, eller mer presist, endringer i arealer med åpent 

vann, i forbindelse med vassdragsreguleringer vil ha innflytelse på beting

elsene for frostrøykdannelse i et område. Registrering av frostrøyk er 

derfor ofte koblet sammen med isundersøkelsene, og dette er tilfellet blant 

annet i Ottadalen og Gudbrand sdalen. 

Registreringer som Iskontoret er ansvarlig for blir utført ved daglig foto

grafering av utvalgte områder sammen med notater om frostrøyk og vær

forhold. Oversikt over frostrøykstasjonene som er i gang i forbindelse 

med reguleringsplanene i Jotunheimen er gitt i avsn. 5.4. Nedenfor er 

vist en oversikt over antall dager det er observert frostrøyk på 5 stasjoner, 

fra opprettelsen og frem til og med vinteren 1971-72. Ved analysen har 

en så vidt mulig forsøkt å se bort fra andre former for tåke og bare ta med 

forekomster som synes å ha direkte sammenheng med åpent vann. Av 

fotografiene ser det forøvrig ut som det om vinteren er relativt få tilfeller 

med andre tåkeformer på disse observasjonsstedene. 
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Vinter 
Antall dager med fros trøyk 

Skamsar Tessand Vågåmo Lalm Sjoa 

1965-66 18 8 
1966-67 7 O Il 
1967-68 7 O 8 
1968-69 16 6 21 
1969-70 15 O 11 
1970-71 7 12 Il 14 14 
1971-72 21 34 35 12 20 

For perioden 1965-1972 ble det i middel observert 13 dager i året med 

frostrøyk fra Skamsarog 15 dager i året med frostrøyk over Vågåmo, 

mens det ved Tessand for perioden 1966-1972 i middel bare ble registrert 

7 dager med frostrøyk i året. 

For stasjonene Skamsar i Skjåk og Vågåmo er hyppigheten beregnet, her 

som antall dager med frostrøyk i forhold til totalt antall dager, for intervall 

av lufttemperatur på 50 (fig. 22). Her er døgnets minimumstemperatur 

benyttet som referanse. 

på begge steder registreres lufttemperaturen kontinuerlig i de områder 

hvor det eventuelt dannes fro strøyk, og resultatene herfra er benyttet ved 

beregning av frostrøykfrekvensen. For begge stasjoner er beregningen 

gjort på grunnlag av 7 års observasjoner (ca. 350 dager med minimums-
o 

temperatur lavere en -15 C). Som det fremgår av figuren er det god over-

ensstemmelse mellom resultatene fra de to stasjonene. 

Utbredelsen og intensiteten av frostrøyk varierer mye både med tid og sted. 

I de fleste tilfeller er imidlertid frostrøykforekomstene meget begrenset 

både i utbredelse og intensitet. Den mektigste utbredelsen av frostrøyk 

finner en på Vågåmo, fra Vågåvatnets utløpsos og ca. 2 km nedover. 

Frekvens av frostroyk som funksjon 
av dognets minimumstemperatur 
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Fig. 22. Frekvens av frostrøyk i Skjåk, fotografert fra Skarnsar, og 
Vågåmo som funksjon av døgnets minimumstemperatur, 
beregnet i temperaturintervaller på 50. 



Fig. 23. Frostrøyk i Vågå fotografert fra Sandbu 12. januar 1968. Det var klart, stille og lufttemperaturen var 
-22 °C. 
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Fig. 24. Frostrøyk i Skjåk fotografert fra Skamsar 2. januar 1968. Lufttemperaturen var -27 o C. 
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Fig . 25 . Frostrøyk over Lågen like nedenfor 

Sjoa 11. januar 1972. Det var -24°C. 

Fig. 26. Frostrøyk over Lalmsvatn 29. januar 1971. Det var 150 C og Lalmsvatn er åpent i strØmdraget. 
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Eksempel på "sterk frostrøykdannelse" ved Vågåmo er vist i fig. 23. Bare 

på omkring 1/3 av dagene som er registrert som frostrøykdager er frost

røyken tilnærmelsesvis aven slik mektighet som bildet viser. 

Observasjonene fra Skamsar viser at frostrøyken gjennomgående har mindre 

utbredelse i dette området enn ved Vågåmo. Dette kan ha sammenheng 

med forskjellen i åpent vannareal på disse stedene. Eksempel på meget 

sterk frostrøyk fotografert fra Skamsar er vist i fig. 24. 

Fra Sjoa er en del bilder uskarpe og noteringene, særlig fra de første årene, 

er mangelfulle. De viser imidlertid at det ved Sjoa er vesentlig mindre 

frostrøyk. For vintrene 1970 -71 og 1971-72 er det bare omkring 1/10 av 

tilfellene med frostrøyk at frostrøyken har noen særlig utbredelse. Enkelte 

ganger kan det imidlertid være sterk frostrøykutvikling også ved Sjoa, og 

fig. 25 viser et eksempel på dette. Det går alltid åpen råk i det aktuelle 

området, men det åpne vannarealet er lite under nåværende forhold. 

Frostrøykfotografering utføres også ved Tessand, og her fotograferes even

tuell frostrøyk som dannes over råken i Vågåvatn ut for avløpet fra Nedre 

Tessa kraftstasjon. Ved Tessand har frostrØyken i de fleste tilfeller meget 

liten utbredelse. Sammenlikner en forekomsten av frostrøyk over råken ut 

for Tessand og over elven nedover fra utløpet av Vågåvatn viser det seg at 

særlig ved temperaturer lavere enn omkring -25 °e er det langt færre 

dager det kan påvises frostrøyk ved Tessand enn ved Vågåmo. Dette kan 

ha sammenheng med at råken ved så lave temperaturer er forholdsvis liten 

slik at frostrøykproduksjonen derfor blir liten. Fotografiene antyder også 

at i hvert fall deler av råken trekkes over med tynn is i sterk kulde. Slik 

is er ikke uten videre synlig på bildene. Nærmere undersøkelser av for

holdene ved Tessand, innbefattet elvestrekningen fra utløpet av kraftsta

sjonen til Vågåvatn, er Ønskelig dersom frostrøykforholdene i dette om

rådet skal analyseres nøyere. 

Ved Lalmsvatn utføres også daglig fotografering om vinteren. Da Lalms

vatn tidvis er islagt er ikke resultatene herfra uten videre sammenliknbare 

med de fra for eksempel Vågåmo. Blant de tilfeller det er registrert frost

røyk over Lalmsvatn er det meget få der frostrøyken har noen særlig 

mektighet. Eksempel på sterk frostrøyk over Lalmsvatn er vist på fig. 26. 

I tillegg til de nevnte stasjoner har Iskontoret fØlgende fotostasjoner: 

Ånstad og Holø i Skjåk og OfigsbØ og Lom i Lom. Ånstad dekker området 
o 

omkring den planlagte kraftstasjonen Anstad. Holø dekker området av 

Ottavatn fra grensen mellom Lom og Skjåk og oppover forbi Geilo. Det er 

praktisk talt ikke frostrøyk her, men av fotografiene utnyttes i forbindelse 
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med vurdering av isforholdene, særlig overvann, på Otta vatn. Ofigsbø 

dekker nedre del av Bøvra ned tilOttavatn, og Lom som ligger i Øverbygda 

nedenfor Lom sentrum dekker Ottavatn fra Blakar forbi samløpet med 

Bøvra og videre oppover mot Skjåk. OfigsbØ og Lom ble opprettet etter 

anmodning fra lokalt hold. 

Resultatene fra disse fotostasjonene er ikke tatt med her, dels på grunn 

av korte serier og dels fordi en del fotografier er uskarpe og seriene 

derfor ikke er fullstendige. 

Meteorologisk Institutt har en klimastasjon på Vågåmo med observasjoner 

fra 1957. Temperaturobservasjonene herfra og fra Iskontorets termohygro

graf på Vågåmo viser tilfreds stillende over ens stemmeis e med den nøy

aktighet som er benyttet her. For klimastasjonen Vågåmo er også antall 

dager med minimumstempe ra tur i aktuelle 5 0 -intervall beregnet for peri

oden 1957-1971. Ved samme hyppighet av frostrøyk som observasjonene 

fra Vågåmo og Skjåk viser, ville det i middel ha vært 12 dager pr. år med 

frostrøyk i 15-årsperioden 1957-1971. 

8.3 Konsekvenser av vassdragsregulering 

I forbindelse med vassdragsreguleringer kan arealet av isfrie områder økes 

og nye komme til. Dette vil påvirke luftfuktigheten i vedkommende områder, 

og sjansene for økt frostrøykdannelse vil vokse. Ellers er det ingen fak

torer av betydning for frostrøykdannelsen som påvirkes merkbart. Hyppig

heten a v fro strøyk over åpent vann skulle derimot i virkeligheten ikke endres, 

men fordi det ofte skal til et visst minimum av frostrøyk før denne obser

veres, kan den registrerte hyppighet stige. 

I de områder hvor det etter en eventuell regulering blir åpent vann må en 

etter dette regne med at det i middel blir frostrøyk omtrent 12 dager pr. 

år dersom lufttemperaturen ikke endres vesentlig sammenliknet med de 

siste 15 år. 

De områder hvor det antas å bli åpent vann ved de forskjellige regulerings

alternativene fremgår av avsnitt 7. Som nevnt foran er mektigheten avhengig 

av arealet av den åpne vannflate. I tillegg vil en bemerke at vannhastigheten 

ser ut til å ha betydning for frostrøykdannelsen. 


