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Statkraft Region-Midt-Norge
SAMMENDRAG
Statkraft ønsket at NVE undersøkte om reguleringene i Trollheimen har hatt innvirkning på
elvestrekningn mellom utløpet av Trollheim kraftverk og utløpet av Bulu med hensyn til utviklingen
av grusører og isgang/kjøving, og i tilfelle hvor stor innvirkning reguleringen har hatt. Trollheim
kraftverk ble satt i drift i oktober 1968 og ligger i Surnadal ved Harang, ca 25 km fra
Surnadal sfjorden. Utbyggingen fører til at elvene Folla, Rinna, Vindøla, Bulu og Surna ovenfor
Harang får redusert vannføring stort sett hele året.
Flomsituasjoner vinterstid synes å gi forholdsvis liten forandring i vannføring med og uten regulering
opp strøms Trollheim kr. v. Dette skyldes at avrenningen fra reguleringsområdet, som ligger over 420
m, i liten grad bidrar til økt avrenning vinterstid . Vannføringene opp strøms utløpet av Folla vil i
gjennomsnitt være ca 70-90 % av uregulert og nedstrøms 35-75 %. Reduksjonen i forhold til
uregulert er minst i vinterperioden på hele strekningen.
Sterk reduksjon av den årvisse og langvarige snøsmelteflommen vil medføre redusert
sedimenttransport og medvirke til økt tilgroing og vegetasjon i elveløpet. Det har vært en betydelig
vegetasjonsøkning i elveleiet etter reguleringen. Vegetasjonsøkningen bidrar til å redusere elveløpets
flomavledningskapasitet. Dette vil ha størst betydning ved de ekstreme flommene som pga overløp
ikke vil ha så stor reduksjon i forhold til uregulert tilstand .
Endringene i isforholdene etter reguleringen er vurdert å være relativt beskjedne men endringene i
elveleiet medfører at iskorkene kan komme på andre steder enn tidligere . Kraftig vegetasjon i
elveløpet vil også medføre at de arealene isen kan legge seg uten å gjøre skade vil reduseres .
Reguleringsvirkninger kan være årsaken til at iskork lettere setter seg i svingen ved Aune . Grusøra
utenfor Sande har økt i omfang og er delvis dekket med vegetasjon etter reguleringen. Sjansen for
iskork i dette området har trolig økt.
Vi vil anbefale at vegetasjonen undersøkes i hele det regulerte elveløpet og at det vurderes hvilke
virkninger vegetasjonsøkningen vil ha ved store flommer. Det bør vurderes å utarbeide skjøtselsplaner
for vegetasjonen i elveløpet i samarbeide med grunneierne.
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1

INNLEDNING

I forbindelse med at Statkraft utfører rehabiliteringsarbeider på fyllingsdammene i Folldalen,
ønsker grunneierne en vurdering av Surna på strekningen mellom utløpet av Bulu og utløpet
fra Trollheim kraftverk (Se fig. 1). Statkraft henvendte seg til Norges vassdrags- og
energiverk (NVE), som er en uavhengig faginstans, for å få foretatt disse vurderingene.
I brev av 14.04.1994 ber Statkraft om at NVE undersøker om reguleringene i Trollheimen
har hatt innvirkning på ovennevnte elvestrekning med hensyn til utviklingen av grusørene og
til isgang/kjøving, og i tilfelle hvor stor innvirkning reguleringen har hatt. økt vegetasjon
og oppbygging av grusører i elveleiet kan forverre flom- og isproblemene i vassdraget.
Grunneierne hevder at isproblemene har endret karakter etter reguleringen.
Elva Surna er påvirket av reguleringene i Trollheimen opp til samløpet med Rinna. Like
nedstrøms samløpet med Bulu har Surna et nedbørfelt på 521,3 km2 , av dette er 154 krn2
(30 %) berørt av reguleringer i Rinna og Bulu der vann blir tatt inn og overført til Follsjø.
Hele det regulerte området ligger over 420 m. Like nedstrøms samløpet med Folla har Surna
et nedbørfelt på 896 km 2 , her er hele 56 % berørt av reguleringen. På den undersøkte
strekningen har elva reduserte vannføringer hele året.
Som bakgrunnsmateriale for undersøkelsen har NVE brukt bl.a. intervju med lokalkjente,
befaringsrapporter, div. billedmateriale, isobservasjoner i elva vinteren 94/95 samt målte og
simulerte vannføringsdata .
Formålet med rapporten er å gi en beskrivelse av endringer i elveløpet og i hydrologiske
forhold (vannføringer og is) som skyldes reguleringen.

2

GRUNNLAGSINFORMASJON

2.1

Kort om Trollheim-reguleringen

Trollheim kraftverk ble satt i drift i oktober 1968 og ligger i Surnadal ved Harang, ca 25 km
fra Surnadalsfjorden. I elVa Folla, som er en sideelv til Surna, er det bygget to store magasin
Gråsjø og Follsjø, som også får overført vann fra elvene Vindøla, Bulu og Rinna.
Utbyggingen fører til at elvene Folla, Rinna, Vindøla, Bulu og Surna ovenfor Harang får
redusert vannføring stort sett hele året. Folla er nærmest tørrlagt den første strekningen
nedover fra Follsjø og elvestrekningen mellom samløp Folla og kraftstasjonen er sterkt
påvirka av reguleringen.
Nedenfor Harang har Surna fått redusert sommervannføring, men sterkt økt vintervannføring.
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Figur 1. Oversikt over Sumavassdraget

2.2

Tilgjengelig datamateriale

Bilder og økonomisk kart
Det foreligger to serier med vertikalblider tatt fra fly som grunnlagsmateriale for økonomisk
kartverk (M 1:5000). Det er en billedserie fra 27.07.1963 (før reguleringen) og en serie fra
08.08.1981 (etter reguleringen). Disse bildene danner grunnlaget for de to økonomiske
kartverkene som dekker området.
Vannføringen i elva var forholdsvis lik ved de ulike fototidspunktene og er beregnet til å
være 7 m 3 /s i 1963 og 10 m 3 /s i 1981 oppstrøms kraftverksutløpet. Disse bildene er brukt
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som grunnlagsmateriale for å tegne inn vegetasjon og grusører på de respektive økonomiske
kart. Se vedlegg 1.
Ellers har vi tatt utgangspunkt i skråbilder tatt fra fly 14.09.1994 samt bilder tatt fra
bakkenivå langs elva i 1991 og 1994.
Iskart vinteren 94/95.
Isforholdene i elva er kartlagt og det er tegnet 6 iskart for strekningen i perioden 15.11.1994
til 24.03.1995. Det første iskartet ble tegnet like etter den første isdannelsen i elva, og de
påfølgende kartene ble tegnet ved vesentlige endringer i isforholdene. Daglige temperaturer
er notert.
Rapporten bygger ellers på målinger og beregninger av vannføring (kap. 4), informasjon fra
lokalkjente (kap. 3) og vurderinger i forbindelse med skjønnsprosessen (kap. 3).

3

PROBLEMSTILLINGER

3.1

Grunneiernes synspunkter

Pga mindre vann i elva blir grusørene sjeldnere oversvømmet og tilgroing i elveløpet er blitt
mer omfattende. økt tilgroing i elveløpet kan også ha sammenheng med at næringsrikt vann
fra nordsiden av dalen er blitt mer dominerende enn før. Tilgroing er derfor et mindre
problem oppstrøms utløpet av Bulu.
Redusert vintervannføring medfører også at elva bunnfryser lettere og at dette fører til større
oppstuvinger ved flom. Isgangen i elva er blitt endret og stopper andre steder nå.
Grunneierne forteller at isgang også var et problem før utbyggingen i Trollheimen, men
inntraff sjeldnere.
Observasjoner som grunneieren har gjort opp strøms Fiskja-forbygningen tyder på at grusører
kan dannes og vokse på grunn av avlagring av steinmasser innefrosset i is som setter dam
under isgang.

3.2

Tidligere undersøkelser og vurderinger av is og erosjonsforholdene

Det er før siste vinter ikke foretatt systematisk kartlegging av isforholdene på strekningen
ovenfor utløpet av Trollheim kraftverk, hverken før eller etter regulering. I forbindelse med
skjønnsbehandlingen ble imidlertid isforholdene vurdert, og det ble foretatt en rekke
befaringer og kontakter med grunneiere.
Til Trollheimskjønnene, IV avd., avhjemlet desember 1975 og mai 1976 ble fremlagt
betenkninger vedrørende isforholdene av de sakkyndige, Olaf Devik, Edvigs Kanavin og
Syver Roen. Fra rettsboken siteres følgende:
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Når det gjelder strekningen ovenfor kraftstasjonen vil elven på grunn av mindre
vannføring ofte bunnfryse, især på de strekninger hvor elveløpet er bredt og grunt.
På grunnlag av de foretatte undersøkelser sier disse sakkyndige at isforholdene stort
sett har vært bra i Rinna og Surna etter reguleringen. Som tidligere har det imidlertid
gått en eller flere isganger i Løpet av vinteren og våren. En del uLemper har disse i
likhet med tidligere forårsaket, men på grunn av mindre isproduksjon og en tidligere
stabilisering av isforhoLdene t!r faren for at isganger skal starte der hvor
vintervannføringen er redusert blitt mindre. I tilfeller av bunnfrysing som aLtså opptrer
hyppigere enn før - vil isdekket ha en tendens til å Løsne senere under vårløsningen
slik at vannmasser strømmer oppå isdekket. Dette kan føre til noen oppstuvning av
vannstanden enkelte steder, men virkningen av dette blir mindre på grunn av redusert
vannføring.
De sakkyndige sier videre at en redusert vannføring også vil minske eLvens
transportevne, hvilket i enkelte tilfelle kan føre til at isganger stopper opp der de
ellers med større vannføring ville ha passert. En slik minsket transportevne kan også
føre til at elveLeiet enkeLte steder grunnes opp i sterkere grad enn før, og i sin tid føre
til mere bunnJrysing.
Til overskjønnet ble det laget en ny vurdering av isforholdene, det foreligger her følgende
konklusjon vedrørende isforholdene ovenfor avløpet fra Trollheim kraftverk:

Liten endring i isforholdene, men sannsynLigvis Litt tidligere isdannelse om høsten,
størrelsesorden 1 uke. Ingen endring i tidspunkt for isfri elv.
I de enkelte rapporter er isganger omtalt, men det er ikke påvist ugunstige endringer i
isganger eller isforhold forøvrig som kan knyttes opp til reguleringen. Flere steder er det
omtalt at forandringer i transportevnen vil kunne føre til endringer i elveleiet som gir seg
utslag i at bunnforholdene endres, og på den måten også endre isforholdene i elva. Slike
endringer er imidlertid ikke dokumentert på dette tidspunkt.
Under skjønnsprosessen ble det reist krav om utdypning av elveleiet i Surna ovenfor
kraftstasjonen. Tiltakskravet ble bl.a. begrunnet med at utdypningen skulle hindre
bunnfrysing som kunne føre til isskader . Skjønnsretten mente at en slik utdypning ville ha
mange negative sider og det ville være problemer med å etablere et stabilt elveleie.
Det ble også fremmet flere krav om erstatning og tiltak som følge av forverrede isforhold
på strekningen. Erstatningskravene ble ikke tatt til følge av skjønnsretten, men etter det vi
kjenner til, ble det pålagt og gjennomført ett tiltak. Utenfor 0yane på Harang (kart VRM
3527 vedlegg 1) ble elva utdypet i ca 100 m lengde for å redusere faren for isdam.
Den største iskorken etter reguleringen inntraff etter det vi vet ved Kvammen (kart 3305) i
mars 1981. Her ble det skader på dyrket mark og elveleiet ble rettet opp med bulldoser
etterpå. Det har også satt iskork flere ganger ved Småøyan, se venstre kant på kart 3300
vedlegg 1. Dette har ofte medført at vannet har gått innover dyrka mark på høyre side, se
fig 2. Her foreligger det godkjent opprenskingsplan utarbeidet av NVE.
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Figur 2. Iskork i Surna ved Småyøyan i Rindal 20 mars 1991 . Foto : Ingebrigt Bævre
I 1990 var det ekstreme flomvannføringer i de uregulerte sideelvene på nordsiden av elva.
Dette førte til stor massetransport ut i Surna som er kraftig regulert på strekningen.
Reduserte flommer i Surna medfører at disse massene ikke blir transportert videre nedover
elva så raskt som før.

4

HYDROLOGI

4.1

Beregningsgrunnlag

Det er foretatt omfattende hydrologiske beregninger for å kartlegge hvordan reguleringen
påvirker vannføringene i området. Beregningene er vesentlig basert på målestasjonene
Honstad, Driftsvannføring i Trollheim og Gråsjø kraftverk, magasinvannstand i Gråsjø og
Follsjø samt overløp fra magasinene. I tillegg er det benyttet data fra Rinna og Skjermo.
For Honstad har vi en måleserie for årene 1966-1988 og Skjermo fra 1988 . I tillegg til
måleserien er det laget en tilsigsserie for Honstad for perioden 1970-1985 . Tilsigsserien
simulerer vannføringsforholdene i Surna ved Honstad uten reguleringene i Trollheimen.
Foruten målt vannføring ved Honstad bygger tilsigsberegningen på daglig forandring av
magasinvolumet, ev overløp fra magasinene, driftsvannføring i Trollheim og Gråsjø og
overføringer.
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Måleserien og tilsigsserien for Honstad er skalert med hensyn til feltstørreise for tverrsnitt
like oppstrøms og like nedstrøms samløpet med Folla. For vintersesongen har vi benyttet
Rinna som representativ stasjon for de regulerte felter over 420 m.o.h. og benyttet
feltskaiering for å simulere tilsiget uten regulering.

4.2

Vannføringsforhold før og etter regulering

Flomsituasjoner vinterstid synes å gi forholdsvis liten forandring i vannføring med og uten
regulering oppstrøms Trollheim kr. v. Dette skyldes at avrenningen fra reguleringsområdet
høyere enn 420 m, i liten grad bidrar til økt avrenning vinterstid. Regn og eventuell
snøsmelting absorberes i stor grad i snødekket og gir moderat økning i avrenningen. Enkelte
vinterflommer, særlig i desember, kan imidlertid gi begrensede flommer også fra
nedbørsfelter over 420 m. Sent i april kan snøsmelting ha kommet i gang, og bidra til
moderate flommer fra nedbørsfelter over 420 m.
Flomsituasjoner for sesongen mai- november gir en vesentlig reduksjon i vannføringen etter
regulering av Surna, særlig nedstrøms Folla. Størst reduksjon i vannføringen vil vi ha under
snøsmeltingen i mai-juli og en noe mindre reduksjon i august- november. Periodevise overløp
fra Follsjø påvirker t1omforholdene vesentlig.

ENDRINGER I STØRSTE ÅRLIGE D0GNMIDDELFLOM OG MIDDELV ANNFØRING .
Surna like oppstrøms Folla
Desember-april:

Største årlige døgnmiddelflom og middelvannføring med regulering vil
utgjøre ca 90 % av vannføringen uten regulering.

Mai-november:

Største årlige døgnmiddelflom og middelvannføring med regulering vil
utgjøre ca 70-80 % av vannføringen uten regulering.

For vinterflommer vil vi ikke ha overløp over Follsjø og Rinna dam. Bekkeinntak i Bulu kan
ha overløp på grunn av snø og isdemming.
Overløp over Rinna dam forekommer i noen flomtilfeller i sommerhalvåret. Dette kan
medfører en noe mindre reduksjon i de mest ekstreme flomvannføringene etter regulering
sammenlignet med forholdene uten regulering.
Surna like nedstrøms Folla
Desember-april:

Største årlige døgnmiddelflom og middelvannføring med regulering vil
utgjøre ca 75 % av vannføringen uten regulering.

Mai-november:

Største årlige døgnmiddelflom med regulering vil utgjøre ca 60 % av
vannføringen uten regulering. De høyeste flomverdiene nedstrøms
Folla oppstår i kombinasjon med store overløp fra Follsjø. Med
overløp fra Follsjø vil flommene bli tilnærmet like store, med og uten
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regulering, nedstrøms Folla. Dette gjør at vi i disse tilfellene får
mindre forskjell i flomvannføring med og uten regulering.
Middelvannføringen vil etter regulering utgjøre ca. 43 % (ca 35-50 %varierende fra vår til høst) av vannføringen før regulering. I mai- juli,
med snøsmelting fra fjellet, vil middelvannføringen kunne være bare
ca 35 % av aktuell vannføring i uregulert tilstand.
Flomperioden i mai-juli og november, med snøsmelting fra fjellet, vil imidlertid kunne gi
vannføringer fra ca. 35-50 % av vannføringen før regulering. Se tabell 3 vedlegg 2. Varighet
og intensitet av midlere flommer i mai-juli er således blitt sterkt redusert.
Normale flomstørrelser sensommer og høst, uten overløp fra Follsjø eller bekkeinntak, vil
gi ca halvert vannføring sammenlignet med uregulert tilstand.
Overløp vil normalt kunne opptre i perioden juli til november. Overløp fra Follsjø dam
opptrer i 12 av 16 år. Se figur med overløp fra Follsjø vedlegg 2. Overløp kombinert med
flom gir oss den høyeste flomverdi i 4 av 16 år. Den største registrerte flom har vi den
27.10.1983 med et døgnrniddel på 600 m 3 /s ved Honstad med et overløp på 210 m 3 /s fra
Follsjø.

4.3

Isforhold før og etter regulering

Det har både før og etter regulering vært vinter- og vårisganger i vassdraget. De største
skader har vært i forbindelse med vinterisganger som vanligvis har startet i sideelvene. I de
sideelver som er overført og har noe redusert vintervannføring, er også faren for utløsning
av vinterisganger blitt noe mindre. I de uregulerte sidevassdragene er det ingen slike
endringer. Vårisganger er relativt sjeldent i vassdraget, og redusert flomvannføring om
våren medvirker til at både hyppigheten av og eventuelle skadevirkninger av vårisganger
reduseres, selv om dette ikke er dokumentert. Det foreligger heller ikke dokumentasjon på
at bunnfrysing i elveleiet til nå har økt som følge av reguleringen, eller at slik bunnfrysing
har forårsaket skader. Den relativt beskjedne reduksjonen i vintervannføringen tilsier også
dette.
Det er observert at steinmasser kan fryse inn i isen og transporteres med isen ved eventuelle
is ganger , og avleires på nye steder. Omfanget av dette er imidlertid lite, så lenge det ikke
går større isganger.
Endrete vannførings- og særlig flomforhold kan påvirke material transporten i vassdraget og
således forårsake endringer i elveleiet, bl. a. i de lokale fallforhold. Dette kan videre påvirke
virkningene av eventuelle isganger. På steder med økt begroing eller av andre årsaker
trangere elveleie vil ismassene som føres med en isgang også lettere stoppe opp og derved
forårsake oppstuving som kan gi oversvømmelser og skader. Som følge av redusert
flomvannføring om våren vil eventuelle isganger kunne stanse på andre steder enn før.
Endringer i elveleiet vil også kunne påvirke isdannelsen på stedet. Dersom elveleiet har blitt
flatere og bredere vil det i større grad kunne bli bunnfrysing og eventuelt svellisdannelse.
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Videre vil stedene hvor bunnis og bunnisdammer dannes kunne påvirkes. Dette anses likevel
ikke alene å ha gitt store endringer i isforholdene.
Problemer i tilknytning til bunnfrysing ser så langt ut til å være mindre omfattende enn
beskrevet under skjønnsbehandlingen. Forholdene som er beskrevet ovenfor er forøvrig i
hovedsak i overensstemmelse med det som har blitt uttalt om virkningen på isforholdene ved
de avhjemlete skjønn.

5

TILGROING/GJENØRING

5.1

Generelt

Ved alle vannkraftutbygginger endres vannføringen i større eller mindre deler av vassdraget
og vanligvis vil vannføringen i hvert fall periodevis reduseres. Er vannføringsreduksjonen
stor og tilnænnet pennanent, vil dette førre til etablering av bl.a. trær og busker i de mer
eller mindre tørrlagte delene av elveleiet. Omfanget av gjenngroingen vil videre være
avhengig av hyppigheten av flommer, klimatiske ogjordbunnsmessige forhold. En avgjørende
faktor er også tiden som er gått etter reguleringen. Vegetasjonen trenger et par tiår på å
etablere seg i et slikt omfang at problemene begynner å vise seg.
Vegetasjon på grusører i elveleiet kan medføre at disse fungerer som sedimentfeller og
denned øker i omfang. Dette betyr at flomavledningskapasiteten for de største flommene
reduseres og at erosjonsbelastningen på elvas bunn og sider øker.

5.2

Grunnlagsdata

Som utgangspunkt for undersøkelsene i Surna har vi benyttet følgende materiale:
Vertikalbilder tatt fra fly som grunnlagsdata for økonomisk kartverk.
- Bilder fra 7jJ. 07 .1963
- Bilder fra 08.08.1981
Disse bildene danner grunnlaget for de to økonomiske kartverkene som dekker området.
Vi har også benyttet skråbilder tatt fra fly høsten 1994.

5.3

Beskrivelse av endringer i vegetasjonsforholdene fra 1963 til 1981.

Bulu - Aune
Grusøra på høyre side (h.s.) opp strøms utløpet av Svorka har blitt dekket av vegetasjon med
kraftigst vegetasjon på den nederste delen.
Grusøra på v.s. oppstrøms Faggveita er tilnænnet uendret.
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Grusør på h.s like oppstrøms Fagghølen var delvis dekket med vegetasjon fra før. Her har
vegetasjonen fått økt utbredelse og trolig økning i størrelse.
Stor grusør på v.s. ved 71/6. Størsteparten av grusøra har blitt vegetasjonsdekt i perioden.
Aune - Follas' utløp
Grusørene på strekningen mellom Toskhølen og Ferjemannshølen har alle fått en betydelig
økning i vegetasjon. Den nederste av disse ørene hadde ikke vegetasjon i 1963.
Grusøra på h.s. nedenfor Kvamshølen har det vært lite vegetasjonsøkning.
Folla - Solemsøya
Grusøra oppstrøms Porkhølosen har fått vegetasjon i nedre ende og har trolig vokst i omfang.
Grusøra oppstrøms Flotten har vokst i omfang men er ikke dekket av vegetasjon.
I svingen ved 0yahølen (travbanen) har det vært en liten økning i vegetasjonen i perioden.
Mest fra land og utover.
Grusørene på h.s. nedenfor Sandehølen og midt i elva utenfor Leirkleiva har økt litt i omfang
med er ikke vegetasjonsdekt.
Grusørene på v.s. ved Einehaugen og på h.s. ved Kuøra-0yane har blitt dekket med
vegetasjon over størstedelen av arealet.
Grusøra nedenfor Haransghølen har fått vegetasjonsdekke og økt i omfang.
Grusøra midt i elva ved Solemsøya har fått vegetasjonsdekke og har økt i omfang.
Det har vært en betydelig økning av vegetasjonen i elveløpet på hele den undersøkte
strekningen. På flere steder som nevnt ovenfor har grusørene økt i omfang. Uregulerte
sideelver fører masse inn i Surna og reduserte flommer og tilgroing fører til at det lettere
skjer vekst på grusørene.
Ved Sande mener lokalkjente at det har bygget seg opp en grusrygg i midten av elva og
flybildene tyder på at grusøra der har økt i omfang. Dette medfører at en større del av
vannføringen passerer på sørsiden i flomsituasjoner.
Vi mangler datagrunnlag for å kunne vurdere om elvebunnen har hevet eller senket seg.
Dette kan undersøkes ved å gå et nytt vassdragsnivellement og sammenligne resultatet med
nivellementet fra 1962.
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Figur 3.

5.4

Flybilde som viser situasjonen ved Aune 14.09 .1994. Her har grusørene fått
kraftig vegetasjon etter reguleringen. Foto: Hilmar Tollefsen.

Endringer i vegetasjonsforholdene fra 1981 til 1994.

Vi har sammenlignet vertikalbilder tatt fra fly i 1981 med skråbilder tatt fra fly i 1994.
Hovedtendensen er at vegetasjonen har økt i størrelse men lite i utbredelse. På grusørene
mellom Toskhølen og Ferjemannshølen har vegetasjonen økt noe i utbredelse, det samme har
skjedd også utenfor 0yan ved Harang.

6

OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Endringene i vegetasjonsforholdene i elveløpet i tiden etter reguleringen har være betydelige.
Vegetasjon i form av busker og trær har etablert seg både langs elvesidene og på grusørene.
Vi har ikke eksakte målinger som viser endringen på grusørene, men ut fra flybildene har
vi grunn til å tro at enkelte av disse har økt i omfang . Sterk reduksjon av den årvisse og
langvarige snøsmelteflommen vil medføre redusert sedimenttransport og medvirke til økt
begroing og vegetasjon i elveløpet.
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Vegetasjonsøkningen bidrar til å redusere elveløpets flomavledningskapasitet. Dette vil ha
størst betydning ved de ekstreme flommene som pga overløp ikke vil ha så stor reduksjon
i forhold til uregulert tilstand. Det understrekes at det ikke er foretatt noen kvantitativ
vurdering av flomavledningskapasiteten i denne undersøkelsen.
Endringene i isforholdene etter reguleringen er vurdert å være relativt beskjedne men
endringene i elveleiet medfører at iskorkene kan komme på andre steder enn tidligere.
Kraftig vegetasjon i elveløpet vil også medføre at de arealene isen kan legge seg uten å gjøre
skade vil reduseres. En konsekvens av dette er at økte ismengder kan transporteres videre
nedover i vassdraget. Reguleringsvirkninger kan være årsaken til at iskork lettere setter seg
i svingen ved Aune (se fig. 2). Grusøra utenfor Sande har økt i omfang og er delvis dekket
med vegetasjon etter reguleringen og sjansen for iskork i området har trolig økt.
ANBEFALINGER
Vi vil anbefale at vegetasjonen undersøkes i hele det regulerte elveløpet og at det vurderes
hvilke virkninger vegetasjonsøkningen vil ha ved store flommer. Det bør vurderes å utarbeide
skjøtselsplaner for vegetasjonen i elveløpet i samarbeide med grunneierne.

Trollheim-reguleringens innvirkning på elveløp og hydrologi i Surna (112.Z)
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VEDLEGG 1

Fargelagte kart i målestokk 1:5000 fra 1963 og 1981.
1963: VRM 2753, 2754, 2755,
1981: VRM 3300, 3305, 3527
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VEDLEGG 2
Leif J. Bogetveit, 1995:
HH-notat 08.05.1995: Trollheimsreguleringens virkninger på flomforholdene oppstrøms
Trollheim kraftverk.
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Vi vil i det følgende se på følgene av Trollheimsreguleringen i Surna med særlig
hensyn til flomforholdene for sommerhalvåret og vinterhalvåret.

Beregningsforutsetninger:
Våre beregninger er basert på målestasjonene 112.7 Honstad, 112.15 Trollheim kr.v.
driftvannføring, 112.16 Gråsjø kr. v. driftvannføring, 112.14 Gråsjø magasin, 112.13
Follsjø magasin samt overløp fra magasinene. I tillegg har vi benyttet 112.8 Rinna
som er uregulert og 112.27 Skjærmo.
For 112.7 Honstad har vi en måleserie for årene 1966-1988 og for 112.27 Skjærmo
har vi data fra 1988.
Måleserien representerer målte vannføringsverdier etter regulering i 1968.
I tillegg til måleserien er det laget en tilsigserie for Honstad for perioden 1970-1985.
Tilsigserien simulerer vannføringsforholdene i Surna slik vi mener de ville vært uten
regulering av Surna.
Dette er utført med en tilsigsberegning der daglig magasinvolumforandring, overløp
fra magasinene, driftvannføring i Trollheim og Gråsjø kraftverk og overføringer er tatt
~e~i.~~~~g~ngene. Tilsigserien gjennspeiler forholdene slik de ville vært uten
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regulering av Surna i årene 1970-85.
Måleserien og tilsigserien for Honstad er skalert med hensyn på feitstørreise for
tverrsnitt like oppstrøms Folla (snitt 1) og like nedstrøms Folla (snitt 2). Se
kartskisse.
For vintersesongen har vi benyttet Rinna som representativ stasjon for de regulerte
felter over 420 moh og benyttet feitskaiering for å simulere tilsiget uten regulering.

Feltarealer:
- Feltareal for Surna like oppstrøms Folla er 532.8 km 2, herav regulert feltareal
på 153.9 km 2 (Rinna og Bulu).
- Feltaral for Surna like nedstrøms Folla er 895.9 km 2, herav regulert feltareal på
503.0 km 2 (Rinna, Bulu, Folla). Vindøla med 76 km 2 er overført til feltet - totalt
579 km 2.
- Feltareal for Honstad målestasjon er 1125 km 2 .
- Feltareal for Rinna målestasjon er 87.9 km 2 .
- Restfelt fra like oppstrøms Folla til Honstad, eksklusive regulerte felter, er
166.7 km 2.
- Restfelt fra like nedstrøms Folla til Honstad, eksklusive regulerte felter, er
152.7 km 2.
- Restfelt mellom Follsjø dam og samløp mellom Folla og Surna er 14.0 km 2 .

Restvannføring sommer og vinter oppstrøms Folla - formler og skalering:
0Ml = (OM-Honstad - 0Troilheimkr.vJ* (532.8-153.9) / ( 1125-579)=
QMl

= (QM-Honstad

- QTroliheimkr.vJ* 0.695

(Restvannføring like oppstrøms Folla)

Restvannføring sommer og vinter nedstrøms Folla - formler og skalering:
0M2 = (OM-Honstad - OTroliheimkr.vJ* (532.8-153.9+14.0) / (1125-579)=
QM2

= {QM-Honstad

- QTroliheimkr.vJ* 0.720

(Restvannføring like nedstrøms Folla)

Tilsig uten regulering oppstrøms Folla - formler og skalering:
QT1.sommer= 0T-Honsta/ 532.8 / 1125 = 0.474* QT.Honstad

(Tilsig like oppstr. Folla)

QT1-Vinter = 0M1 + ORinna*153.9 /87.9 = QMl + 1.75 * QRinna (Tilsig like oppstr. Folla)
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Tilsig uten regulering nedstrøms Folla - formler og skalering:
QT2-sommer
QT2-vinter

= OT-Honsta/ 895_8 I

= 0M2

+

0Rinn/ 5031

1125

87_9

= 0.796 *QT-Honstad

= QM2

+

S.72*QRinna

(Tilsig like nedstrøms Folla)
(Tilsig like nedstrøms Folla)

Indeksenes betydning: O (vannføring), M (måleserie), T (tilsigsserie), 1 (tverrsnitt 1
like oppstrøms Folla) og 2 (tverrsnitt 2 like nedstrøms Folla).
Det forutsettes ikke overløp fra magasin og bekkinntak i sesongen desember - april.

Flomforhold med og uten regulering - generell betraktning:
Vi viser til vedlagte figurer og tabeller.
Flomsituasjoner vinterstid synes å gi forholdsvis liten forandring i vannføring med og
uten regulering oppstrøms Trollheim kr. v. Dette skyldes at avrenningen fra
reguleringsområdet høyere enn 420m, i liten grad bidrar til økt avrenning vinterstid.
Regn og eventuell snøsmelting absorberes i stor grad i snødekket og gir moderat
økning i avrenningen. Enkelte vinterflommer, særlig i desember, kan imidlertid gi
begrensede flommer også fra nedbørsfelter over 420m. Sent i april kan snøsmelting
ha kommet i gang, og bidra til moderate flommer fra nedbørsfelter over 420 m.
Flomsituasjoner for sesongen mai- november gir en vesentlig reduksjon i
vannføringen etter regulering av Surna, særlig nedtrøms Folla. Størst reduksjon i
vannføringen vil vi ha under snøsmeltingen i mai-juli og en noe mindre reduksjon i
august- november. Periodevise overløp fra Follsjø påvirker flomforholdene vesentlig.

Største årlige døgnmiddelflom like oppstrøms Folla:
Desember-april: Største årlige døgnmiddelflom med regulering vil utgjøre ca. 90%
av vannføringen før regulering. Se grafisk fremstilling på figur 3 og tallgrunnlag i
tabell 2.
Mai-november: Største årlige døgnmiddelflom med regulering vil utgjøre ca. 7080% av vannføringen uten regulering. Se grafisk fremstilling på figur 4 og
tallgrunnlag i tabell 2.
Tallgrunnlaget baseres på den høyeste døgnflom pr. sesong og år. Middelverdien
av de høyeste døgnflommene oppgis i dette avsnitt og i vedlagte tabeller og figurer.
For vinterflommer vil vi ikke ha overløp over Follsjø og Rinna dam. Bekkinntak i Bulu
kan ha overløp på grunn av snø og isdemming.
Overløp over Rinna dam forekommer i noen flomtilfeller i sommerhalvåret. Dette kan
medfører en noe mindre reduksjon i de mest ekstreme flomvannføringene etter
regulering (80%) sammenlignet med forholdene uten reguelring.
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Største årlige døgnmiddelflom like nedstrøms Folla:
Desember-april: Største årlige døgnmiddelflom med regulering vil utgjøre ca. 75%
av vannføringen uten regulering. Se grafisk fremstilling på figur 5 og tallgrunnlag i
tabell 3.
Mai-november: Største årlige døgnmiddelflom med regulering vil utgjøre ca. 60%
av vannføringen uten regulering. *) Se grafisk fremstilling på figur 6 og tallgrunnlag i
tabell 3.
*) De høyeste flomverdiene nedstrøms Folla oppstår i kombinasjon med store
overløp fra Follsjø. Med overløp fra Follsjø vil flommene bli tilnærmet like store,
med og uten regulering, nedstrøms Folla. Dette gjør at vi får mindre forskjell i
middelflommen med og uten regulering (60%).
Flomperioden i mai-juli og november, med snøsmelting fra fjellet, vil imidlertid kunne
gi vannføringer fra ca. 35 - 50% av vannføringen før regulering (utgjør fra ca.1/3 til
1/2 av naturlig vannføring etler regulering). Se tabell 3- se på årsverdiene.
Varighet og intensitet av midlere flommer i mai-juli er således blitt sterkt redusert.
Normale flomstørrelser sensommer og høst, uten overløp fra Follsjø eller bekkinntak,
vil nornalt gi halvert vannføring (ca. 50%) sammenlignet med uregulert tilstand.
Overløp vil normalt kunne opptre i perioden juli til november. Overløp fra Follsjø dam
opptrer i 12 av 16 år. Se figur med overløp fra Follsjø. Overløp kombinert med flom
gir oss den høyeste flommverdi i 4 av 16 år. Den største registrerte flom har vi den
27.10.1983 med et døgnmiddel på 600 m3 /s ved Honstad med et overløp på 210
m3/s fra Follsjø.

Middelvannføring ved Honstad
Desember -april: Middelvannføringen etter regulering vil utgjøre ca. 190 % av
vannføringen før regulering (nesten fordobling av vannføringen).
Mai-november: Middelvannføringen etter regulering vil utgjøre ca. 80 % av
vannføringen før regulering.
Vannføringen vil være sterkt påvirket av driftvannføringen i Trollheim kraftverk.
Vi minner om pålagt minstevannføring ved Honstad (nå ved Skjærmo) på 15 m3/s
hele året.

Middelvannføring i Surna like oppstrøms Folla:
Desember-april: Middelvannføringen vil etter regulering utgjøre ca. 90% av
vannføringen før regulering.
Mai-november: Middelvannføringen vil etter regulering utgjøre ca. 70% av
vannføringen før regulering.
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Middelvannføring i Surna like nedstrøms Folla:
Desember-april: Middelvannføringen vil etter regulering utgjøre ca. 75% av
vannføringen før regulering.
Mai-november: Middelvannføringen vil etter regulering utgjøre ca. 43%
(ca.35-50%- varierende fra vår til høst) av vannføringen før regulering.
I mai- juli, med snøsmelting fra fjellet, vil middelvannføringen kunne være bare 1/3
(ca. 35%) av aktuell vannføring i uregulert tilstand.
Sterk reduksjon av den årvisse og langvarige snøsmelteflommen vil medføre
redusert sedimenttransport og medvirke til økt begroing og vegitasjon i elveløpet.
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på strekningen Bulu-Harang.
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Surna ved Honstad, feltareal 1125 km2, herav regulert 579.0km2

. 12.70
.12.71
.04.72
.01.73
.04.74
06.01.75
27.12.75
14.03.77
10.01.78
27.04.79
29.04.80
01.02.81
27.03.82
23.01.83
26.04.84
19.04.85

327.0
336.0
182.0
293.0
129.0
77.0
328.0
31.0
60.0
72.0
121.0
220.0
244.0
184.0
149.0
65.0

246.0
284.0
182.0
235.0
124.0
79.0
292.0
31.0
59.0
58.0
87.0
201.0
209.0
171.0
118.0
62.0

30.05 .
08.10.71 *
26.05.72
14.09.73*
26.05.74
11.05.75
22.05.76
07.05.77
23.05.78
02.06.79
31.05.80
13.05.81
05.07.82
27.10.83*
17.05.84
21.10.85 *

451.0
355.0
369.0
268.0
344.0
464.0
376.0
623.0
316.0
317.0
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167.0
538.0
110.0
323.0
156.0
226.0
267.0
202.0
215.0
113.0
141.0
238.0
205.0

Tabell 1

0.0
0.0
20.4
0.0
17.8
0.0
27.2
29.2
0.0
38.0
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Surna oppstrøms Folla, felt 532.8 km2, herav regulert 153.9 km2

10.1 .70
06.12.71
26.04.72
08.01.73
08.04.74
.01.75
.12.75
14.03.77
10.01.78
27.04.79
29.04.80
01.02.81
27.03.82
23.01.83
26.04.84
19.04.85

1 .3
188.7
128.6
172.6
64.6
42.8
192.1
11.8
25.1
38.0
55.8
119.5
141.4
100.5
100.6
18.5

175.7
11.5
24.6
36.3
52.5
118.6
133.0
97.5
82.0
17.7

9.4
0.2
0.3
1.0
1.9
0.5
4.8
1.7
10.6
0.5

22.05.76
07.05.77
23.05.78
02.06.79
31.05.80
13.05.81
05.07.82
27.10.83
17.05.84
21.10.85

213.8
168.3
174,9
127.0
163.1
219.9
178.2
396.7
175.7
185.6

106.8
250.0
76.5
155.0
82.6
141.4
185.6
140.4
135.2
78.5
85.6
165.4
123.6
291.0
95.2
142.0

Surna nedstrøms Folla, felt 895.8 km2, herav regulert 503.0 km2

.01.73
04.74
.01.75
.12.75
14.03.77
10.01.78
27.04.79
29.04.80
01.02.81
27.03.82
23.01.83
26.04.84
19.04.85

244.1
222.8
174.6
248.8
70.8
47.4
235.8
13.0
27.2
43.3
65.2
125.8
165.2
110.7
145.6
21.1

166.3
182.8
114.0
146.4
65.1
42.8
182.0
11.9
25.5
37.6
54.4
122.9
137.7
101.0
85.0
1 .3

3.6
7.0
10.6
17.9
1.0
0.8
9.4
0.2
0.3
1.0
1.9
0.5
4.8
1.7
10.6
0.5

30.05.70
08.10.71 *
26.05.72
14.09.73 *
26.05.74
07.10.75
22.05.76
07.05.77
23.05.78
02.06.79
31.05.80
13.05.81
05.07.82
27.10.83 *
17.05.84
21.10.85 *

290.5
428.2
200.6
285.0
199.0
312.8
359.0
282.6
293.7
213.3
273.8
369.3
299.3
495.9
251.5
252.3
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Tabell 3

110.7
396.1
79.2
265.9
85.6
146.5
192.2
145.4
140.1
81.4
88.7
171.4
128.0
466.7
98.6
214.3
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Fig. 1, se tab. 1
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Fig. 3, se tab. 2
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Fig. 5, se tab. 3
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Randi Pytte Asvall, 1995
HM-notat 7-95: Surna. Virkninger av utbyggingen på isforholdene ovenfor utløpet av
Trollheim kraftverk.
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INNLEDNING
I forbindelse med rehabiliteringsarbeid på dammene har Statkraft bedt VRM om en
vurdering av reguleringens innvirkning på strekningen ovenfor utløpet av Trollheim
kraftverk. Grunneierne hevder at spesielt erosjons- og isforholdene har endret seg
etter reguleringen. Vedrørende isforhold, som dette notatet omhandler, er følgende
punkter spesielt nevnt:
-redusert vintervannføring fører til økt bunnfrysing som igjen fører til større
oppstuving ved flom
- isganger stopper på andre steder enn før
- steinmasser kan transporteres innefrosset i isen og avlagres på øyrer
slik at disse vokser

TIDLIGERE UNDERSØKELSER OG VURDERINGER.
Det er før siste vinter ikke foretatt systematisk kartlegging av isforholdene på
strekningen ovenfor utløpet av Trollheim kraftverk, hverken før eller etter regulering.
I forbindelse med skjønnsbehandlingen ble imidlertid isforholdene vurdert, og det ble
foretatt en rekke befaringer og kontakter med grunneiere. Som grunnlagsmateriale i
skjønnsundersøkelsene ble det også brukt opplysninger om tidspunkt for islegging
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og isløsing fra vannmerker, som den gang ble avlest manuelt hver dag, og samtidig
ble isforholdene notert.
Til Trollheimskjønnene, IV avd., avhjemlet desember 1975 og mai 1976 ble fremlagt
betenkninger vedrørende isforholdene av de sakkyndige, Olaf Devik, Edvigs Kanavin
og Syver Roen. Fra rettsboken siteres følgende:
Når det gjelder strekningen ovenfor kraftstasjonen vil elven på grunn av
mindre vannføring ofte bunn fryse, især på de strekninger hvor elveløpet er
bredt og grunt.

På grunnlag av de foretatte undersøkelser sier disse sakkyndige at
isforholdene stort sett har vært bra i Rinna og Surna etter reguleringen. Som
tidligere har det imidlertid gått en eller flere isganger i løpet av vinteren og
våren. Endel ulemper har disse i likhet med tidligere forårsaket, men på grunn
av mindre isproduksjon og en tidligere stabilisering av isforholdene er faren
for at isganger skal starte der hvor vintervannføringen er redusert blitt mindre.
I tilfeller av bunn frysing som altså opptrer hyppigere enn før - vil isdekket ha
en tendens til å løsne senere under vårløsningen slik at vannmasser
strømmer oppå isdekket. Dette kan føre til noen oppstuvning av vanntanden
enkelte steder, men virkningen av dette blir mindre på grunn av redusert
vannføring.
De sakkyndige sier videre at en redusert vannføring også vil minske elvens
transportevne, hvilket i enkelte tilfelle kan føre til at isganger stopper opp der
de ellers med større vannføring ville ha passert. En slik minsket transportevne
kan også føre til at elveleiet enkelte steder grunnes opp i sterkere grad enn
før, og i sin tid føre til mere bunn frysing.
Til overskjønnet ble det laget en ny vurdering av isforholdene, det foreligger her
følgende konklusjon vedrørende isforholdene ovenfor avløpet fra Trollheim kraftverk:
Liten endring i isforholdene, men sannsynligvis litt tidligere isdannelse om
høsten, størrelsesorden 1 uke. Ingen endring i tidspunkt for isfri elv.
I de enkelte rapporter er isganger omtalt, men det er ikke påvist ugunstige endringer
i isganger eller isforhold forøvrig som kan knyttes opp til reguleringen. Flere steder
er det omtalt at forandringer i transportevnen vil kunne føre til endringer i elveleiet
som gir seg utslag i at bunnforholdene endres, og på den måten kunne endre
isforholdene i elva. Slike endringer er imidlertid ikke dokumentert på dette tidspunkt.
Det ble ved skjønnet ikke gitt erstatninger for skader eller ulemper som følge av
endrete isforhold, men det er senere foretatt enkelte justeringer av elveleiet som kan
ha betydning i forhold til issituasjonen i vassdraget.
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ISFORHOLDENE SISTE VINTER.
Isforholdene ble løpende kartlagt på den aktuelle strekningen siste vinter. Første
iskart ble tegnet like etter at isleggingen begynte (15.11), og deretter ble iskart
tegnet ved markerte endringer i isforholdene. Det ble i alt tegnet 6 iskart.
I Surna er det på den aktuelle strekningen mange stryk, men ingen store fosser. I
slike elver vil det i kuldeperioder dannes sarr som i strykpartiene virvles ned i
vannmassene og kan avsettes på bunnen som bunnis. På enkelte steder kan det
bygges opp isdammer som demmer vannmassene bak. Ved endringer i vær- eller
vannføringsforhold vil isdammene kunne brytes ned og en isgang kan da utløses. På
de rolige partiene vil det dannes overflate is. Her vil isdekket beskytte vannmassene
under mot videre avkjøling, og eventuell bunnis vil vanligvis forsvinne.
Det har vært fokusert mye på bunnfrysing og påfølgende oppstuving av vannstanden
i Surna. Langs strendene, særlig på brede flate partier, vil det alltid være en del
bunnfrysing, men det er sjelden at elva bunnfryser i hele sin bredde. For at dette
skal kunne skje må vannføringen være meget lav. Dette kan imidlertid forekomme
noen steder i elva ved spesielle vær- og vannføringsforhold. En må her skille mellom
bunnis og bunnfrysing. Bunnis dannes på elvebunnen under strømmende vann,
mens bunnfrysing kan forekomme på stille grunt vann, f eks inn i mellom stein langs
strendene, og som resultat av kjøving når vannføringen blir meget lav.
Siste vinter var det en del bunnisdannelse ved begynnelsen av isleggingen (15.11),
og elva ble ganske raskt delvis islagt ned til utløpet av kraftverket. Det var både
grunnvanns- og strøm råker, og også enkelte mindre isdammer på strekningen. Det
var skiftende værforhold, og 23.11 var elva igjen isfri. En ny kuldeperiode førte til ny
islegging, og som følge av et kraftig mildvær gikk det en mindre isgang 23.12.
Isgangen ble denne gangen utløst i hovedelva og mindre ismasser gikk inn over
land enkelte steder, bl a nedenfor Aune gård. Omkring årsskiftet ble elva islagt på
nytt, og det var rolige isforhold resten av vinteren. I slutten av mars begynte isen å
løse seg opp, og ismassene smeltet uten at det gikk noen vårisgang.

OM VIRKNINGEN AV REGULERINGEN PÅ ISFORHOLDENE
På den aktuelle strekningen, ovenfor utløpet av kraftstasjonen, er deler av
nedslagsfeltet overført til magasinene, med det som følge at avrenningen til Surna er
redusert. Virkningen av reguleringen på vannføringsforholdene er beregnet i HHnotat datert 10. mai 1995: Trollheimsreguleringen / Surna. Flomforhold med og uten
regulering av Surna. Det fremgår her at vintervannføringen som følge av
reguleringen er redusert til ca 90 % av naturlige forhold på strekningen ovenfor
samløpet med Folla, og tilsvarende til 75% av naturlige forhold nedenfor samløpet
med Folla.
Det har både før og etter regulering vært både vinter- og vånsganger i vassdraget.
De største skader har vært i forbindelse med vinterisganger som vanligvis har startet
i sideelvene. I de sideelver som er overført og har noe redusert vintervannføring er
Trollheim-reguleringens innvirkning på elveløp og hydrologi i Surna (112.Z)
på strekningen Bulu-Harang.
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også faren for utløsing av vinterisganger blitt noe mindre. I de uregulerte
sidevassdragene er det ingen slike endringer. Vårisganger er relativt sjeldent i
vassdraget, og redusert flomvannføring om våren medvirker til at både hyppigheten
av og eventuelle skadevirkninger av vårisganger reduseres selv om dette ikke er
dokumentert. Det foreligger heller ikke dokumentasjon på at bunnfrysing i elveleiet til
nå har økt som følge av reguleringen, eller at slik bunnfrysing har forårsaket skader.
Den relativt beskjedne reduksjonen i vintervannføringen tilsier også dette.
Det er observert at steinmasser kan fryse inn i isen og transporteres med isen ved
eventuelle isganger, og avleires på nye steder. Omfanget av dette er imidlertid lite,
så lenge det ikke går større isganger.
Endrete vannførings- og særlig flomforhold vil kunne påvirke materialtransporten i
vassdraget og således forårsake endringer i elveleiet, bl a i de lokale fallforhold.
Eventuelle endringer i elveleiet til Surna vil videre kunne påvirke virkningene av
eventuelle isganger. På steder med økt begroing eller av andre årsaker trangere
elveleie vil ismassene som føres med en isgang også lettere stoppe opp og derved
forårsake oppstuving som kan gi oversvømmelser og skader. Som følge av redusert
flomvannføring om våren vil eventuelle isganger kunne stanse på andre steder enn
før.
Endringer i elveleiet vil også kunne påvirke isdannelsen på stedet. Dersom elveleiet
har blitt flatere og bredere vil det i større grad kunne bli bunnfrysing og eventuelt
svellisdannelse. Videre vil stedene hvor bunn is og bunnisdammer dannes kunne
påvirkes. Dette anses likevel ikke alene å ha gitt store endringer i isforholdene.
Problemer i tilknytning til bunnfrysing ser så langt ut til å være mindre omfattende
enn beskrevet under skjønnsbehandlingen. Forholdene som er beskrevet ovenfor er
forøvrig i hovedsak i overensstemmelse med det som har blitt uttalt om virkningen
på isforholdene ved de avhjemlete skjønn.
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