
Ola/ DeYIK <X/ Carl A. Boe 

Om 1no#q/e&m oy requler/nqene / /.lomsenyossdroqel 
• po 

1s4'rao/dene / A&msos hOY/7eomrcide 

Oslo  30.  oKlooer IJJ67 

NORGES VASSDRAGS- 
OG ENERGIDIREKTORAT 

BIBLIOTEKET 



'Tedlag_s. 

:,_ Davik og Bee ' - .  110:.:1 1:r.ta:f'lytelsen av : ·ecul .er ingene i Nomsenvasadraget 

på i o f o r h o l d e n c  i Name oe b.e.v11eområde11 

Sije, avsn:i.tt S t å r  Skal a t å  

Oo 2, avan,  'l{ o-.,--,., " 43,36 0., 130 r! 'e 43, 86 og 130 i l  
 C, I "' 

, ; . ,  6, It 2 Z\C:'  : l . l  SGlYJ uedc w;;sfol-t; til NemE:le:ns nedcle.gsfelt 

So 7, " 3 r1:.:·) iirene: ett ' : l r  •i SC 1 årene etter 1951 

·. 9, H 3 ndf  0g tide•ranr.et - "',ndal oe el vevannet e andel 

o. ; 6, II ) : :o f ,  v i.L det .. r.c v i l  de t  om hønten ved  

e.}3, ?' 1 ( , r t ,  i alu.-tteu av l S.l?:::.o. t' i begynn.elee11 av januar 

e.J5, ,. 
3 (• T.r> f '-' bru:?11.·=mara :lo: ja11uer-fcbruar kom 

) ' 

Olaf  :Dev:k 

• 



Olaf Devik og Carl A. Boe. 

Om innflytelsen av reguleringene i Namsen- 

vassdraget på isforholdene i Namsos havne- 

område. 

Oslo, 30. oktober 1967. 



Side 

FORORD 

1.KORT ORIENTERING OM DE FORTATTE REGULERINGER 

2.EN BESIIBIVELSE AV VASSDRAGT OG HAVNEOMRÅDBT 

a. Nedslagsfeltenes størrelse 

b. Hydrologiske forhold 

c. Meteorologiske forhold 

d. Havneområdet 

3.GENERELT OM ISDANNELSE I FJORDER 

a. Fryseprosessen 

b. Varmehusholdningen i en fjord 

c. Forhold som innvirker på isdannelsen 

4,ISVANSKER -RAPPORTER OG KOMMENTARER 

5.EN ANALYSE AV ISFORHOLDENE I 6 VINTRER 

2 

3 

3 

4 

7 

7 

16 

16 

18 

18 

23 

31 

6.KONKLUSJON 40 



1 ) 

FORORD. 

I forbindelse med skjønnets behandling av isforholdene i Namsos havn har 

Iskontoret ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen i april 1967 utar- 

beidet et hefte, "Hydrologiske og meteorologiske data til vurdering av is- 

forholdene i nedre del av Namsen og Namsos havn]' Heftet gir en grei over- 

sikt over vesentlige deler av det grunnlagsmateriale vi har bygget hervær- 

ende betenkning på. Det benevnes i det følgende bare som "ovez-s i.kt enl' 

Fra Iskontoret har vi dessuten fått en del hydrologiske oppgaver fra Namsen 

og tilstøtende småvassdrag som et supplement til "ove r s Lk't enl' 

Hydrologisk materiale og spredte israpporter er i tillegg til dette til- 

stillet oss av partene. 

Forøvrig finnes kildeangivelser ved hvert enkelt kapitel. 
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1. KORT ORIENTERING OM DE FORETATTE REGULERINGER. 

I tillegg til de opplysninger som er tatt med om reguleringstrinnene i "over- 

siktens kap. A '  skal vi her bare nevne : 

Tunnsjøreguleringen var effektiv f.o.m. høsten 1946. 

D. v. s. 1. aggregat i ---!?..'.:'.. .. kom i drift i november 1946 
2. 11 11 11 11 11 11 11 desember 1950 

3. II II II II II II juni 1957 

De tre aggregatene er hver på 13 MW, hvilket skulle tilsi at det maksimalt 

kunne kjøres med en vannføring på henholdsvis 43,86 og 130 i/sved de tre 

utbygningstrinnene, hvis man kalkulerer med en virkningsgrad på 90 %. 
Namsvatn __ har vært regulert fra 1952. 

1 1 D e n  store overføringen11 av Namsvatn gjennom Vekteren til Limingen og Tunn- 

sjøen ned til Namsen gjennom Tunnsjødal kraftverk ble påbegynt i 1959 og 

fullført i 1963. Denne regulering ga bare ubetydelige vannmengder i tilleg 

til dem man før hadde i vassdraget, men utnyttelsen i kraftproduksjonen ble 

forbedret. 

Aun.foss med to aggregater kom i drift i 1959, 

Tunnsjøen har inntil 1963 vært stengt i seks sommermåneder hvert år, hvilket 
······ . 

vil si at man da kunne holde tilbake en del vann som siden har fått gå ut 

i vassdraget før vinteren setter inn. 



2. EN BESKRIVELSE AV VASSDRAGET OG HAVNEOMRÅDET. 

"Oversikten" gir i kap. A i tekst og figurer en beskrivelse av vassdragets 

størrelse, lengdeprofil, antall vannmerker, meteorologiske stasjoner o.a. 

2 a. Ne.dslagsfe.1 tene.s ..... s.t.ørre.lse_. 

I tillegg til dette har vi funnet det fo:rmålstjenlig også å studere nærmere 

størrelse og høydeforhold for samtlge nedslagsfelter som har sitt avløp til 
························· . 

Namsos havn. 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) h8.r på et kart tegnet inn og areal- 

beregnet de respektive vannmerkers nedslagsfelt9 samt de nedslagsfelter som 

sokner til Namsos havn nedenfor de nederste vannmerkene. Innenfor hvert 

av disse nedslagsfeltene har vi siden regnet ut hvor store arealer som hen- 

holdsvis ligger lavere enn 200 m o.h., mellom 200 og 500 m o.h., mellom 

500 og 1000 m o.h. og over 1000 m o.h. En oversikt over disse arealene 

(i i d )  følger nedenfor: 

Tabell 1. 

Høyde over havet (m) 

Felt Under 200 200-500 Over 1000 Totalt 
···•······················· 

VM 689 Tunnsjø ndf. 0 190 200 392 
VM 687 Namsvatn 0 80 522 702 
VM 945 Bjørnstad 0 195 732 1051 
VM 688 Fiskumf. øvre ·1 211 1817 3302 
VM 946 Trangen 270 558 852 
VM 240 Formofoss 560 1020 1620 
VM 1338 Bertnem 1835 2990 5250 
Namsbrua 2337 3094 6300 

···•············•·········•""''" 

Bangsund 640 
Lyngenfj. forøvrig 0 783 
Alt sør for N. havn 0 1423 
••·•·················································· 

Samlet nedslagsfelt 148 7723 

Av et samlet nedslagsfelt til hvneområcet og Lyngenfjorden på hele 7723 id 

tilhører altså 6300 id ovenfor Namsbrua9 og av dette ligger 5250 km2 ovenfor 

Bertnem og 3302 km2 ovenfor Fiskumfoss. 

ov,: .. °.:. ..... ! . . ? . . 8 .  8. .  . .  .. .  .... :'.  .... %. ... Y .. : . . .  . J . V . : E  ....  - -  .?.?----·-··°-····9'.··· v e d  
Bertnem er den prosentvise andel av real under 200 m bare steget til 51 

selv om arealet i seg selv nesten er fordoblet. Ved Namsbrua utgjør derimo 

arealet under 200 m mer enn 11 %. I nedslagsfeltet sør for Namsos havn og 
langs Lyngenfj orden utgjør arealet under 200 m hele 31 %, og i d.e.t._ .. samlede 
neds.lagsfel t.et .... P.å .... 77.23 ... km2 ... utg.jør ... ande.len ... under .... 200 .. rn ' .. s ..... høyde ..... 1.1.62 ... km\ ..... hvilke.t 
vil si 15 %. 
··••···················•·········•················ 
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Lignende betraktning kan selvsagt også gjøres for arealene under eller 

mellom andre høydenivå, og vi har ansett dette som vesentlig f.eks. fer 

forståelsen av hvordan regn og mildvær vinterstid fører til langt større 

økning i det spesifikke avløp fra feltene nedenfor Bertnem og Fiskumfoss 

enn fra feltene ovenfor. 

Det kan i tilslutning til dette også henvises til at "oversikten" oppgir 

størrelsen av det regulerte felt til 1094 km2, hvilket vil si 33 __  ..... . Y .  ... _t.--- .. 
ovf: Fiskumf_os_s_, 21 % ovf. Bertnem, 17 % ovf. Namsbrua og 1_4 __ .%_ av he_le ned-_ 

slag sf el t_et t i_l .... Nams_os havn og Lyngenf j __ orde_n samlet_. 

At vi i våre beregninger har tatt vesentlig hensyn også til nedslagsfeltene 

sør for havneområdet og til Lyngenfjorden, kommer av at avløpet fra disse 

feltene til sine tider må antas helt eller delvis å kunne bli ført inn i 

havnebassenget, avhengig av vind og tidevann. 

Samlet areal av Lyngenfjorden, Namsos havn og Namsenfjorden innenfor Gås- 

50 kni2. øyene er ca. 

2 b. Hydrologiske forhold. 

I tillegg til "oversikten" omfattende materiale i kap. C o m  avløpsforhold 

ved Fiskumfoss og Bertnem vannmerker o.a. har vi funnet det påkrevet også 

å utrede mer i detalj de hydrologiske forhold i den del av det totale ned- 

slagsfelt som har sitt avløp nedenfor Bertnem. Likeledes har vi ønsket å 

vite hvor stor del av Namsens vannføring som til enhver tid skyldtes regu- 

leringen. Dette og beslektede forhold er av NTB utredet for oss i heftet 

"Hydrologiske forhold - Namsos havn]' Heftet omhandler årene etter 1961. 

Av tabell 1 fremgår det at bare 4 % av nedslagsfeltet til Fiskumfoss ligger 
under 200 m o.h. Av feltet mellom Fiskumfoss og Bertnem ligger 7 % under 
200 m. Mellom Bertnem og Namsbrua ligger hele 42 % av nedslagsfeltet under 
200 m, og av feltene sør for Namsos havn og langs Lyngenfjorden ligger 31 % 
under 200 m. 

Foruten at nedslagsfeltene til Namsens nedre del og til Lyngenfjorden ligger 

nærmere havet, og som følge derav har et mere maritimt klima enn den øvre 

del av nedslagsfeltet, er de altså også gjennomgående mer lavtliggende. 
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Begge disse forhold tyder på en større spesifikk avrenning fra de ytre 

feltene ved mildvær og nedbør vinterstid. Dels når ikke alltid slike 

mildvær særlig høyt til fjells, og dels vil nedbør som faller som regn i 

ytre og lavereliggende strøk, falle som snø i indre og høyereliggende strøk. 

For å studere dette forhold nærmere har vi latt Iskontoret fremlegge avløp 

oppgaver også for Øyungen og Eidsvatn vannmerker. Øyungen har et nedslags- 
········-·····-············· -·································· 

felt på 235 krri2 og ligger vel 100 m o.h. i Årgårdselv som har sitt utløp 

innerst i Lyngenfjorden. Vannmerket har vært i drift siden 1916. Eidsvatn 

vannmerke har et nedslagsfelt på 519 km2 og ligger ca. 18 m o.h. ved Bjøra 

som noen få kilometer lenger nede har sitt utløp i Namsen i Overhalla 

nedenfor Bertnem. Eidsvatn vannmerke var i drift i årene 1922-34. 

En sammenlignende undersøkelse av når oppgang, topp og nedgang i vannførin 

intreffer vinterstid innen nedslagsfeltene ble foretatt for vennmerkene 

Fiskumfoss, Øyungen og Eidsvatn for årene 1922-34. Det viste seg at for 

pentademidler av vannføringen syntes vannmerkene Fiskumfoss og Øyungen å 

reagere meget godt i takt mens Eidsvatn for det meste lå en pentade etter i 

reaksjonstid. Lignende undersøkelser mellom Fiskumfoss og Øyungen for 

tiden etter at reguleringen er trått i kraft tyder på at dette forhold ikke 

har endret seg for Fiskumfoss' vedkommende. Dette skyldes selvsagt at 

vinterflommer i Namsen i alt vesentlig skyldes øket tilsig fra feltene 

nedenfor de regulerte sjøene og at inntaksmagasinene til Aunfoss og Fiskum- 

foss er små og uten særlige muligheter til å virke sinkende på slike f Lomme r. 

Forden tid Bertnem vannmerke har vært i drift synes vannføringen også ved 

dette vannmerke å reagere synkrent med Fiskumfoss og 0yungen. 

Vi fant altså at ved .... vannføringsvari.as.j.one.r .... vinterstid ... reagerte ..... Y...E_:l.!: l. .. 

Øyungen, Fiskumfoss og Bertnem nokså samtidig mens Eidsvatn lå ca. fem dager 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  • · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  t.,-, 

etter i tid. Til dette er å bemerke at i motsetning til de tre andre vann- 

merkene, har Bjøra ved Eidsvatn en god selvregulering i og med at tre store 

vann ligger i elvas lavereliggende del, d.v.s. under 81 m o.h. 

For vinteren sett under ett viser vannføringen ved Eidsvatn samme tendens 

til å avta senere enn ved de andre vannmerkene. tter jul viser den en 

gradvis avtagning frem mot midten av februar mens de andre vannmerkene 

viser et mer markert fall ved nyttår ned til en relativt konstant vinter- 

vannføring. 
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?< 

NTE' s oppgaver i "Hydrologiske data - liarnsos havn" og Iskontorets materiale 

samt NVE's "Hydrologiske undersøkelser i Norge" viser etter en serie kon- 

trollregninger dessuten følgende om de .. spesi.fikke .... avløpsforhold····i····det .... t.otale. 

r.!: .. ..lgsf e.l t ..... t.il···· Narns.os ... havn:. 

Bortsett fra isganger og store fiommer ligger forholdet mellom det spesifike 

avløp (1/s, km2) ved Øyungen og Fickumfoss vannmerker på verdier fra 1,4 til 

3,0 vinterstid. Forholdet er lavest i stabile kaldværsperioder og høyest 

i forbindelse med kortvarige mindre vinterflommer. I gjennomsnitt for 

vinteren er forholdet meget nær 2,0. Forholdet mellom det spesifikke avløp 

for feltet mellom Fiskumfoss og Bertnem og feltet ovf. Fiskumfoss viser i 

hovedsaken de samme verdier. Likeledes ligger forholdet mellom Eidsvatn og 

Fiskumfoss mellom de samme verdier, men viser en tydelig tendens til en sam 

ling av de største verdiene mellom nyttår og medio februar. Etter den gode 

overensstemmelse mellom de lavereliggende vannmerkene i forhold til Fiskum- 

foss har vi på dette grunnlag og ut fra de foranstående arealbetraktninger 

tillatt oss å trekke denne konklusjon: Vint.erst.i·d····ut.en.om ..... isganger .... og st.ore 

!lommer .. er ... det .spe.sif.ikke.avløP .... for .... de.t .... s.aml.ede .... nedslagsf.e.lt .... nedenfo:r. Fi.. .. 

. . ? .  ..  Ill:.:.. .. ?.  .. '. ..  ?.? .. .?.'..? ::::  ....·····?.··'·?. .. - ganger det spe.s.ifikke avl.P. ve.. 
Fiskumfoss. Avløpet ved Øyungen vannmerke kan brukes som representativt for 
.................................................. ·························••··•··············•····· ·········••·•············································•·•······························································································································-···························•1•·· 

. . . e .  ?:.e.. .'.3:."'.:.:.":....ls..ts.... t...--'·······?..:..:...g; ..  .. :.. t.?..:. .:.!:1 ._j__.Y..!:1. .. . .  Y...!.:..?.. .?.1?. .:r.:.i. 
.heten i .. __ ::,jøra .... har .... På .... det .... samlede ..... ti.lsig····t·il Nams.os .... havn. 

Med sine 235 knf utgjør Øyungen vannmerkes nedslagsfelt snaut 1/19 av det 

samlede nedslagsfelt ndf. Fiskumfoss. Sett i forhold til selve nedslagsfelt 

ndf. Fiskumfoss utgjør Øyungens nedslagsfelt snaut 1/12. Det kan være 

vesentlig å skjelne mellom de tilfeller da man kan gjøre bruk av hele det 

store feltet sør for havnen og de gangene man må utelukke dette som nedslag- 

felt. Utvelgelsen må i alt vesentlig skje etter en vurdering av vinden. 

For å utrydde enhver misforståelse vil vi presisere at reguleringens inn- 

flytelse på vannføringen selvsagt er holdt helt utenfor i de ovenstående 

vurderinger av avløpsforholdene. 
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2 c. Mete__or_ologiske __ J_orhol_d. 

I likhet med de fleste vassdrag langs Norges vestkyst, ligger også Namsen 

i brytningen mellom kontinentalt og maritimt klima. Store deler av vintern 

gir stabilt kaldvær over land en rolig, kald værtype over hele vassdraget, 

men raskt kan omslag til mildere vestlig vær med vind og nedbør slå inn i 

fjordområdet og vassdragets nedre del og som regel også bre seg inn over 

mesteparten av nedslagsfeltet. 

I "oversiktens kap. B" finnes en rekke tabeller og figurer som viser midler, 

summer og karakteristiske data for nedbør, temperatur og vind ved en rekke 

værstasjoner i eller nær nedslagsfeltet. 

Siden denne undersøkelsen gjelder isforholdene ved Namsens utløp, har vi 

funnet å måtte supplere de meteorologiske data fra "oversikten" med til- 

gjengelige meteorologiske data fra målesteder nærmere selve Namsos havn. 

Namsos har hatt vanlig meteorologisk stasjon bare i årene 1935-40, og fra 

denne er lite materiale tilgjengelig. Meteorologisk Institutt har imidler- 

tid på basis av disse målingene regnet ut et døgnmiddel for temperaturen 
•··•························· . 

som refererer seg til normalperioden 1931-60. Dette døgnmidlet er tatt med 

i våre fig. 4-9. Det kan være av interesse å legge merke til hvor mye lavere 

middelverdiene er ved met. stasjonene Majavatn, Nordli og Kjevli i Snåsa i 

"oversikten" enn i Namsos. 

Fra Namsos brannstasjon har vi fått daglige observasjoner av morgentempera- 

tur kl. 08 eller 09 helt fra 1939 og enkle vindobservasjoner fra samme tids ... 

punkt for årene etter 1961. Dette:.er etter alt å dømme de eneste kontinu- 

erlige meteorologiske målinger som er tilgjengelige fra selve Namsos. 

Av ne_dbørmålinger har vi i alt vesentlig basert oss på målingene fra Over- 

halla nedbørstasjon. Nedbøren i distriktet synes å fordele seg forholdsvis 

jevnt etter månedsummer og - midler fra samtlige stasjoner å dømme. Over- 

halla er valgt fordi den ligger nærmest Namsos. 

2 d. Havneområdet. 

I henhold til brev fra Namsos Havnevesen 10/7 1956 er grensene for Namsos 

Havnedistrikt definert slik ved lov av 8/8 1924: "Mot sjøen begrenset av en 

rett linje fra bygrensen i Smedvika-Storsteinvika - til nordspissen av 
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Digernesset. Derfra en rett linje til Tiendeholmen og videre herfra en rett 

linje til byens østgrense ved smedbe rge t t' 

Da en slik definisjon av havneomrdets utstrekning synes noe snever i denn 

sammenheng, har vi tillatt oss også å betrakte hele det farbare området på 

Spillumssiden og elveutløpet opp til Namsbrua som tilhørende Namsos havn. 

Tilsammen utgjør i så fall Namsos havn et område på ca. 6,5 Jmll. 

Dybdeforholdene i elveutløpet fra Namsbrua frem til marbakken, som strekker 

seg fra Spillum mot van Severens anlegg, er noe varierende fra år til år, 

avhengig av elvas graving og transport av sand og leire. Langs djupålen sypes 

dybdene å variere noe fra ca. 9 - 10 m til snaut 1 m. De to store ørene på 

hver side av elveutløpet, Bjøremsøra og Spillumsøra, er meget grunne og 

tildels tørrlagte ved lavvann. 

Ut fra marbakken skråner bunnen steilt ned mot ca. 60 - 70 m's dybde og der 

fra slakere ut mot 200 - 300 m, som stort sett også er dybden av Namsen- 

fjorden ut mot havet. 

Det er såvidt vi tes ikke regnet ut ikke-harmoniske konstanter for t_i_devannei;_ 

i Namsos, men "Den Norske Los" bind I, utgitt av Norges Sjøkartverk i 1962, 

oppgir følgende verdier for Rørvik: 

Midlere forskjell mellom HV og LV 
II " II 

" II II 

II II II 

spring HV og LV 

nipp HV og LV 

vår- og høstjevndøgns spring HV og LV 

Forskjell mellom Høyest observerte HV og lavest observerte LV 

i periodene 1937-38 og 1942-43 

1,55 ID 

2,08 II 

1,02 II 

2,70 II 

3, 66 II 

En sammenligning med Trondheim og Mosjøen tilsier at tidevannsforskjellen 

i Namsos nok er noe større enn de refererte verdiene fra Rørvik, anslagsvis 

20-40 cm for de midlere forskjellene. 

En del tidevannsmålinger er referert i "oversiktens" vedlegg. 

De strømforhold som tidevannet sammen med elvevannet forårsaker i Namsos 
·········-············-························ 

havn, er meget kompliserte. 

0ppstuvingen fra tidevannet registreres helt opp til Sellegghylla, vel 20  

ovf. Namsbrua. Dette vil med andre orQ si at et areal på 6,8 Jmll vannflate 

av elva ovf. Namsbrua er med i tidevannsbevegelsen. Hvor stort volum som i 
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tidevannsperioden fylles opp innenfor dette arealet og siden tømmes ut ved 

Namsbrua, er vanskelig å angi eksakt. Oppgavene over tidevannsforskjellen 
! 

fra Rørvik gir som nevnt sansynligvis noe for lave verdier, men på den annen 

side vil selvsagt høydeforskjellen mellom HV og LV avta langsomt oppover 

elva mot det lille fallet ved Sellegghylla. For et overslags skyld nytter 

vi derfor 1,5 m som et middeltall for forskjellen mellom HV og LV innenfor 

tidevannsområdet ovf. Namsbrua, og finner da at ca. 10 mill. i strømmer ut 
i fjorden under Namsbrua i løpet av en tidevannsperiode på ca. 6 timer. 

Ved spring HV og LV vil det tilsvarende tall være snaue 14 mill. i og ved 
nipp HV og LV ca. 7 mill. d. 

Det vannvolum som i en tidevannsperiode på 6 timer fylles opp ovenfor Nams 

brua på stigende sjø og siden passerer ut i havnen og fjorden på fallende 

sjø, er en blanding av elvevann og sjøvann. Tilførselen av sjøvann skjer 

bare på stigende sjø, mens elvevannet selvsagt strømmer til kontinuerlig 

døgnet gjennom. 

En gjennomsnittlig vannføring i Namsen ved Sellegghylla (hvilket tilnærmet 

vil si vannføringen ved Bertnem +vannføringenfra Bjøra) på 100 i sek be- 
løper seg i 6-timers-perioden til 2,16 mill. i. Ved flo sjø utgjør altså 
elvevannets andel av det totale "tidevannsvolum" mellom Sellegghylla og 

Namsbrua ca. 20 % ved en midlere tidevannsforskjell på 1,5 m. 
I løpet av de følgende 6 timene, mens tidevannet synker, tilføres nye 2,16 

mill. i elvevann, og tidevannets andel kommer dermed opp i totalt 4,32 mill: 
i eller vel 40 % av det samlede "tidevannsvolum" ovf. Namsbrua innen fjære 
sjø. Fra å utgjøre ca. 20 % idet vannstanden er på topp, stiger elvevannets 
prosentvise andel av totalvolumet frem til laveste vannstandsnivå, slik at 

det like før fjære sjø nok utgjør mesteparten av det vannet som da passerer 

Namsbrua for utgående. 

Er vannføringen i Namsen bare 50 i/s, er selvsagt også den prosentvise ande+ 

av elvevann i "tidevannsvolumet" omkring halvparten av hva tilfelle var med 

en vannføring på 100 J/s, og øker vannføringen til 200 i/s, blir den prosent- 

vise andel den dobbelte o.s.v. 

Da tidevannsforskjellen ved springflo er ca. 2 m, utgjør elvevannet da en 

tilsvarende mindre andel av det totale volum ovf. Namsbrua, d.v.s. ca. 15 % 
av de totale 14 mill. i ved flo, beregnet for en vannføring på 100 i/sek. 
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Ved nippflo er den tilsvarende prosentvise andel av det oppsamlede volum på 

ca. 7 mill. i ved flo steget til ca. 30 %, mens elvevannets andel av det 
vann som passerer Namsbrua like før fjære sjø er helt dominerende. 

Fig. 1 fremstiller grafisk en slik forenklet betraktning av hvordan opp- 

fyllingen skjer i tidevannssonen mellom Namsbrua og Sellegghylla. 

Et slikt bilde gir riktige størrelsesordener ved vanlig vintervannføring, 

men tidevannsbildet er nok allikevel langt mer komplisert. Bl.a. er det 

klart at all den stund det skjer en kontinuerlig tilførsel av elvevann, vil 

• utstrøn:ningen under Namsbrua strekke seg ut over de 6 timene vi her har 

regnet med. Tilsvarende vil fyllingen gå raskere enn på 6 timer. 

Likeledes observerer man også at skifte av strømretning ikke finner sted 

samtidig i alle nivå under Namsbrua, samt at meteorologiske faktorer, særlig 

vinden, griper "forstyrrende" inn i bildet. 

Saltvann er betydelig tyngre enn ferskvann. Kystvann av saltgehalt 32-35 °/oo 

er 25-28 kg tyngre pr. i enn ferskvann. Følgelig vil ferskvannet bli liggepde 

eller strømme over underliggende saltvann og ikke blande seg med d€tte i 

nevneverdig grad uten ved slik påvirkning at det forårsakes omrøring. Slik 

omrøring kommer i stand ved at strømmen passerer innsnevringer eller terskler, 

ved vindbølger eller ved forskjellige former for turbulens påført ved menne 

ekelige inngrep. 

Differansen i egenvekt mellom kyst- og elvevann fører til at det blir et 

dyptliggende saltere vannlag og et overliggende mer eller mindre ferskt 

overflatevann i Namsens munning. Enkelte steder er det så grunt at det 

bare finnes overflatevann av skiftende saltgehalt, men i alle fordypninger 

over 3-4 m's dybde kan saltvann registreres endog flere km ovf. Namsbrua. 
Bare i flomtilstander blir saltvannet helt eller delvis ført ut i fjorden. 

Vannhastigheten under Namsbrua kan bli ganske anselig. En profil utarbeidet 

av NTE viser at tverrsnittet fra vannoverflate til bunn er ca. 1000 J under 

brua. Erfaring fra andre fjordmunninger samt spredte målinger under brua 

foretatt av Iskontoret ( "oversiktens" vedlegg) og Norsk Institutt for Vann- 

forskning ("Undersøkelse av Nam.sens munningsområde som resipient for indu- 

strielt avfallsvannV Oslo 1962) tyder på at omkring halvparten av det vann 

som strømmer ut under brua mellom flu og fjære passerer i løpet de to midtre 

timene. Dette vil med andre ord si at ved springflo kan middelhastigheten 





12) 

i tverrsnittet under brua ligge på omkring 1,0 m/s i de to timene den er 

sterkest. Ved nippflo vil den tilsvarende strømhastighet være ca. 0,5 m/s/ 

og ved midlere tidevannsforskjell kan den ligge på omkring 0,75 m/s. Alle 

verdier er beregnet for vannføringer under ca. 200 i/s fra Namsen. Middel- 

hastigheter på 1,0, 0,75 og 0,5 m/s under Namsbrua tilsvarer vannføringer 

av brakkvann på henholdsvis 1000, 750 og 500 i/s. 

Strømmen er sterkest langs djupålen helt ut til marbakken. Innover de store 

ørene vil friksjonen mot bunnen være stor, og vannhstigheten avtar snart. 

Der hvor overflatestrømmen er stri utover marbakken, drar den også det 

øverste sjiktet av det underliggende sjøvannet med seg i en utgående strøm. 

For å erstatte det sjøvannet som på denne måten strømmer ut fra marbakken 

kommer det i stand en motsatt rettet strøm i dypereliggende lag, altså inn 

mot marbakken og opp langs denne til den når opp mot elvestrømmen og brått 

tvinges utover igjen av denne. Strømmen danner en hvirvel som nok skaper 

en blanding i sprangsjiktet mellom sjøvann og elvevann, men som ikke er 

sterk nok til blande lagene fullstendig. Det vil først kunne skje lenger 

ute i fjorden ved vindens hjelp. 

En oversikt over overflatestrømmene har havnefogd Nordvik gitt, ved at han 

har skissert strømmene slik de har fortonet seg for ham, observert fra havne.- 

kontoret og basert på isens drift. Hans iakttagelser er nedtegnet på fig. Z, 

som viser antatt strømretning og relativ styrke hver annen time gjennom hele 

tidevannsperioden. Midtfjords synes etter det strømmen å være utoverrettet 

hele tidevannsperioden gjennom, om enn med vekslende styrke. Men langs land 

inn mot selve byen er det tydelige tegn til en bakevje. Det ser også ut til 

å være en tydelig sirkulasjon rundt de tørrlagte partiene av Bjøremsøra, men 

ved lavvann dør denne sirkulasjonen bort, trolig fordi den trangeste passas en 

mot Tinnholmen da mer eller mindre tørrlegges og stenges. Lignende bakevjer 

finnes sikkert også på Spillumssiden. 

Som vi har sett, er strømforholdene varierende både med vekslende vannføring· 

fra Namsen og med tidevannets størrelse og tidspunktet i tidevannsperioden. 

I et senere avsnitt vil det også bli vist hvilken betydelig virkning vinden 

kan ha på overflatestrømmen. 



Fig.2 Vanl igst romsetn ing tegnet e t te r  isens d r i f t ,  
observert fra havnekontoret. !Havnefogd Nord v i k l  
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For å illustrere hvilken størrelsesorden mengden av det tilførte elvevann 

beløper seg til, har vi i fig. 2 a satt opp kurver for hvor tykt et over- 

flatelag av elvevann ville bli ved varierende vannføringer om det fikk 

akkumulere seg uhindret i et døgn. Beregningen er foretatt både for Namso 

havn (6,5 kin2) og for hele fjordområdet inkludert Lyngenfjorden innenfor 

Gåsøyene (50 kin2). Som vi ser vil et tilsig på 100 i/s gi et 133 cm tykt 

lag i Namsos havn eller et 17 cm tykt lag over hele fjordområdet. I løpet 

av to døgn eller med dobbelt vannføring blir tykkelsen den dobbelte o.s.v. 
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3. GENERELT OM ISDANNELSE I FJORDER: 

For forståelsen av de konkrete forhold omkring isleggingen i Indre Malangen, skal 

det her ganske kort redegjores for de fysikalske prosesser ved islegging og varme- 

husholdning slik de generelt kan arte seg i en fjord. 

Når vann fryser, er selve av-kjolingspros€ssens forlop avhengig av vannets salt- 

gehalt. Saltgehalten, og også i noen grad temperaturen, bestemmer vannets spesi- 

fikke vekt og dermed også stabilitetsforholdene i et vannlag. 

Vannets frysepunkts og dets maksimale spesifikke vekts variasjon med saltgehalt og 

temperatur er vist på fig. 3. Kurvene skjærer hverandre i et punkt hvor salt- 
o gehalten er 24,7 o/oo og temperaturen -1,33 C. Saltgehaltverdien 24,7 o/oo 

betegner et skille i saltvannets måte å reagere på overfor avkjoling. 

Vi vil i det folgende skjelne mellom på den ene siden f.!..tvmr:t. ( saltgehalt S lik 

0 of oo) og på den annen s,,:1)J:va.rm (S s tcr re enn O o/ oo), som igjen består av br:a.k.J::• 

va,nr1 (S mellom O og 24, 7 o/ oo) og 5.jcivc:1.n.n (S hoye re enn 24, 7 o/ oo). 

Som fig. 3 viser, vil fersk- og brakkvann ved avkjoling bli stadig tyngre inntil 

en viss temperatur er oppnådd, 4° for ferskvann og ca. 2° for brakkvann av 10 o/oa, 
0 hvoretter vannet stadig blir lettere inntil det fryser, ved O for ferskvann og 

0 ved ca. -0,5 for brakkvann av 10 0/ 0 0 .  Sjovann derimot blir stadig tyngre ved 

avkjoling og oppnår ikke sin maksimale tetthet for det fryser. 

Har vi folgelig et homogent lag med fersk- eller brakkvann, vil det ved avkjoling 

i overflaten dannes en instabil sjiktning med tungt kaldt vann overst. En slik 

sjikting forsakes hele tiden utjevnet ved at det tunge vannet synker mens lettere 

vann kommer opp i kontakt med luften og avkjoles. 

En slik omroring påskyndes selvsagt i naturlig tilstand av vind o.a. 

Omroringen på grunn av instabilitet opphorer så snart vannet som helhet har nådd 

den temperatur hvor det har sin storste tetthet. Ved ytterligere avkjoling vil 

overflatelaget bli stadig lettere, sjiktningen blir stabil og vannet islegges rast. 

Et homogent lag sjovann vil imidlertid etter det vi foran har sett, ikke på noe 

tidspunkt kunne oppnå stabil sjiktning i de ovre lag ved avkjoling. Det får en 

"vintersirkulasjon" som ikke opphorer for vannlaget som helhet er kjolt ned til 

frysepunkttemperaturen. 
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Vi har her behandlet avkjolingsprosessen i homogene vannlag. I naturlig tilstand 

i en fjord kompliseres forholene bl.a. ved at vannet har en tydelig lagdeling 

med okende saltgehalt mot bunnen. han finner både €n jevn overgang og tydelige 

sprang i saltgehalt. 

I en fjord utsettes vannet for oppvarming og avkjoling på flere måter. Her skal 

bare nevnes de viktigste: stråling, konveksjon, fordarnping og ikke minst varme- 

tilforsel utenfra gjennom havstrom, elvevann og nedbor. 

Etter en islegging avtar varmetapet til atmosfæren med voksende istykkelse. 

Dekkes isen av sno, reduseres varmetapet sterkt. De varmeprosesser som bringer 

varme til vannets overflatelag, vil etter hvert bli mere dominerende inntil en 

t e ru.Lsk likevekt er oppnådd. 

I motsetning til hva som er tilfelle i våre store uregulerte innsjoer, oppnås og 

overskrides den termiske likevekt lett i en fjord. Store varmereserver finnes i 

dypereliggende vannlag og ved turbulens og oppadrettede strammer som dannes av vind 

og tidevann, bringes disse opp under isen, og på utrolig kort tid kan store is- . 

mengder smelte bort. 

3. C • Forhold som. i_J:l1:1yJ_:r):::r: .. P.å,. i__tj<:l_I1_r.l_E:?_l::;en. 

La oss forst ta for oss noen talleksempler som illustrerer noen av de forannevnte 

elementers storrelsesorden vinterstid: 

Etter Werner Johannessen X) er_ gjer.ip()ITl?_Ditt:JJg __ gJ.9.pc1J_:,.t::r,å,J,__iJ:1.g .. :i .. qqgT,t§J . .1:n9.t .. . n  

l:to_:rj()_:rita.l _fJat:E:), regnet i kcal/m2 doqn , eller beregnet jevnt fordelt over hele 

dagnet i kcal/da sek, for Mo_:i._Rc1na: 

Tabell 2 . 
... ·•··················· 

Klarvær 
1-lidlere skydekke 
Overskyet 

Des. 

21 
14 

6 

kcal/m2 dagn kcal/da sek . 
.... ... · · • • · • • · · · · · ·  ......... 

Jan. Febr. bars Des. Jan. Febr. M,us: 

104 553 2132 3 1 6 4? 
70 310 1175 0 1 4 11 
28 149 570 0 0 2 7 

Avviket mellom Mo i Rana og Namdalen er ikke stort, så ovenstående tabell også 

gir tilnærmede verdier for Namdalen og Namsos. 

XTho w-r-jitannssen :·· 1 i \ i a i m u t v e i c s T i n g  T.bygningeir •• o<j°.k:i:tinaeL··;,;· cisio. 1°956. 
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X) 
Etter Devik er varmetapet fra en null graders vannflate (utstråling+ fordamping 

+ konveksjon) målt i kcal/da sek: 

Tabell 3. 

N Luftt crcpez e tur 
"O ····•· · c ·  

V C 
.. , . . . .  . .......... 

0-8 m/sek 00 -10° -20° 

0 33 67 96 
35 93 143 

4 
19 53 82 
21 80 129 

8 1 6 39 69 
5 8 66 116 

N = skymengde (O = klart, 4 = halvskyet, 8 = overskyet) 
v = vindstyrke i m/sek. 

Grovt forenklet kan man bruke disse verdiene: 

Sterk kulde: 100 kcal/da sek. 

Middels bilde: 50 " 

For å fryse 1 kg ferskvann til is må vannet avgi 80 kcal. Saltvann avgir ube- 

tydelig mindre varme. Av tabellen over ser vi at det ved sterk kulde produseres 

betydelige ismengder. Ved et varmetap på 100 kcal/da sek. blir isproduksjonen 

i ferskvann hele 125 000 kg/da dagn. 

Fra et isdekke er varmetapet til luften praktisk talt det samme som fra vann så 

lenge isdekket er tynt, men avtar med voksende istykkelse. 

Varmetapet fra en snoflate er storre enn fra vann og is, men snoens varmelednings- 

evne er liten, så alt i alt virker et snolag som en god isolator f.eks. på under 

liggende is. 

Det kan også være av interesse å se på hvor stor vannflate som kreves for at en 

kontinuerlig vanntilforsel skal avkjoles fra f.eks. 1 til O 0 c .  Flaten er propor- 

sjonal med vannforingen og vanntemperaturfallets storrelse. 

r· . 
X Olaf Devik: ''Thermische und dynamische Bedingungen der Eisbildung in 

r, 

Wasserlaufen." Geof. Publ. IX, No. 1, Oslo 1930. 
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-Vi velger her å sette vannforingen lik 10 m1sek. og bruker de samme betegnelser 

for skydekke og vind som i tabellen foran. Etter Devik får vi folgende "kjoleflate'· 

i dekar: 

Tabell 4. 

N V 11t t . p r ' . 3 :  tur oC ......... 

0-8 m/ sek. • 00 -10° -20°• 

0 1 300 150 
5 290 110 

.................... 

4 1 520 190 120 
5 470 120 80 

8 1 ·ca.1800 250 140 
5 -u 1300 150 80 

For en vannforing på 50 m1sek. blir altså kjoleflatene 5 ganger så store, for en 

vannforir.g på 100 ID3/ sek. blir de 10 ganger så store osv. 

Skal vannet avkjoles to grader blir kjoleflatene dobbelt så store osv. 

Devik setter også opp nedenforstående tabell for det antall timer som trenges for 

å danne is av en oppgitt tykkelse. Tabellen er satt opp med det forbehold at 

vannet er ferskt og har en temperatur på O 
0c. Luftfuktigheten er satt lik 85 %, 

Tabell 5, 

· • · · • •  · · · · • • · · • · · ·  ..... , ............... ... 

Skydekke Luft- oC Is tykkelse i cm 
2 ··s··· ••·•· s .......... iO 

temp. , 20 30 
• ·• · · ·  ·••·••····················· 

0 0 17 36 80 190 330 
-10 10 22 47 112 190 
-20 7 16 35 81 139 

klart 
5 0 17 95 260 510 

-10 6 35 96 180 
-20 4 23 62 117 

0 0 120 255 2340 
-10 21 390 
-20 12 220 

overskyet 
5 0 102 230 1630 

-10 9 20 136 260 
-20 5 12 29 78 150 

. . . . . .  , . ,  ................ · · · · · ·•·  
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For brakkvann av samme temperatur vil det ta noe lengre tid å danne islag av 

samme tykkelse, alt etter vannets saltholdighet. 
 

Brakkvanns frysepunkt er Lave re"- 
0 enn O C, men selv etter at vannets frysepunkt er nådd, vil fryseprosessen forsinfeS 

i forhold til ferskvannets. 

Under frysepro5essen utskilles nemlig salt som delvis innkapsles i isen, men som 

også blander seg med det vann som ligger like opp til undersiden av det nydannede 

islag. Derved får dette vann en oket saltgehalt, blir tyngre og tar til å synke. 

Denned startes en vertikal sirkulasjon som naturlig nok forsinker isdannelsen. 

Ferskvannsti_l_forsel fra elver eller i fonn av nedbo r bidrar til å oke stabil i teten 

i overflatesjiktningen. Stor ferskvannstilforsel vinterstid vil med andre ord 

legge forholdene godt til rette for islegging. 

Nedbor som når __ fjorden i fast .:f.<?..t dvs. som sno, sludd eller hagl, avkrever sine 

omgivelser i overflaten store varmemengder for den smelter. For å smelte 1 kg sn9 

av temperatur O 0c kreves en varmetilforsel på 80 kcal fra det omgivende vann. 

1 kg sno tilsvarer omregnet til vann en nedborhoyde på l mm fordelt over en flate 

på lm2. Tenker vi oss smeltevarmen til denne ene kilo sno tatt fra vannet umiddelp 

bart under overflaten av lli flaten, vil vannetapet f.eks. fore til at temperature 

i det overste 8 cm tykke vannlag synker 1 °c. 

Tidevannet vil som oftest bryte ned stabil sjiktning. Dets virkning bestemrn€s 

av dets storrelse og av fjordbunnens topografi. Grunne terskler i fjordbassenget 

bidrar således effektivt til å blande vannlagene. 

Ytn..d.-. kan både påskynde og forsinke eller endog hindre islegging. Den påskynder 

islegging ved å: 

a. oke varmetapet fra vannoverflaten til luften, 

b. effektivisere omroringen av kaldt overflatevann med underliggende 

vannere lag, ikke bare til den temperatur der fersk- og brakkvann når 

sin storste spesifikke vekt, men endog til temperaturer under denne, 

c. befordre transport av ferskvann og/ eller is til områder der dette p.g,a. 

oppstuing blir liggende for senere å danne et kaldt og stabilt overflate- 

lag. 

Vinden f_2:r:s.J.nJ::e_r 4:?_U,_ez: .... .hJI}_cire.!: islegging ved å: 

a. bryte ned stabilitet som allerede måtte bære oppnådd, 

b. bryte opp allerede eksisterende is, 

c. befordre transport av ferskt overflatevann og/ eller is ut fra områder 

der forholdene ellers kunne ligge vel til rette for islegging. 
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Vindens virkning på varmetapet er behandlet tidligere i dette avsnitt, og vi skal 

derfor bare gi et par talleksempler på storrelsesordenen av vindens transpor- 

terende evne. 

_Overfl_atestrommens hastighet eller hastigheten til gjenstander, f.eks. is som 

driver i vannet p.g.a. vind er ca 2 % av vindhastigheten. I lepet av en time kan 

altså vinden alene ved en styrke på 4 m/sek. (lett bris) fore en gjenstand som 

driver i vannoverflaten ca 300 m og ved 10 m/sek. (frisk bris til liten kuling) 

fore den ca 700 m. 



23) 

4. ISVANSKER - RAPPORTR OG KOMMENTARER. 

Det var vårt håp at det skulle fiJles en del tilgjengelige opplysninger om 

isforholdene slik de hadde artet seg på Namsos havn fra dag til dag gjennom 

en del vintrer. Med slike opplysninger fra tiden både før og etter de for- 

skjellige reguleringstrinn ville man ha hatt gode muligheter til å kunne 

påvise eventuell sammenheng mellom tidspunkt og utbredelse av isleggingene 

med meteorologiske og hydrologiske elementers opptreden - i den utstrekning 

disse igjen var registrert. 

For å starte med de opplysninger vi med en del besvær har samlet om is_for- 

llolden_.! så utgjør de for det første spredte notater foretatt hos van Seve- 

ren, avisnotiser fra lokalavisene og andre opptegnelser foretatt av Havne- 

vesenet, forstmester Wilhelm Hals og oss selv ved enkelte befaringer i om- 

rådet. 

De hydrologiske data er i alt vesentlig hentet fra II ove r s fkt en]' men også 
·-············-·············-···-·-····· 

supplert med stoff bearbeidet for oss av NTE i "Hydrologiske data - Namsos 

havnl' 

Meteorologiske data har vi hentet fra "oversikten" samt fra vindobservasjoner 

og temperaturmålinger ved Namsos brannstasjon. 

Vi har dessuten gitt noen enkle opplysninger om t_idevannet, hentet fra 

Norges Sjøkartverks tidevannstabeller. 

Som en innledning kan det kanskje først være på sin plass å se hva "Den 

Ncreke Los" utgitt av Norges Sjøkartverk rent generelt har å si om isfor- 

holdene i Namdalsfjordene: 

Bind IV 1957. 

ISFORHOLD. 

side 8: På strekningen Statt-Folla er vinteren forholdsvis mild, og alle 

havner i ytre strøk er derfor isfrie. Det hender at enkelte av de indre 

fjorder fryser til for kortere eller lengre tid, f.eks. Beistadfjorden, 

Stjørnafjorden, visse strøk av Namsenfjorden og Indre Folla innenfor Folde- 

reid. 
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side 376: Den ytre delen av Namsenfjorden er som regel isfri. Inne i 

fjordbunnene kan dog isen i månedene januar - mars legge seg for kortere 

eller lengre tid. 

Foldafjorden og sidearmene Oppløyfjorden og Kvistenfjorden er isfrie. I 

Indre Folla legger isen seg om vinteren fra bunnen av fjorden til Tenholmen, 

Utenfor Foldereid ligger det sjelden is. 

Avisnotiser. 

Ved tiltaksskjønnet i Namsen fremla h.r.adv. Asm. Schiefloe i prosesskrift 

av 23. november 1956 som vedlegg avskrift av en del avisnoti_s_er fra lokal- 

aviser angående isforhold i Namsen og Namsos havn. 

Vi har her valgt å sitere de notisene som vi mener har relevans i denne sak, 

men har av hensyn til det meteorologiske og hydrologiske materiale vi har 

til rådighet i "over-s fkt en]' valgt å konsentrere oss om årene etter 1926. 

Artikler som utelukkende omhandler forholdene i elven eller situasjoner hvor 

isvanskene på havnen åpenbart bare skyldes drivis etter isgang i elven, er 

utelatt. 

Vi knytter enkelte kommentarer til artiklene, stort sett ut fra diagrammene 

fra Fiskumfoss på "oversiktens" side 46-58: 

"Namdalen" 1929: "ISEN I NAMDALEN har endnu ikke været til nogen større gene 

for skipsfarten til Namsos. Takket være "Bangsund II som har været i arbeide ,. 

som isbryter, har der været holdt åpen råk helt ind til bryggen. Værre er 

det derimot i Hovika, hvor sildeoljefabrikken er indefrosset og av den grund 

har ståt en ukes tid. Fabrikken har sat folk igang med issagning og efter 

hva "Namdalen" erfarer går det raskt unda, så man antar at kunne komme igang 

med det første på fabriken igjen 

Det er ikke oppgitt fra hvilken dato utklippet stammer, men av temperaturkurvene 

synes det som om tidspunktet er januar eller februar, siden ishindringene er 

store helt ute ved Hovika på Otterøy. Etter en mindre flom midt i januar 

avtok tilsiget raskt til ca. 200 i/s og senere langsomt til ca. 30 i/s da 

det slo om til kaldere vær, som holdt seg ut februar. 
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"Namd_alenl! .. __30/1_2 1_93_1_:.. "FULL VINTER. Efter storm kommer heldigvis stille. 

Og denne gang har stilla avfødt en bister vinter med fine frostrosetter på 

vinduene før bjerkeveden får gjort sin indflytelse gjeldende på stuetempera 

turen. Koldt var det i byen igår, men kaldere var det mange steds i bygden. 

På Hunn slo de vel som vanlig Namdalsrekorden med sine 24-25 kuldegrader på 

morgenkvisten. Og Namsen legger seg under isteppet og fjorden kraver sig 

med fin is som brister og singler foran skutebauen. Igår var det sur frost- 

røk i overgangen mellom elv og fjord' 

En ukes mildvær ble 26. desember avløst av et par ukers kulde. Tilsiget 

mellom jul og nyttår var ca. 200-250 i/s. Siden var vinteren mild med is- 

ganger både i januar og februar. 

"Nordtrønderen" 4/12 1933: "STYGGVÆR. Etter en hel måneds enestående fint 
·························-············••·••······················•···•···• ·•· ···························- 

vær satte sydvesten inn igår med regn. Inatt har det vært veritabel nord- 

veststorm med øsregn, og isen er forsvunnet. II 

November og desember var vinterens kaldeste måneder. Kulden kom brått i 

november mens elvene ennå hadde stor vannføring. Etter at kulden satte inn 

11.-12. november, sank tilsiget raskt til ca. 250 i/s og siden langsomt til 

vel 100 i de første dagene av desember. Namsen hadde mange isganger samme 

vinter. 

"Nordtrønderen" 10/2 1937: "NAMSENFJORDEN ER ISFRI SOM VANLIG. Kulden har 
··········································•··••························································•····· 

ikke formådd å lage såpass som en skorpe på Namsenfjorden, men så er den jo 

også både dypere og bredere enn de to andre 

Temperaturen hadde vært gradvis avtakende utover vinteren og hadde nok ligget 

godt under null grader fra 25. januar. Etter 10. januar hadde det falt lite 

eller ingen nedbør. Vannføringen i Namsen hadde vært jevnt synkende og til- 

siget til Namsos havn lå i februar på 25-40 i/s. Alt synes å tyde på en 

situasjon med stabilt vintervær i februar, i så fall må vi anta at Namsos har 

hatt en vedvarende østlig landvind. 

"Namdalen" 3/3 1937: ISVANSKELIGHETENE som Steinkjærfjorden og Mosjøen har 

hatt i vinter, har Namdalsfjordene ikke hatt føling med. Fjordene her over 

har vært sjelden isfrie og fine - hverken ved Salsbruket, Bangsund eller 

Namsos har man hatt vanskeligheter av noen ar t l' 
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Værsituasjonen vedble å være den samme som beskrevet ved forrige notis. 

- Steinkjerfjorden ligger i et tilnærmet lukket basseng, Beistadfjorden, 

som ikke i samme grad reagerer likt med Namsenfjorden ved noenlunde samme 

værsituasjon. Vefsnfjorden har en annen geografisk orientering enn Namsen- 

fjorden og ligger dessuten værmessig sett for langt unna til at en sammen- 

ligning av deres isforhold kan foretas uten videre. 

"Namdalen" 8/2 1939: "PAKKIS I FJORDEN. Drev mot Vemundvik da stormen kom. 
················· . 

- Pakkisen som drev ut Namsen igår sperret så å si Lokkaren på ettermiddage, 

Men da sydvesten blåste opp ble isen drevet innover mot Vemundvik så det 

var en svær masse flak innover mot Alhusstrand i gå.r'kve Ld]' 

Halvannen måneds nedbørfattig og kaldt vær ble avløst av regn og mildvær, 

sikkert også av kraftig vestavind, de siste dagene i januar. Namsen fikk en 

isgang som kulminerte ved Fiskumfoss den 8. februar. Pakkisen må derfor 

i sin helhet antas å stamme fra isgangen. 

'.'N.1?:..E::.J?:.13. ..... !.?...½:.?...13.:.'.'. ...... ?..?./.. ....  .. . i ? .  .. :. "ISLEGGINGEN SKAPER TRAFIKKVANSKELI GHETER. 
Stoppesteder lokalene ikke kan anløpe. -Den langvarige og hårde kulde har 

skaffet trafikkvanskeligheter. Lokalskibene har hatt forsinkelser fordi de 

ikke har klart å forsere isen i Namsen og sundene der oppe. "Bangsund" 

har flere ganger vært tilkalt for å bryte is der oppe. Igår måtte lokalen 

på Vikna sløyfe anløp av Hatland da isen var så sterk at man ikke klarte å 

gå den. Isen var 6 tommer tykk. Ved Øvereng kom heller ikke båten inn til 

kaia. Der ekspederte man fra iskanten. Det er meget lenge mellom noe slikt 

hender på Vikna. 

ISEN SPERRET KAIA PÅ FOLDEREID. Har aldri hendt før. På siste Folla-tur 

kunne lokalbåten ikke komme til dampskibskaia på Foldereid for isens skyld. 

Noe slikt har ikke hendt der inne så langt tilbake man kan minnes at Folde- 

reid ikke er blitt ekspedert på grunn av Lsvanske l fghe t e r-l' 

"Nordtrønderen" 24/1 1940: 11PÅ ISEN FRA SPILLUM TIL NAMSOS. Det er nå al- 

minnelig at folk går på isen over fjorden til og fra Spillum. Øksnes fra 

Bangdalen som er en mann på opp mot 60 år kom såleis den veien igår og han 

forteller oss at det er første gangen i hans liv at det har latt seg gjøre. 

- Blikkengfjorden i Vemundvik er helt islagt og det har ikke hendt sia 

80-åra, sier Johan Hals. Namsenfjorden er en av de fjorder på kysten som er 
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minst plaget av isen, men i vinter har isbryteren Bangsund hatt full hyre 

med å holde råk oppe for dampskibene. Fjordarmene på Vikna og alle steder 

i Namdalen er sterkt sjenert av isen, men helt stans i trafikken er det ikke 

blitt andre steder enn til Po Lde re Ld l' 

Desember 1939 var gjennomgående kald. Muligens har den omfattende islegging 

både i indre og ytre fjordstrøk sin begynnelse i tiden umiddelbart etter en 

isgang i Namsen omkring den 20. desember. Siden ser det ut til at isen må 

ha overlevet et par kortvarige mildværsperioder med regn i første halvdel 

av januar. Fra og med 15. januar satte det så ganske riktig inn med meget 

hard og langvarig kulde. Det falt da ikke nedbør på fire uker. Fra midt i 

februar til midt i mars falt det endel snø. Spesielt 27. februar kom det 

store snømengder over distriktet. Etter flommen midt i desember lå tilsiget 

fra jul til 12. januar på omkring 150 i/s. Så fulgte en mindre flom, men 

fra 20. januar avtok tilsiget jevnt fra 150-200 d/s til å bli helt ubetydelig 

i løpet av en måned, og slik holdt det seg ut mars måned. - Den omfattende 

isleggingen i ytre strøk tyder på at det har vært lite vind da mildværet 

plutselig ble avløst av streng kulde. Utvilsomt har også snøvær i flere 

dager omkring årsskiftet gitt gunstige betingelser for isleggingen. 

''-----1?:.'.' ?.}{ !.--} '. "ISTIDER I NAMDALSFJORDENE FOR OG NÅ. For første gang 

på mange herrens år har det i vinter vært islagt helt til ytterst ut i Fjer- 

anger. Det er mer sjelden at islegginga foregår slik i fjordene ut mot åpne 

havet, men det har da forekommet. Så vidt vi minnes ble det sagt at i gamle 

dager hendte det at Folla fraus til. Rettelig langt att i tia skulle en 

hund ha sprunget i sjøisen mellom Salsnesnordsjøen og Hundhammarn i Nærøy. 

Svært trulig høres ikke dette, men kem ve i t l' 

Manns minne er ofte et skrøpelig holdepunkt. Dette er andre året på rad at 

fjorder helt ute i havgapet islegges. Det slo bråttcm.til kulde ett£r en 

mindre flom omkring 10. januar. Etter en ukes kulde var tilsiget ennå ca. 

200 i/s 17, januar. Deretter avtok det langsomt til 30-40 d/s omkring 

10. februar og holdt seg under det til midt i mars. Det falt bare noe spredt 

nedbør, som snø, fra midt i januar til midt i mars. - Van Severens årsrap- 

port tyder på at vinteren naturlig nok også medførte isvansker på Namsos 

havn, antagelig frem til midt i mars. 
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Fra van Severens årsrapporter. 
·••••·••············••······· . 

l 

Fra van Severens årsrapport_e_r_ har vi fått i utdrag en kort "klimarapport II fbr 

enkelte vintrer. Vi skal her sitere utdragene og supplere dem med korte 

kommentarer idet vi hovedsakelig henviser til diagrammer fra Fiskumfoss på 

"oversiktens" side 56-70: 

0 "Is i bommen i mai, -4 , ellers ak i.f t ende l' Temperaturkurven fra 

Fiskumfoss viser ingen slik lav temperatur i mai. Denne isen må 

betraktes som uvanlig. Bare en måneds tid i desember - januar 

hadde kulde, men da var vannføringen meget lav, og det falt ube- 

tydelig nedbør. 

1940-41: "Januar kald. Øst vind januar og februar. Lsh.i.ndz-Lng l' Kulden 

1938-39: 

i januar og februar fulgte etter en periode med mildvær, mye ned- 

bør og stor vannføring. (Kfr. avskrift fra "Namdalen" 23/1-41) 

1941-42: "Særlig kald. Sagbruket sto i 21 dage rt' To kortvarige mildvær 

med nedbør ved jule- og nyttårstider ble etterfulgt av sterk og 

langvarig kulde. Etter temperaturfallet var det ennå den 5. og 6, 

januar omkring 150 i / s i  tilsig. Dette avtok mot slutten av måneden 

til 20-30 i/s og holdt seg slik til omkring 20. mars. Det falte 

del nedbør i februar, for det meste som snø. 

1942-43: "Mild vinter, li te nedbør, li te ishindringt' Januar og delvis 

desember var tvert om kalde. Januar hadde ubetydelig nedbør frem 

til den 26. Februar og mars hadde store nedbørmengder. Tilsiget 

var meget stort i desember etter store flommer i november. Ved 

årsskiftet var det avtatt, men lå enda på over 200 i/s. Det avto 

så til 70-80 i / s i  løpet av januar og holdt seg noe under dette 

frem til en kraftig isgang 26. februar. 

1943-44: "Mild vinter, lite snø, mye regnt' Bare første halvdel av januar 

hadde nevneverdig kulde. Det falt noe snø i samme tidsrom sam- 

tidig som vannføringen var svært stor, ca. 250 i/sved Fiskumfoss. 

Forholdene burde da ha ligget vel til rette for islegging, men 

opplysninger om is og vind mangler. 

1944-45: "Kald førjulsvinter med ishindring inntil midten av januart' 

Stemmer dårlig med tilgjengelige temperaturdata. Bare januar syne 

å ha vært kald, unntatt et par dager midt i måneden. Det kan ha 

vært ishindringer fra nyttår da kulden avløste en periode med store 

nedbørmengder og flom, samtidig som det snødde i noen dager etter _; 

temperaturomslaget. 
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1948-49 :  "Februar ishindring i t ømme rmag as Lne t l' 1. aggregat ved Fiskumfos 

var nå i drift. Hele vinteren hadde sterkt varierende temperatur, 

men var gjennomgående mild uten langvarige kuldeperioder. Det 

falt mye nedbør. Tilsiget var stort, og Namsen hadde flere is- 

ganger. Isvanskene i tømmermagasinet må sannsynligvis skrive seg 

fra store snømengder. 

1949-50:  1 1 2 7 .  og 28. februar Lshf.ndr-Lng]' Temperaturen var vinteren gjennom 

meget varierende. 27. og 28. februar var det snøfall og kulde, 

og tilsig omkring 100 i/s så isvansker synes naturlig. De meteo- 

rologiske og hydrologiske data kunne tyde på at det også hadde 

vært andre kortvarige ishindringer samme vinter, særlig sist i 

januar og midt i mars da tilsiget var 150-300 i/s. 

1950-51:  "Mild og snøfattig. Stopp p.g.a. is i bommen 2 5 , 5  timerl' 

2. aggregat ved Fiskumfoss kom i drift i desember. Bortsett fra et 

kraftig regnvær først i mars, var vinteren ganske riktig snøfattig 
< 

men hadde stabile kuldeperioder fra midt i desember til midt i 

januar med tilsig omkring 60 i/s og i siste halvdel av februar og 

mars med tilsig omkring 80 i/s. 

1951-52 :  "En del ishindringl' Varierende temperatur og jevnt med nedbør ut; 

over hele vinteren. En mindre flom ved månedsskiftet februar-mars1 

Ellers meget varierende tilsig fra lavereliggende nedslagsfelter. 

Mange muligheter for kortvarige isvansker. 

1952-53 :  "Særlig kald vinter. 4 1 2 , 5  timer stopp p.g.a. ishindring. Stor- 

flom 2 4 , - 2 7 .  mars - 5 3 .  Kald førjulsvinter, lite snø. Senere 

vekslende vær med snø og regn av og til. 

Vinteren - 5 3 :  

Uke 

1 ( - - l - , 3 / 1 )  

2 ( 4 - 1 0 / 1 )  

3 ( 1 1 - 1 7 / 1 )  

4 ( 1 2 - 2 4 / 1 )  

5 ( 2 5 - 3 1 / 1 )  

6 ( 1- 7 / 2 )  

7 ( 8 - 1 4 / 2 )  

8 ( 1 5 - 2 1 / 2 )  

Nedbør 

snø 

regn 

snø og regn 

snø 

snø 

snø og regn 

Temperatur 

- 1 2  

- 3 

- 4 

-2 - -3 

-8 - -1 

- 1 2  - -3 

- 1 8  

-2 - -4 

Anmerkning 

Noe is 

Is legger seg 

Går noe opp 

Stivner 

Is legger seg 

Is legger seg 
2 dager - 2 5 °  

Fjorden legger seg 

Isen går opp. 
Kaien fri. 
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9 ( 22-28/2) regn - 4 Driften tar til. Fjord- 
isen mot kaien. SV-vind. 

10 ( 1- 7/3) regn - 4 Full drift. Isen i 
tømmerbassenget går. 

11 ( 8-14/3) noe snøsludd - 2 Full drift. 

12 (15-21/3) pent vær Full drift. 

------------ 
Isen var opptil 40 cm tykk 

To ukers vestlig vær med nedbør og temperatur omkring null trader 

ble 11. desember avløst av en måneds stabilt vintervær med lite 

nedbør. Etter jul var det også overveiende vindstille. Tilsiget 

var omkring 60-90 d/s. 

Fra 11. januar var det igjen en vestlig værtype med mye nedbør og 

med temperatur omkring null grader måneden ut. Det var isløsning 

i Namsen, og vannføringen var stor i alle elver. 

De to første ukene av februar ble imidlertid usedvanlig kalde. 

Vinden var stort sett svak østlig, og det falt ikke nedbør, bort- 

sett fra noe regn og snø den 4. Vannføringen ved Fislrumfoss lå 

på ca. 50 d/s, mens tilsiget ellers avtok jevnt fra 50 til 30 d/s. 

Fra midt i februar stiger temperaturen igjen raskt og vi får en 

meget mild og fuktig ettervinter med bl.a. isgang og stor flom i 

Namsen. 

To mildværsperioder, i desember og januar, begge etterfulgt av til- 

dels kraftig kulde gjorde vinteren 1952-53 til en av de store is- 

vinterne flere steder langs kysten. I motsetning til tidligere 

vintrer med isvansker, skal Namsos denne vinter ikke ha fått 

umiddelbar isbryterhjelp fra båter i distriktet, men måtte vente 

til isbryter kom fra Nordland etter først å ha gjort seg ferdig 

med bryting der. 
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5. EN ANALYSE AV ISFORHOLDENE I 6 VINTRER. 

For vintrene 1954-55, 1955-56, 1957-58, 1962-63, 1963-64 og 1966-67 har vi 

fått innhentet så pass mange og detaljerte opplysninger om isforholdene i 

Namsos havn at vi kan ha utbytte av en analyse for å søke en årsakssammen- 

heng mellom tidspunkt og utstrekning av isleggingen på den ene side og de 

meteorologiske og hydrologiske forhold samt menneskelige inngrep på den 

annen side. 

Samtlige opplysninger vi har funnet å kunne bruke er systematisert på eget 

diagram for hver vinter, fig. 4-9. 

Nederst på diagrammene er angitt ne_dbø_ren ved Overhalla nedbørstasj on. 

Dernest følger en del vannføringsdata. På alle diagrammene er tatt med 

vannføring ved Fiskumfoss, og for den tid Bertnem vannmerke har vært i drift, 

har vi også tatt med vannføringen derfra. Som vi siden skal komme tilbake 

til, er reduksjonen av vannstandsmålingene for Bertnem rent foreløpig ut- 

regnet og noe usikker. Begge disse vannføringskurvene er direkte hentet 

fra "ove r a i.kt en]' som i tillegg gir lignende kurver helt fra 1926 for Fiskum- 

foss og fra 1960 for Bertnem. I tillegg til dette har NTE i "Hydrologiske 

data - Namsos havn" regnet ut i pentademidler hvilken mervannføring det ble 

i vassdraget p.g.a. reguleringen, d.v.s. "regulert vannføring Fiskumfoss"- 

"uregulert vannføring Fiskumfosst' 

Fra brannstasjonen i Namsos har vi fått oppgaver over målt luftt_emperatur 

hver morgen kl. 08 eller 09. Dessuten er også døgnmiddeltemperaturen for 

normalperioden 1931-60 påført diagrammet. 

Vinden_ er også observert fra Namsos Brannstasjon. Den er tatt på skjønn 

hver morgen og bedømt ut fra røykdrift o.l .. Styrken er bare angitt som 

stille, bris, kuling eller storm. 

Fra ti_devannstabellene er angitt dato for spring- og nippflo. De er illu- 

strert grafisk, men gir ikke noe mål for selve tidevannshøyden. 

Øverst på hvert diagram er gitt enkelte opplysninger om isforholdene. Isens 

uttredelse er gitt ved hel eller delvis utfylling av de øverste rubrikkene. 

Det er skjelnet mellom selve havnen og fjorden innenfor Gåsøyene. Lyngen- 

fjorden er ikke tatt med i betraktningen. Istykkelsen er angitt i tommer. 
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Dessuten er angitt dager for isbryting. - For sarr.tlige opplysninger om 
•••••••••••••••••••••••••••-•••••••-••••••n•••••-••••••••••oO-•••••••••-•• .. •••••••-•••-••••••••••••••••••• 

.i sf or hol d .... g j. el.der .... det at ... de i motsetning ....  .. .··········!::::l::. ..... '::. .. .-.::l: .. E ? : :  ..... '::.:1:'_ 
g.i tt .... kont inue rlig····f·or noe.n av vintrene., slik····a t ... vi nok··· kan .... s.i .... å ha ... god 

e.kni.ng ... f or de .. _.enke 1 te .. _. opplysninge.r s.om f.orel.igger om .... is og __ is bryt.ing , me.n ... 

v. .... kan .... ikke utelukke ..... at det har vært kortvarige .... P.e.riod.er med .... is ..... eller dager" 

me·d···i·s·bryt.ing···--i····til.legg t.il dem som er ... ang.i tt ..... På ... våre ... diagramme.r. 

Vi skal nå i detalj ta for oss hver av de seks vintrene og forsøke å analysere 

isforholdene på bakgrunn av de meteorologiske og hydrologiske forhold. 

Ved vurderingen av tilsiget fra nedslagsfeltet vil vi i størst mulig ut- 

strekning til enhver tid holde klart for oss hvor stor del av det samlede 

tilsig som direkte skyldes mertapping p.g.a. reguleringen. I og med dette 

vil vi også søke å skjelne mellom de islegginger som vi mener enten helt, 

delvis eller ikke skyldes reguleringen. 

Betraktningene om når islegging kan ventes har hele tiden sitt utspring i 

temperaturkurven, da temperatur under null grader jo er en forutsetning for 

at is i det hele tatt skal kunne danne seg. 

Vint.eren .... 1954-55 _ .. (fig ...... 4).- .. 

Allerede i november kom de første korte kuldeperiodene. Tilsiget avtok fra 

CI!lkring 150 i/sved det første temperaturfallet til omkring 80 i/s, hvorav 

reguleringens andel var omkring 40 i/s, i den siste kuldeperioden. Det var 

imidlertid vedvarende fralandsvind mens kulden sto på, så isleggingen uteble, 

Den 7., 9. og 10. desember var det igjen noen kulde-grader og relativt bra 

tilsig, men også da var det østlig vind, og isleggingen uteble på nytt. 

Etter en periode med mildvær og store nedbørmengder gikk vannføringen i 

elvene veldig opp. Isflak fra Namsen drev omkring i havnebassenget. 

I slutten av mildværsperioden falt det store snømengder, og ved omslaget til 

kaldt, stille vær den 22.  desember var tilsiget enda meget stort, særlig fra 

de lavereliggende strøk. Det lå således vel til rette for islegging i 

fjorden. Den uteble da heller ikke, men ble av kort varighet takket være 

landvind som tok til å blåse ut fjorden i julen. Dette fremgår ikke av 

brannstasjonens vindobservasjoner, men er observert av andre og spesielt om- 

talt i lokalavisene for 28. desember. 
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I kuldeperioden gikk vannføringen i elvene ned og lå i julen på omkring 

150 d/s og falt ytterligere til omkring 100 d/s i slutten av januar. Det 

var varierende temperatur i første halvdel av januar, og det falt nå og da• 

noe nedbør, mest som snø. Det kan synes eiendommelig at det ikke ble kort- 

varige isvansker i denne tiden, men det berettes bare om is i brukenes 

tømmerlenser, hvilket utvilsomt må tilskrives snøfallene. 

Midt i januar falt det noe snø, først med østlig vind, uten at det la seg 

is. Men da det den 15. januar slo om til nordvestlig vind og siden stilnet 

av, kom isleggingen. Isen la seg først i buktene, men lokalbåtene hadde 

ingen vansker med å forsere isen. Den 20. lå den imidlertid over hele 

fjorden og var da blitt opptil 311 tykk på enkelte steder. Først isbryting 

og siden landvind fra den 21 .  januar gjorde fjorden Ls f'r-L dagen før et nytt 

mildvær inntrådte. Tilsiget lå før og under isleggingen på omkring 100 d/s, 

hvorav 40 d/s stammet fra reguleringen. Selv om de meteorologiske forhold 

lå meget godt til rette for denne isleggingen, både med hensyn til tempera- 

tur, nedbør og vind, så kan man ikke utelukke at et mertilsig på omkring 

40 % p.g.a. tappingen kan ha intensivert isleggingen noe, selv om det neppe 
har hatt avgjørende betydning. 

Mildværet fra 22. til 29. januar var kraftig og ga stort tilsig fra lavere- 

liggende felter. Ved omslaget til kaldere vær 3 0 .  januar var fremdeles til 

siget stort, anslagsvis omkring 300 d/s, men vinden var østlig og tildels 

ganske sterk, så all isdannelse uteble. Brannstasjonens vindobservasjoner 

kunne tyde på at det var vindstille fra 6. til 13. februar, men andre notater 

og avisnotiser forteller at det blåste en svak landvind ute på havnen og 

fjorden. Det naturlige tilsiget avtok utover kuldeperioden, men tappingen 

fra fjellsjøene økte, slik at samlet tilsig til havnen stort sett holdt 

seg omkring 100 d/s. Det ble ingen islegging i hele kuldeperioden, da land- 

vinden økte på.mens temperaturen var på det laveste. 

De siste dagene i februar lå temperaturen omkring null grader, og det kom 

en del nedbør. Etter et kraftig regnvær 26. februar stilnet det av, med en 

mindre islegging i buktene 28. februar som resultat. 

Fremover til 16. mars var det mildvær, bare avbrutt av tre dager med kulde 

8.-10. mars. De tre dagene hadde imidlertid østlig vind, så det er ikke 

rapportert om is av noe slag, selv om det var nedbør og tilsig omkring 

100 d/s. 



34) 

Da det plutselig slo om til kulde igjen den 1 7 .  mars var vannføringen i 

elvene stor etter flere dagers kraftig mildvær med store nedbørmengder. At· 

vinden samtidig stilnet av, gjorde ikke situasjonen bedre. Isleggingen kom 

og var i løpet av to dager total i både havnen og fjorden. Det ble drevet 

isbryting av lokalbåtene, og da det hadde vært mildere vær to - tre dager, 

drev isen ut. Tilsiget var ved isleggingen anslagsvis 300 i/s, men avtok 

til omkring 100 d/s i løpet av de 10 dagene isen lå. Reguleringens andel 

var 40 - 50 d/s. Vi kan nok trygt si at slik forholdene lå til rette, kan 

reguleringen ikke lastes for at det la seg is, men muligens kan man si at 

uten en regulert vannføring kunne isløsningen ha kommet en eller to dager 

før. 

I tiden frem til 1 1 .  april var det ennå noe kulde, men selv om det falt 

ganske mye snø og tilsiget lå omkring 80 d/s hvorav 50 d/s fra reguleringen, 

berettes det ikke om is. Trolig kom dette dels av at den daglige temperatu+- 

gang med relativt høye dagtemperatur nok var følbar så sent på vinteren, og 

dels av at det blåste friskt flere a-v dagene. 

Vinteren 1955-56 (fig. 5). 

November og første halvdel av desember var meget nedbørrike. Været var 

mildt og urolig. Vannføringen var da stor i alle elver. Et par dager inni- 

mellom klarnet det opp, temperaturen sank, og det ble vindstille. Straks 1 

isen seg over både havnen og fjorden. Ved hjelp av isbryter og væromslag 

forsvant isen like raskt som den var kommet. Reguleringen kan ikke lastes 

for disse isleggingene. 

I desember inntaff en lang og streng kuldeperiode uten at det la seg is. 

Forklaringen ligger uten tvil i at det blåste ganske konstant østavind. 

Tilsiget lå på omkring 100 d/s, hvorav reguleringens andel steg fra 20 til 

50 d/s. 

Frem gjennom resten av vinteren var temperaturen noe varierende med enkelte 

kuldeperioder av et par dagers til et par ukers varighet. Det kom imidlertid 

ikke til islegging bortsett fra den 13. og 21. februar, da is av en dags 

varighet la seg i forbindelse med at vinden stilnet av. 

Vannføringen i Namsen holdt seg jevn frem til en tidlig vårløsning i slutten 

av mars, bortsett fra en flom i januar. Tilsiget lå omkring 100 d/s utenom 

flommene. Av dette skyldtes ca. 40-60 d/s reguleringens tapping. 
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At det ikke la seg is oftere denne vinter€n, må skyldes både den omstendig- 

het at det stort sett blåste landvind når kulden kom, og at det kom for- 

holdsvis beskjedne nedbørmengder, men nok også at det etter sigende ble 

ytet utstrakt hjelp fra lokalbåtene denne vinteren i situasjoner da is- 

legging syntes umiddelbart forestående. Slik hjelp synes f.eks. å være 

forklaringen på at det ikke la seg is de første dagene av mars, da tempera- 

turen sank og det stilnet av etter mildvær med store nedbørmengder. 

Vinteren 1957-58 (fig. 6). 

Vannføringen i november var meget varierende i alle elvene. Temperaturen 

lå stort sett over null grader. Den 28. og 29, november var unntak med lave 

temperaturer. Da det samtidig var vindstille og stort tilsig fra alle elver, 

la isen seg over deler av havnen. 

Allerede 30. november var det mildvær igjen. Denne gang med stor flom, is- 

gang og isflak i drift på Namsos havn. 

Et nytt kraftig temperaturfall 8. desember kom på ny i stille vær med flere 

hundre d/s tilsig fra nedslagsfeltene. Isen la seg over hele havnen og 

ble opptil 411 tykk. I begge disse situasjoner var tappingen til kraft- 

verkene helt ubetydelig. 

Isen forsvant etter et par dagers mildvær med kuling. Mildværet holdt seg 

til over jul. 

Et temperaturfall 30. desember innledet en to ukers kuldeperiode. Det hadde 

inntil da regnet ganske kraftig, og ved temperaturomslaget la det seg litt 

is i havnen en dags tid. Siden var det isfritt hele kuldeperioden ut, tro- 

lig p.g.a. vedvarende østavind og ubetydelig nedbør. Tilsiget var mellom 

100 og 150 d/s. Av dette var reguleringens andel ca. 20 d/s før nyttår 

og mellom 50 og 60 d/s etter nyttår. 

F.o.m. 12. januar lå temperaturen omkring null grader, men allikevel dannet 

det seg plutselig is på havnen. Riktignok var tilsiget ca. 150 d/s, hvorav 

omkring 60 d/s fra reguleringen, men at det la seg is ved så pass høy 

temperatur, skyldtes nok først og fremst at det stilnet av og siden slo om 

til nordvest vind mens det hele tiden snødde. Vinden ble imidlertid etter 

hvert sterk, samtidig som det ble mildere og tok til å regne, slik at isen 

gikk i oppløsning. Lengst lå isen på Spillumsiden, hvilket støtter vår 

oppfatning av at isen i vesentlig grad besto av snøslaps som ble pakket opp 
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på fjordens sørside av nordvestvinden. Helt uten betydning har nok ikke 

reguleringen vært for denne isleggingen, i og med at dens andel lå på om- 

kring 30 % av det totale tilsig. 
Først da det igjen ble oppholdsvær, brøt isen helt opp, selv cm man da var 

kommet et godt stykke inn i en ny kuldeperiode, som ikke ga noe ny islegg- 

ing, sannsynligvis takket være gunstig vind. 

Ved månedsskiftet februar - mars kom et nytt mildvær med store nedbørmengder, 

flom og isløsning i elvene. Mens vannføringen ennå var på topp kom et nytt 

temperaturfall. Det var lite vind i fjorden, samtidig som det lå flak fra 

Namsen og drev omkring. På kort tid isla hele fjorden seg med rask isvekst. 

På en ukes tid var isen blitt hele 1011 tykk. Tilsiget falt i løpet av noen 

dager ned til 150-200 d/s, mens reguleringens andel steg fra 0 til omkring 

30 d/s. Isleggingen ble denne gang meget langvarig, hele fem uker, d.v.s. 

til 10. mars. Isen overlevet et kortvarig mildvær midt i februar og for- 

svant ikke før etter iherdig isbryting kombinert med gunstig landvind. 

Som foran nevnt, ga ikke reguleringen noe tilskudd til vannføringen da denne 

store isleggingen startet. Den kan neppe heller lastes at isveksten gikk 

så raskt. Det skyldtes nok vesentlig alt flomvannet og flak som drev i 

fjorden. Men reguleringens voksende andel av tilsiget, stigende jevnt til 

vel 60 d/s av totalt 120 - 150 d/s fra slutten av februar, må kunne antas 

å ha vært medvirkende til at det isdekket som hadde lagt seg fikk så gode 

eksistensmuligheter. 

Det holdt seg ennå kaldt ut mars måned, men det oppsto ikke flere isvansker 

denne vinteren. Dels skyldtes nok dette gunstig vind, dels svært lite ned- 

bør og dels at det så sent på vinteren ble forholdsvis varmt midt på dagen. 

Tilsiget var ca. 120 d/s, hvorav 60-70 i/s fra reguleringen. 

Helt isfritt var det allikevel ikke. Et unntak var en liten islegging i 

buktene og brukenes tømmerlenser 6. mars. Det var en islegging som helt 

synes å kunne tilskrives snøfallet samme dag. (Det må i denne forbindelse 

minnes om at nedbørmengdene slik de står angitt i diagrammene gjelder ned- 

bør målt vedkommende dag kl. 07, hvilket altså betyr at nedbøren kan i sin 
helhet være falt dagen i forveien). 

Vinteren 1957-58 var en streng isvinter også i andre fjorder, bl.a. i Vefsn- 

og Ranafjorden. 
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Vinteren 1962-63 (fig. 7). 
····································································-··········································· 

November hadde en del kaldvær, men det berettes ikke om is. Det var godt 

tilsig og en del snø i samme periode, men østavinden synes å ha holdt havn- 

en og fjorden ren for is. 

Først i desember kom det en uvanlig stor flom. Da temperaturen sank, gikk 

vannføringen raskt ned. Resten av desember ble forholdsvis kald, men ved 

hver kuldeperiode holdt vinden seg konstant fra østlig kant. Tilsiget var 

ca. 200 i/smed 40-50 i/s som reguleringens andel. 

De første dagene av januar var vinden og temperaturen derimot mer vekslende 

mens det falt noe snø. Tilsiget var ca. 130-140 i/s. Det kan synes rart 

at det ikke er berettet om is disse dagene, men vi har her som tidligere 

nevnt, en slik situasjon hvor det k a n  ha vært is så lenge ikke det 

motsatte er dokumentert. 

Den 13. januar måles det 11 mm nedbør i form av snø i Overhalla, og neste 

dag faller temperaturen til under -20 grader i Namsos samtidig som det 

observeres vindstille. Tilsiget er vanskelig å anslå, men var trolig om- 

kring 150 i/s, med 50-60 i/s fra reguleringen. Forholdene lå altså meget 

vel til rette for islegging, og den uteble da heller ikke. Helt frem til 

17. februar lå isen på fjorden, bare avbrutt av en liten svekkelse i for- 

bindelse med et 10 dagers mildvær med flom og regn sist i januar. - At 

denne isleggingen i det hele tok til, må i første rekke tilskrives snøværet 

den 13. januar, men at isdekket vokste så raskt i omfang og tykkelse må vel 

i noen grad kunne sies å komme av at de forholdsvis store ferskvannsmengdene, 

hvorav ca. 1/3 kom p.g.a. reguleringen, ble liggende i ro utover fjorden 

i den første kritiske tiden. At isdekket utover dette tidspunkt fikk eksi- 

stere så lenge som tilrelle var på tross av iherdig isbryting, må sies i alt 

vesentlig å skyldes de meteorologiske forhold. 

Ogsi i mars var det enkelte kuldeperioder tildels med over middels vannføring 

i elvene, men vinden var konstant østlig, så islegging uteble. 

Når det gjelder de opptegnede vannføringskurvene for Bertnem vannmerke 

1962-63, så synes det som om den foreløpige reduksjon av vannstandsavles- 

ningene p.g.a. isoppstuing har vært for liten enkelte ganger. Vi sikter 

da spesielt til toppene ved månedsskiftet januar-februar og hele perioden 

etter 5. mars. Vannstandsavlesningene fra Øyungen vannmerke som influeres 

influeres lite av isoppstuing, synes å tyde på at vannføringsøkningen har 

vært langt mindre. 
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Vinteren 1_96_3-6_4 .... (f_ig_. 8).· .. 

Vinteren hadde et meget ustadig vær. Likeledes var vannføringen uhyre 

ujevn. 

Før jul var det bare ved to anledninger muligheter for islegging på Namsos 

havn. Det var periodene 21.-25. november og 17.-21. desember. 

Fra den første perioden foreligger det ikke noen rapporter, selv om både 

lav temperatur, forutgående snøvær, nordvest vind og tilsig 100-150 i/s 

skulle tilsi at alt lå vel til rette. 

Den andre kuldeperioden kom etter snøvær og mens det ennå var et tilsig 

på flere hundre i/s. Hele havnen og fjorden isla seg. Isen gikk opp etter 
I 

ny temperaturstigning og sørvest kuling. 

Frem til midt i februar holdt det seg mildt med veldige nedbørmengder og 

gjentatte flommer. Snøvær og nordvest vind ga en dags mindre islegging 

i forbindelse med en liten kuldeperiode 26. januar. 

Da temperaturen igjen sank midt i februar og på ny midt i mars, var vinden 

kcnstant østlig og feiet de forholdsvis store ferskvannsmengdene ut fjorde, 

slik at islegging ble forhindret. For mars måned betydde det dessuten en 

del at det ikke falt nedbør i kuldeperioden og at solen varmet midt på 

dagen. 

Vinteren 1966-67 (fig. 9). 

Vannstandsreduksjonene for isoppstuing ved Fiskumfoss og Bertnem synes 

denne vinteren å være for store. Vannføringen i Øyungen synes å tyde på 

at Fiskumfoss og i særdeleshet Bertnem skal ha markerte topper i sin vann- 

føring i forbindelse med mildværsperiodene i januar, februar og mars slik 

vannstandsavlesningene på side 84 og 91 i "oversikten" antyder. 

Den første kuldeperioden inntraff i november, men ga neppe is p.g.a. tørt 

vær med vedvarende landvind. 

For desembers vedkommende opplyses det at det var litt tynn is nå og da, 

men etter den konstante, harde østavinden å dømme, kan vi godt forstå at 

den ikke har hatt særlig lang levetid. 

Derimot kan det ha vært is en dag eller to 6. og 7, januar, da det var 

observert vindstille og ned mot -20 grader. Det var imidlertid en nedbør- 

fattig tid, og muligens har dette vært hinder stort nok til at islegging 

ikke kom i stand. 
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Mildværet i januar ga anslagsvis et tilsig til havnen på 300 i/s. Da 

temperaturen kom under null lå tilsiget på omkring 200 i/s, men sank 

ytterligere noe de nærmeste dagene. Reguleringens andel steg fra 30 til 

50 i/s. Det er neppe trolig at isleggingen i havr.en hadde kommet 21. 

januar om det ikke hadde vært et forutgående mildvær med økning i tilsiget 

og med regn og snæ. Det ble drevet daglig isbryting, og med vindens hjelp 

drev isen ut av fjorden ennå mens kulden var på sitt verste. 

Resten av kuldeperioden holdt vinden seg konstant østlig. Det falt dess- 

uten lite nedbør, og ytterligere islegging uteble helt. 

nn ny liten kuldeperiode 16. til 20. februar hadde også konstant landvind 
uten nedbør, så selv med et tilsig på rundt regnet 200 i/s, uteble isen. 

Resten av vinteren var temperaturen for høy til at islegging kunne komme 

på tale. 
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6. KONKLUSJON. 

De lavereliggende og vestlige delene av nedslagsfeltene til Namsos havn må karak- 

teriseres som kystvassdrag hvor mild og fuktig vestlig vind vil ha lett for å 

trenge inn vinterstid i forbindelse med lavtrykks-passasjer ute i havet. 

Vinterens ferskvannstilsig til Namsos havn vil være preget av store variasjoner. 

Dette sees tydelig av vannforingskurvene for Fiskumfoss vannmerke på 1 1 o v e r s i k t e n s "  

side 44-84. Når man så vet at det nedenfor liggende felt er av samme storrelse 

og har et ennå storre spesifikt avlop, gir det et godt bilde av hvordan tilsiget 

til Namsos havn kan veksle. 

Det regulerte felt utgjor 33 % av nedslagsfeltet ved Fiskumfoss, 17 % ved Namsbrua 
og 14 i av det totale felt som regnes å avgi tilsig til Namsos havn. 

Etter at reguleringen trådte i kraft har vintervannforingen i Namsen blitt en del 

storre og kan i langvarige kaldværsperioder utgjore mer enn halvparten av det 

totale tilsig til havnen. 

Vi har foran bl.a. gjennomgått de rapporter vi har fått om isvansker i havnen og 

fjorden. Særlig detaljert har vi behandlet seks av de senere vintrene. Det frEm- 

går tydelig at det også for reguleringen har vært isvansker i Namsenfjorden, slik 

vi også kjenner det fra fjordstrokene utenfor andre elveutlop. 

En vurdering av de isperioder det berettes om i avisnotisene og fra van Severens 

årsrappcrter fra tiden for reguleringen, synes tyde på talgende: 

Isen la seg når det etter mildvær, gjerne med flom og nedbor, fulgte kaldt, stille 

vær. Dersom flommene forte til isgang med isdrift ut fjorden eller dersom nedboren 

besto av sno, var faren for islegging naturlig nok særlig stor p.g.a. den avkjoling 

som overflatevannet i slike tilfeller får. 

Sporsmålet er nå om Namsenreguleringen har fort til at islegging er blitt og fort 

satt kan ventes å være hyppigere enn tidligere i Namsos havn og i Namsenfjorden. 

Vi har forsakt å finne en lesning på sporsmålet ved en samlet vurdering av de is- 

legginger vi tidligere har omtalt fra de seks vintrene i kap. S. De to forste 

vintrene er fra år da det var installert to aggregater ved Fiskumfoss, og de rest- 

erende fire fra perioden etter full utbygging, d.v.s. med tre aggregater. 

Ser vi bort fra situasjoner hvor det ikke kan tales om islegging i vanlig forstan, 

men om flak som lå og drev etter isganger i elvene, forekom det med sikkerhet i 

alt 18 store og små islegginger i lepet av disse seks vintrene. Av de 18 is- 

leggingene synes hele 13 å skyldes meteorologiske og hydrologiske forhold som er 

reguleringen uvedkommende. For de ovrige 5 må det antas at reguleringen i en viss 

utstrekning har vært medvirkende, til isdannelse, til isvekst eller til forsinket 

islosning. 
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Dette gjelder nærmere bestemt de 5 periodene: 16 - 21 januar, og 17 - 26 mars 1955, 

14 - 20 januar og 4 februar - 10 mars 1958, samt 13 januar - 17 februar 1963. 

Nå er neppe foranstående statistiske betraktninger uttommende. Med de dybde- og 

stromforhold Namsos havn har, vil enhver okning av ferskvannslaget være særlig 

ugunstig i bukter og over de to store orene, hvor det er mer stromstille, og vel 

oftest også mer vindstille, enn midtfjords i havneområdet. I israpportene er 

neppe alle situasjoner hvor det bare har vært is i buktene og over orene, tatt 

med. Dette er nok forst og fremst situasjoner hvor is har dannet seg på grunn av 

at snoslaps har frosset til med påfolgende temperaturfall. (Særlig ille må 

Spillumsiden være plaget i ·så måte, da kombinasjonen sno, kuldegrader og svak 

pålandsvind oftest opptrer ved nordvestlig vind). Men man har utvilsomt også is- 

legging på slike strom- og vindstille partier uten i forbindelse med snovær eller 

annen necbor, og slik islegging skyldes helt det forhold at vi har overflatevann 

med lav saltholdighet. Mektigheten og saltholdigheten av overflatelaget er av- 

hengig av storrelsen på ferskvannstilsiget. Reguleringens andel av dette tilsiget 
' 

kan være ganske stor. Særlig i langvarige kuldeperioder når det naturlige avlop 

avtar, mens tapningen av magasinene på grunn av aket stromforbruk tiltar, er regu- 

leringens andel av det totale ferskvannstilsig til Namsos havn ganske stort, 

bortimot 60 "lo. 

Når vi så vet at det vesentlig er i de lune buktene og tildels på orene at brukene 

ligger, er det naturlig at det har oppstått isvansker for brukene oftere enn de 

foreliggende israpporter kan tyde på. 

Av diagrammene fig. 4-9 kan man ikke se at det er noen sammenheng mellom tidevanns- 

forskjell og tidspunktet for islegging i Namsos. Men når det gjelder isbrytning 

på havnen, er det tydelig både etter strambildene på fig. 2 og etter havnefogd 

Nordviks forklaring, at den bor foregå i det riktige tidsrom i tidevannsperioden. 

Nordvik mener i så henseende at isbryting bor ta til ca. en time for flo sjo. 

Om betydningenavisbryting har vi samme oppfatning som havnefogd Nordvik, at det 

er om å gjore å starte slik oppdeling og "bolging" av nylagt is, at vind og over- 

flatestrom kan få flakene ut av havneområdet så snart som mulig. 

De tiltak som van Severen har tatt i bruk med kanalisering, trykkluftanlegg og 

stromdannere har i hovedsaken avhjulpet isvanskene i brukets tommerlense. Disse 

metoder ville med fordel kunne brukes også andre steder. 

På lengere sikt kunne det være fordelaktig for isforholdene ved van Severens bruk 

å forbinde Tinholmen med holmen på Bjoremsora, så det ikke ble noen bakevje fra 

hovedstromrnen innover Bjoremsora, på middels og hoy vannstand. Det er sannsynlig 
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at den nåværende bakevje leilighetsvis fører med seg ikke uvesentlige 

mengder snø og is inn over Bjøremsøra. 

Etter NTE's oppgaver over pentademidler for perioden nov. 1961 - april 1966 

tar vi ut noen representative avløpstall for Fiskumfoss: 

Regulert avløp i desember-mars, median 

Uregulert II II II median 

110 m3/s 

63 II 

Økning p.g.a. regulering 47 r«/s 

Mellom Fiskumfoss og Namsbrua regner vi (se avsnitt 2 b) at det spesifikke 

avløp er ca. 2 ganger større enn ovenfor Fiskumfoss. Det uregulerte avløp 
······················-··· . 

ved Namsbrua blir da 

Det regulert_e avløp blir 

63 + 63.2,3000/3300 = 177 r«/s 
177 + 47 = 224 r«/s. 

Av den regulerte vannføring representerer reguleringen således 

100,47/224 = 21 prosent. 
············································- 

Tar vi med Lyngenfjord-feltet blir det 1_6 prosent_._ 

Den her nevnte perioden var nedbørrik. Til sammenligning tar vi perioden 

1921-40 (se "oversikten" s. 34, 35) hvor uregulert median vannføring var 

29 r«/s i desember-mars. Får vi et tilsvarende år, og Fiskumfoss får en 

regulert vannføring som ovenfor, 110 r«/s, så vil økningen ved Fiskumfoss 

(81 r«/s) svare til 43 prosent av vannføringen ved Namsbrua, og tar vi med 

Lyngenfjord-feltet blir det 37 pr_os_ent_. 

På grunnlag av vår analyse av isforholdene har vi lagt særlig vekt på 

medianverdiene og mindre vekt på flompentader og på minimumspentader. 

De ovenfor nevnte tall peker da i retning av følgende summariske slutning: 

I vanntilførslen til havneområdet bidrar reguleringen med ca. 20 prosent 

i vannrike år, og med ca. 40 prosent i nedbørfattige år, når Fiskumfoss 

bruker 110 r«/s. 

Oslo/Bodø 30. oktober 1967. 

Olaf Devik Carl A. Boe 
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Om innflytelsen av reguleringen i Namsenvassdraget på 
isforholdene i Namsos havneområde. 

I vår uttalelse av 30.oktober 1967 har vi delvis omarbeidet siste 
del av konklusjonen f•ra linje 3, side 42. Den omarbeidede tekst 
blir etter dette: 

"Btter NTE's oppgave over pentademidler .for perioden november 
"1961 - april 1966 tar vi ut noen representative avløps- 
" tall .for Fiskumfoss: 
11 Regulert avløp i desember-mars, 
li Uregulert 11 11 11 11 

11 Økning på grunn av reguleringen 

median 100 m3/s. 
11 49 m3/s. 

51 m3/s. 
11 Mellom Fiskumfoss og Namsenbrua regner vi (se avsnitt 2 b) 
11 at det spesifike avløp er ca. 2 ,,;_anger større enn oven.for 
li Fiskumfoss. Det uregulerte avløp ved Namsbrua blir da: 
" 4 9  + 49 x 2 x 3000/3300 = 138 m3/s. 
" Det regulerte avløp blir 138 + 51 = 189 m3/s. 
11 Av den regulerte vannføring representerer reguleringen således 
11 100 X 51/189 = 27 %. 
"Tar vi med Lyngenfjord.feltet, blir det 22 %. 
"I den her nevnte periode var avløpet stort. Til sammenligning 
"tar vi perioden 1921/40 (se "Oversikten" side 34 og 35), 
11 hvor uregulert median vannføring var 30 m3/s i desember til 
11 mars. Får vi en vinter med tilsvarende lav vannføring, vil 
"tilskudelet fra D m r l  reguleringen maksi- 
" malt kunne bli 77 m3/s. (maksimalt vannforbruk Tunnsjødal 
11 kraftverk). Dette gir en regulert vannføring ved Fiskumfoss 
" p å  107 m3/s. En økning på 77 m3/s,.svarer til 47 % av vann- 
" føringen ved Namsbrua, og 38 % av vannføringen om Lyngen.fjord- 
" feltet tas med. - 
11 På grunnlag av vår analyse av isforholdene har vi lagt særlig 
vekt på medianverdiene og mindre vekt på flompentader og 
"minimumspentader. 
11 Vi har tidligere påpekt (se avsnitt 2 b) at forholdstallet 
11 mellom spesifikt avløp for Øyungen og Fiskumfoss er mindre 
11 enn 2 i vannfattige koldværsperioder og større enn 2 i vann- 
" rike mildværsperioder. Tar vi hensyn til dette ved vurderingen 
11 av de ovenfor nevnte tall, finner vi: A 

11 I vanntilførselen til havneområdet vinterstid bidrar regu-le- 
" ringen e d  ca. 20 %,i vannrike perioder og med ca. 50 % i 
".m vannfattige perioder. 

N a m s o s ,  den 15.november 1967. 

Olaf Devik. Carl A.Boe. 


