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Forord 

Ved rettsmøtet på Hemnesberget i mars d.å. uttrykte overskjønnsretten ønske 

om å få de issakkyndiges betenkning av juni 1968 supplert med erfaringer fra 

vinteren 1968-69. 

Likeledes ble de issakkyndige bedt om å utrede nærmere forholdene omkring to 

tilfeller av større isskade ved Sund, samt gi uttalelser om hvilke til- 

tak de issakkyndige anser som hensiktsmessige for å hindre eller redusere 

isvanskene ved Hemnesberget. 

Nærværende uttalelse er ment å skulle imøtekomme overskjønnsrettene ønsker, 

samtidig som vi har benyttet anledningen til å supplere den med enkelte 

mindre rettelser og en ajourføring av vår hovedutredning av juni 1968. Da 

to av figurene fra hovedutredningen inngår i disse rettelser og ajourfør- 

inger, har vi valgt å l a  figurene beholde sin opprinnelige nummerering og 

å l a  den videre nummerering av de nye figurene i denne tilleggsuttalelse 

følge fortløpende på den gamle. 

1. Rettelser og ajourføring av hovedutredningen av juni 198. 

Først et par rettelser: 

Side 12, siste linje, skal lyde: 

"Sørfjorden og gikk opp 1-2 uker før denne. (Etter reguleringen mener ha," 

Side 36, 3. avsnitt, 3. linje, bør lyde: 

"Vindforholdene vil få mer å si etter at det er kommet større" 

På fig. 8 og 9 viste det seg at f.o.m. 24. nov. 1966 var "luftens minimums- 

temperatur11 (som registreres i vanlig observasjonshøyde, ca. 2 mover bakken,) 

blitt forvekslet med den minimumstemperatur som registreres 10 cm over bakken 

eller snøoverflaten. Sistnevnte temperatur er nesten uten unntak lavere enn 

den som måles i 2 m's høyde. På fig. 8 og 9 fikk den daglige temperatur- 

gang etter 24. nov. 1966 større daglig amplitude enn forutsatt. Denne feil 

er rettet på de vedlagte figurene. 

For oversiktens skyld har vi også endret skalaen for avløp på fig. 8 og 9, 

slik at denne nå er ens for de to figurene. 

Fig. 9 er nå ajourført for vind og avløp. Hva avløpet angår, er dette be- 

regnet for oss av Statskraftverkene og fremstilt på tegn. SBP-25511, øoa or 
en direkte videreføring av de to tegningene vi tidligere har benyttet, tegn. 

SBP-18111 og 21907. 
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2. Isakadene ved Sund 2. april 1960 og 11. mars 1961 

Kåre Hansen Sund oppgir å ha hatt store isskader på kai og slipp 2. april 

1960 og 11. mars 1961. Det er holdt skadetakster over begge skadene. Disse 

lød på henholdsvis kr. 18.000,- og kr. 7.800,-. Eieren søkte ikke erstat- 

ning fra Naturskadefondet, da han var overbevist om at skaden hadde til- 

knytning til Røssågareguleringen. 

Vi har studert værforhold, avløp og tidevann på og umiddelbart f ø r  de to 

dagene og kommet fram til følgende: 

2. april 1960: Alle data av betydning for bedømmelse av de meteorologiske, 

hydrologiske og andre forhold omkring isforholdene den 2. april 1960 er 

samlet på fig. 6 i hovedutredningen. 

Av iskarteringen som er f'or-e t at t i området i Iskontorets regi, fremgår det 

at Sundsfjorden med buktene var isfrie 22. mars. I dagene 3. og 4. april 

fant det sted en ny mindre islegging. 

Isen som forvoldte skaden 2. april må ha vært forholdsvis tykk. Har den 

'støtt mot slippen i form av et flak, må flaket ha vært meget stort. 

Det er ganske vesentlig å oppspore hvor isen som forvoldte skaden, stammet 

fra. Det synes av det foregående bare å eksistere to muligheter: enten 

må isen ha løsnet fra selve Sundsbukta, dvs. iskarteringen har vært ukorrekt, 

eller isen er kommet drivende som et flak ut gjennom Skarpsundet. 

Hvorvidt det er riktig at isen stammet fra Sundsbukten, kan vi altså ikke 

ha noen formening om. Skulle den derimot ha kommet drivende ut Skarpsundet, 

mener vi den rammes av hva vi tidligere anførte i hovedutredningen, bl.a. 

på side 37: "Vi kan ikke se at flak brytes løs lettere i Sørfjorden og 

Elsfjorden nå enn før. Det er heller ikke særlig sannsynlig at flakene 

derfra er av noen hardere kval i tet nål' 

Noe ut over dette ser det dessverre ikke ut til at vi kan si om denne epi- 

soden. En analyse av detaljerte værkart brakte oss heller ikke nærmere 

svaret. Det viste seg nemlig at vinden den 2. april må ha vært meget svak 

og av sørøstlig retning, altså vind fra en retning som, om den tross alt 

hadde vært av noen styrke, ville ha transportert isen bort fra båtbygge- 

riets slipp. 

11. mars 1961: Diagrammet over isforhold o.a. vinteren 1960-61 er vist 

på fig. 7 i hovedutredningen. Dessverre finnes ikke fullgode isoberva- 

sjoner etter 28. februar, og diagrammet er derfor avsluttet på denne dato. 

I dagene 23.-27. mars foretok imidlertid Boe en befaring i området og 

skriver i sin rapport til Det offentlige isutvalg bl.a.: 

"•••• Under det stormfulle været på månedsskiftet februar-mars hadde isen 
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slått sprekker slik at det hadde vært mulig å t a  seg frem i båt·fra Els- 

fjord til Hemnes ..... Enkelte store flak hadde tidligere drevet ut Skarp- 

sundet og gjort skader ved Sundsfjorden. Således var kai og slipp ved 

Sund Båtbyggeri blitt svært ødelagt ved at et kraftig isflak drev inn dit 

i en storm fra vest .... " Det ble tatt en del fotos av skadene. 

Det fremgår dessverre ikke av rapporten hvem opplysningene om skade- 

årsaken stammer fra. 

Følgende taler imidlertid for at opplysningen kan være korrekte: Ved måneds- 

skiftet februar/mars var isen borte fra alle fjordarmene bortsett fra Sør- 

fjorden og Elsfjorden. 

Lufttemperaturen ved Mo i Rana meteorologiske stasjon, som da lå ved Jern- 

verket, var mellom den 1. og 11. mars bare en gang under O 0 c .  (Fra den 

7. til 8. mars var den nede i -6,2 °c). Mellom den 8. og 11. mars lå luft- 

temperaturen i Mo mellom +1 og +5 grader. Bortsetb fra den 8. blåste det 

så å si uavbrutt vind mellom sørvest og nordvest, tildels av storm styrke. 

Det fallt store nedbørmengder nesten hver dag helt fra månedsskiftet. Den 

11. mars blåste det sterk vest storm på kysten og opp i sterk sørvest kul- 

ing i Mo. Det kom en del nedbør, som regn på kysten og som snø i Mo. 

Vi kan ut fra dette materiale ikke slutte annet enn at Sundsfjorden og 

buktene måtte være totalt isfrie den 11. mars, og at den is som skadet 

kai og slipp på Sund Båtbyggeri var et flak på Sørfjorden eller Elsfjorden 

som var revet løs og siden ført av strøm og vind med stor styrke mot båt- 

byggeriet. - Det som Kåre Hansen Sund i brev til NVE 2. august 1961 opp- 

lyser at flaket var av 1311 stålis, bestyrker bare teorien om at det stammet 

fra Sørfjorden eller Elsfjorden. 

I henhold til hva vi for skaden av 2. april 1960 refererte som vår mning 

om isflak fra Sørfjorden og Elsfjorden, mener vi altså at iallfall isskaden 

den 11. mars 1961 må anses å være reguleringen uvedkommende. 

3. Isforholdene vinteren 1968-69 

Oppnevnelsen av de sakkyndige ved overskjønnet skjedde 

observasjonstjeneste ble derfor ikke igangsatt fra vår 

else med rettsmøtet to uker senere. 

25. febr. d.å. Noen I 
side fø i forbind- 

Sagbruksbestyrer Per Birkeland og båtbygger Kåre Hansen Sund ble da bedt om 

å tegne iskart for Sundefjorden resten av vinteren. Det viste seg at Birke- 

land dessuten hadde gjort notater om isforholdene helt fra første islegging 

høsten 1968. Disse notatene har Birkeland siden overført til kart, som i 
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sin tur har dannet grunnlag for deler av den grafiske fremstilling av is- 

mengden på fig. 10. 

Fisker Alf Karstensen hadde på eget initiativ henvendt seg til Boe tidlig 

på vinteren for å få kart til inntegning av isforholdene. Karsteneene is- 

kart kom derfor også denne vinter til å danne grunnlag for vår bedømmelse 

av isforholdene på Utskarpen og på Nord-Rana mellom Utskarpen og Hemnes- 

berget. 

Både Birkeland og Karstensen har gitt en del tilfeldige oppgaver over is- 

tykkelse. Disse er også tegnet inn på fig. 10. 

Isforholdene i Leirvika, Skarpsundet, Sørfjorden og Elsfjorden er så dårlig 

dekket med observasjoner at vi ikke har funnet å kunne bygge noe på de spredte 

opplysningene som foreliggeT derfra denne vinteren. 

Oppbyggingen av diagrammet på fig. 10 er ellers den samme som for de fore- 

gående vintrene. De meteorologiske data er ajourført frem til og med mars 

måned, mens avløpsdataene fra Statskraftverkenes tegn. SBP-25511 bare var 

.tilgjengelige frem til og med februar, og da med den reservasjon at det 

uregulerte avløp må vurderes med visse forbehold for månedene desember- 

februar på grunn av mangelfulle observasjoner. Som vi bl.a. kommer tilbake 

til nedenfor, er det klart at den markante toppen i avløpet mellom 10. og 

20. januar ikke er reell. 

Etter hva driftsbestyrer Ervik opplyser, var kjøringen ved Røssåga i middel 

omtrent den samme i mars som i februar måned. I april var den i middl vel 

70 % av de foregående måneders kjøring. Å dømme etter de meteorologiske 
data, må det uregulerte avløp ha vært av samme størrelse i mars og april 

som i februar. 

r 

Iskontoret ved NVE har også i år hatt sine målinger av vanntemperatur og 

saltgehalt gående ved Hemnesberget og Sund. Kontoret har dessuten tatt 

mer omfattende måleserier over bl.a. hele det området som omfattes av dette 

skjønn. Vi har hatt tilgang til disse målingene. 

Blandeanlegget som skal blande elvevannet med saltvann ved Ranaelvas utløp, 

det såkalte "b ob Le an Legg e t j' kom i drift 27. desember 1968. Både før og 

etter igangsettelsen har Rana-anleggene og Vassdrags- og Havnelaboratoriet 

ved Norges Tekniske Høgskole foretatt gjentatte omfattende målinger av 

temperatur og slatgehalt av fjordvannet i Nord-Rana helt fra elvemunningen 

og ut til Utskarpen. Også disse målinger har vi hatt anledning til å stu- 

c:ere. 
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Værforholdene vinterhalvåret 1968-69 kan kort karakteriseres slik: Det var 

mildt vær frem til slutten av oktober, da det plutselig slo oa til vinter- 

lig vær som holdt seg en måneds tid. Så fulgte ca. en måneds fuktig mildvær I 
frem til jul, hvoretter det på nytt slo om til tørt, kaldt vær som holdt 

til ut februar. Etter dette slapp vinteren stort sett taket. Mars hadde 

overveiende normale temperatur- og nedbørforhold, mens april stort sett 

var solrik og nedbørfattig. 

Omslaget til kaldt vær i slutten av oktober fulgte umiddelbart etter noen 

dager med ganske mye regn og snø. Isleggingen kom derfor nokså spontant 

i flere fjordstrøk. Rundt Hemnesberget ble isleggingen sannsynligvis ekstra 

omfattende og alvorlig på grunn av det store tilskudd Røssåga førte ut i 

fjordene. Avløpstallene for oktober måned kjenner vi ikke, men som fig. 

10 viser, lå det uregulerte, avløp i november på mellom 20 og 30 J / s ,  mens 

det regulerte avløp beløp seg til hele 120 til 130 i/s. Fire dagers mild- 

vær og sørvest vind midt i november brøt opp isen på Sundefjorden. Den 

hadde da vært opptil 20 cm tykk. På Utskarpen brøt det samme mildværet 

bare opp isen i ytre del. Helt isfri ble Utskarpen først 27. november. 

Hele fire ganger var Mo Havnevesens båt, "Kørven• ute på Utskarpen og brøt 

is i november, men som vi ser av fig. 10, var virkningen ikke særlig stor. 

Isen var som vanlig dannet av flak fra Sundefjorden og var allerede ved 

isbrytingen 4. november mellom 9 og 18 cm tykk på ytre Utskarpen. 

Da fire ukers kraftig mildvær med store nedbørmengder ble avløst av en snau 

ukes kulde, la isen seg raskt, selv om temperaturen bare var få grader under 

null. Den første isdannelsen kom som vanlig på buktene langs Sundefjorden, 

siden rak enkelte flak over mot Utskarpen, som straks frøs til u t e n f r g  

innover til Strandenget. Den kraftige sørvestvinden 22. desember brøt 

imidlertid opp isen på Utskarpen. 

På Sundsfjorden ble isen liggende, hovedsakelig bare med en åpen renne midt- 

fjords, helt til 5. februar. Isen ble også i denne perioden målt til 20 cm 

foran sagbruket. På Utskarpen kom isen snart tilbake etter isløsningen 22. 

desember. Allerede 28. desember tok isleggingen til på nytt innenfra, men 

først 11. januar var hele fjorden iølagt, og da som et resultat dels av 

rekis fra Sundefjorden og dels snøvær i tiden omkring årsskiftet. "Kørven" 
• var også denne gang ute og brøt i s ,  men kunne li te utrette bort·sett fra å 

få brutt opp råk inn til Alf Karstensens båthavn. 

Isen på Utskarpen varierte i utstrekning vinteren gjennom med skiftende 

vind- og temperaturforhold. Kørven var hele tre ganger i februar ute for 

å bryte i ytre Utskarpen, men med liten virkning. Isen var 15-20 cm tykk. 
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Først da "Traust• godt hjulpet av mildvær, gikk l ø s  på isen 27. februar, 

ble ytre del av fjorden ryddet. Isen kom igjen i ytre del en ukes tid 

midt, i mars, men holdt seg ellers bare i indre del i hele mars måned. Helt 

innerst på Utskarpen gikk isen først 26. april. 

En kortvarig temperaturstigning med kraftig sørvest vind ga som nevnt is- 

løsning på Sundsfjorden 5. og 6. februar. Isen var da så sent som den 

4. februar blitt målt til å være hele 15 cm utenfor sagbruket. Vinddrein- 

ing til øst og raskt temperaturfall ga på ny omfattende islegging 10. febru- 

ar over hele Sundsfjorden. Man skulle kanskje ikke ha ventet en så rask 

isløsning 5. februar og ilsvarende rask og omfattende islegging 10. febru- 

ar, men man skal ikke utelukke tidevannets virkning i dette tilfelle. Som 

vi ser av fig. 10, inntraff springflo den 5. og nippflo den 11. februar. 

Isen på Sundsfjorden lå uten avbrudd til begynnelsen av mars, da mildvær 

og kraftig nordvest vind brøt den opp. Inn mot sagbruket gikk isen opp 

først i slutten av mars. Buktene ble ikke isfrie før på månedsskiftet 

mars/april. Istykkelsen var i den siste to måneder lange isperioden 15- 

·20 cm utenfor sagbruket. 

I slutten av april forekom enkelte mindre islegginger inne på buktene, 

hver gang av en dags varighet. 

Avløpsdataene i hele den lange, nesten sammenhengende, isperioden fra midt 

i desember til først i april bør som nevnt, vurderes med kritikk. Stats- 

kraftverkene opplyser at summen av avløpet mellom 1. desember og 31. mars 

er riktig, men variasjonene er usikre, da vannstandsobservasjoner fra Store 

Målvatn mangler. Uregulert avløp er derfor bassert på vannstandsobserva- 

sjonene fra Røssvatn alene. 

Den markante toppen i avløp midt i januar 1969 forekom oss spesielt ufor- 

klarlig ut fra de meteorologiske observasjoner. En telefonisk henvendelse 

til Statskraftverkene brakte imidlertid klarhet i problemet. Oppstuving 

av vannmassene mot vannmerket i Røssvatn i den kraftige sørøstvinden midt 

i januar hadde ført til den slutning at det hadde funnet sted en reell 

vannstandsstigning i Røssvatn, d.v.s. en økning i det naturlige tilsig, 

hvilket nok var langt fra tilfelle, idet nettopp denne perioden både var 

særdeles tørr og tildels meget kald. Konklusjonen på telefonsamtalen ble 

at det uregulerte avløp mellom 10. og 20. januar burde betraktes som til- 

nærmet lik foregående 10-døgnsmiddel, d.v.s. ca. 20 i/s. Det regulerte 

avløp for de tre 10-døgnsperiodene 20. desember til 20. januar burde betrakty 

es som noenlunde jevnt, idet de to første midlene ble forhøyet på bekostning\ 
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av det tredje til vel 140 J/s. -Det er på denne bakgrunn man bør se på 

isdannelsen i forhold til avløpet i desember og januar. 

Vim altså anta at ved utløpet av Røssåga og Bjerka har det uregulerte 

avløpet utgjort omtrent halvparten av det regulerte ved isleggingen midt 

i desember, dvs. ca. 80 J/s av det regulerte avløp som var ca. 160 J/s. 
Hertil kom så ytterligere noe uregulert avløp fra de øvrige delfeltene 

rundt fjordene. Resten av vinteren var som nevnt det uregulerte avløp noe 

usikkert, men lå nok stort sett på 10-20 % av det regulerte, som i middel 
var 130-140 J/s til ut i april. 

Etter dette mener vi at den isdannelse som fant sted etter de store nedbør- 

mengdene i første halvdel av desember, nok ville ha kommet også under uregu- 

lerte forhold. Imidlertid er det overveiende sannsynlig at under uregulerte 

forhold ville omslaget til kraftig sørvestvind med nytt mildvær, som kom / 

allerede 21. og 22. desember, og som da brøt opp isen på Utskarpen, også 

ha brutt opp isen på Sundefjorden. Slik det nå var, uteble isløsningen. 

Isen hadde fått vokse seg forholdsvis tykk siden avløpet ikke avtok vesent- 

.lig i den korte kuldeperioden. Det store avløpet hindret også at sørvest- 

vinden fikk i gang effektiv blanding mellom fersk- og saltvannalagene. 

Før den endelige isløsning brøt isen på Sundefjorden bare opp en eneste 

gang, i begynnelsen av februar, som følge av mildvær, kraftig sørvestvind 

og muligens springflo. At isen ellers fikk ligge i ro så lenge på Sunds- 

fjorden, kan nok til dels skyldes at det ikke forekom vind av betydning fra 

vestlig kant, selv om østavinden til sine tider nok kunne være ganske hard. 

Men utvilsomt skyldtes den stabile isleggingen også det faktum at fersk- 

vannstilførselen til fjorden var jevnt stor vinteren gjennom. Isen hadde 

m.a.o. til enhver tid gode vekst- eller eksistensbetingelser. 

Vi kjenner ikke til hvor mange forsøk på isbryting som fant sted på Sunda- / 

fjorden denne vinteren. 

Ser vi på de erfaringer vi kan trekke av siste vinters isforhold, kan vi 

ikke se at de slutninger vi tidligere har trukket for Sundafjordens ved- 

kommende er rokket ved. At fjorden i en vinter som denne skulle bli lammet 

av is i lenger tid enn de foregående vintrer, på tross av forholdsvis nor- 

mal temperatur- og nedbørfordeling, var ikke noe spesifikt for Sundefjorden. 

De meteorologiske og hydrologiske elementer har kommet til å opptre i et 

slikt samspill at en rekke lignende fjorder hadde en av sine verste is- 

vintrer. F.eks. kan nevnes at i Beitstadfjorden, hvor man har ført en over- 

ikt over antall isdager pr. vinter de siste hundre år, slo siste vinter 

alle slike tidligere rekorder. 
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Vinteren 1968-69 ga imidlertid verdifull erfaring om isleggingen på Ut- 

skarpen og likeså på strekningen Osmoodden-Sandnee. Den fremherskende 

sørøstlige vinden ga stadig næring til den overflatestrømmen man forholds- 

vis ofte kan konstatere fra Sundafjorden over Nord-Rana mot Utskarpen. 

Vi kommer i et eget avsnitt inn på en vurdering av den rolle bobleanlegget 

i Mo i Rana kan ha for isforholdene ved Hemnesberget og på Utskarpen, men 

det kan allerede her være på sin plass å nevne at ved flere anledninger har 

vannmålingene ved disse undersøkelsene vist at det ofte kan observeres 

strømras på Nord-Rana utenfor Hemnesberget. Langs strømrasene er regist- 

rert store mengder ferskt vann helt over til Uskarpen. 

Iskarteringen for Utskarpen og Nord-Rana over mot Hemnesberget viser også, 

godt støttet av de meteorol,ogiske observasjonene, at samtlige islegginger 

på Utskarpen helt eller delvis var foranlediget av en opphoping av isflak 

og sørpe som stammet fra Sundafjorden. De dagene da vi med sikerhet kan 

fastslå at isleggingen på ytre Utskarpen utelukkende skyldtes sammenfrysing 

av oppsamlet is fra Sundafjorden var følgende: 11. november, 7.,9.,11. og 

·25. januar, 13. og 24. februar. 

For de veiløse gårdene ytterst på østsiden av Utskarpen var all isleggingen 

i .vinter til usedvanlig stor plage. Småbåt er det eneste fremkomstmiddel, 

og i lange tider var man følgelig avskåret fra å kunne drive fiske, skole- 

barnskyss og transport til og fra, samtidig som isen gjorde direkte skade 

og ellers ga nattevåk og skapte engstelse. 

I en rekke av de tilfeller hvor is drev ut i Nord-Rana var plagen med flak 

eller nylagt "skjæris" ille også for småbåttrafikken langs land mellom Osmo- 

odden og Sandnes, men her dreier det seg altså praktisk talt bare om is i 

drift. 
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4. Om eventuelle virkninger fra bobleanlegget i Mo i Rana. 

For å forhindre at reguleringen i forbindelse med Rana Kraftverk skal skape 

isvansker på Mo havn og i Nord-Rana, har Norges Vassdrags- og Elektrisitets- 

vesen latt montere et større anlegg for blanding av ferskvann og saltvann. 

Anlegget er plassert ved Ranaelva utløp og skal blande elvevannet med Nord- 

Ranas relativt varme og salte fjordvann, slik at blandingsvannet både blir 

varmere enn elvevannet og dessuten reagerer mest mulig likt sjøvann ved. 

avkjøling (blir tyngre og synker). 

For å oppnå denne effekten, slipper man ut komprimert luft fra perforerte, 

neddykkete rør som er anbrakt på tvers av elva like ved utløpet. Luften 

som stiger mot overflaten, river med seg omliggende varmt, salt s j ø v a n n .  

Sammen danner luften og det, oppstigende vannet en "vegg" som elvevannet 

ikke kan passere uten å bli med i den storstilte omrøringen. På utsiden 

av blandingssonen får man dermed et blandingsvann, hvis kvalitet er bestemt 

av forholdet mellom oppblandet elvevann og fjordvann. Det er ønskelig at 

blandingsvannet iallfall får en saltgehalt nær opp mot 24,7 °/oo, jfr. side 

·14 og fig. 3a i hovedutredningen - siste vinters kjøring synes å tyde på at 

anlegget fullt ut svarer til forventningene. 

Etterkontrollen av bobleanlegget pågår fremdeles, så det er ikke mulig for 

oss på det nåværende tidspunkt f.eks. å uttale oss med noen sikkerhet om 

virkningsgraden utover Nord-Rana. 

Imidlertid anser vi forholdene omkring isleggingen ved Hemnesberget og Ut- 

skarpen så pass godt kartlagt at vi mener allerede nå å kunne uttale oss 

om hvorvidt Ranareguleringen med bobleanlegget som kom i drift 27. desember 

1968 har hatt eller vil få innflytelse på isleggingen. 

Ser vi bort fra situasjoner der is dannes etter at det er falt store nedbør- 

mengder, helst som snø, må det være klart at på fjordene fra Røssåga og frem 

til Hemnesberget er det elvevannet som gir særlige betingelser for islegg- 

ingen. 

På Nord-Rana utenfor Hemnesberget og på ytre Utskarpen synes siste vinters 

målinger av vannlagene å vise entydig at is som fantes der enten var drevet 

ut dit fra Sundafjorden eller var dannet i vann som stammet derfra, dvs. 

fra Røssåga. 

Før Ranaverkene kom i drift var det om vinteren blandingsvann i overflaten 

ut ved Ranskjæret og det kunne ha en temperatur på ca. 3° og en saltgehalt 

o m  kunne være ca. 30-33 °/oo. 
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Etter at Ranaverkene og bobleanlegget kom i drift er det blandingsvann av 

liknende sammensetning ved Ranskjæret. Det er derfor sannsynlig at så 

langt ute i Nord-Rana som ved Hemnesberget og Utskarpen er forholdene ikke 

'blitt så forandret at det kunne ha virket inn på den isdannelse som har 

funnet sted. 

Den situasjon som kan oppstå om bobleanlegget skulle komme helt eller del- 

vis ut av drift er ikke vurdert her, da dette må ansees å ligge utenfor 

vårt mandat. 

5. Tiltak som kan hindre eller redusere isvanskene. 

Vi vil nedenfor peke på en del tiltak som vi mener kan være formålstjenlige 

for å hindre eller redusere fremtidige isvansker i området omkring Hemnes- 

berget. 

Befolkningen i fjordområdet er til dels spredt bosatt og har forskjellig- 

artede interesser knyttet til bruken av fjorden. Det er derfor ikke lett 

'å finne tiltak innenfor en rimelig ramme som alle kan være tjent med. Til- 

tak som enkelte er tjent med, kan endog tenkes å gjøre situasjonen for- 

verret for andre. Det må derfor være om å gjøre først og fremstå vurdere 

tiltak som er til allmenn nytte, og siden vurdere enkelt+.iltak på steder 

der spesielle interesser er knyttet til bruken av fjorden eller til instal- 

lasjoner langs denne. 

Den nyetablerte fergeforbindelse mellom Hemnesberget og Leirvika er stadig 

nevnt i forbindelse med dette skjønn. Vi har også sett det som helt funda- 

mentalt å trekke fergens virksomhet inn i arbeidet for å avhjelpe de i s -  

vansker som hele fjordområdet ved Hemnesberget har hatt og fortsatt kommer 

til å ha å kjempe med. Får fergen drive en fornuftig og fleksibel kombina- 

sjon av fergetrafikk og isbrytertjeneste, vil den generelle issituasjon 

kunne bedres radikalt i forhold til hvordan den har artet seg de siste 

vintrer. 

Følgende tiltak synes oss å måtte være hensiktsmessige: 

Isbryting. Fergen Hemnesberget-Leirvika må i vinterhalvåret få isbryting 

som en oppgave likestillet med opprettholdelse av fergedriften. Fergen 

må kombinere sin faste trafikk med isbryting. Enkelte ganger må fergen 

etter behov gjøre ekstraturer bare for isbryting i områder som foreløpig 

ligger så langt unna den faste ruten at isbryting der ikke kan foregå uten 

ct det fører til betydelige forsinkelser for den faste rutetrafikken, f.eks. 

isbryting på Utskarpen. Vi kan tenke oss fergens isbrytertjeneste utført 

etter følgende tre hovedmønstre, som kan følges helt eller delvis, se fig. 

11 : 



14 

Rute 1: Avskjæring av isen langs land i fergens faste rute, med avstikkere 

til Oømoodden og Sundsholmen. - Isbryting etter et slikt mønster 

vil, særlig i indre Leirvika, ikke minst være til hjelp for fergen 

selv ved opprettholdelsen av den faste ruten Hemnesberget-Leirvika. 

Rute 2: Oppkutting av isen på Sundafjordens østre del og avskjæring av 

isen langs land fra·skarpsundet til fergekaia på Hemnesberget. 

- Ruten bør om nødvendig kunne tas i direkte tilknytning til de 

faste turene til og fra Leirvika, f.eks. med oppkutting på fjorden 

på tur til Leirvika og avskjæring langs land på tur tilbake til 

Hemnesberget. 

Rute 3: Avskjæring av isen langs land på begge sider av Utskarpen inn mot 

Strandenget og Tømm.ernes og langs land på sørsiden av fjorden fra 

Sandnes til Osmoodden. -Denne ruten utgjør et så stort avvik fra 

fergens faste ruteopplegg at ruten bare kan tas nå og da ved særlig 

behov, og på tider av døgnet da det er lengre pauser i den faste 

trafikken. 

For all isbrytingen gjelder: 

a) Isen brytes opp ved en kombinasjon av bølging og isbryting. 

b} Isbrytingen må foretas så man får full nytte av vind og tidevannstrøm. 

c) Isbrytingen må foregå etter behov så snart det legger seg fast is. 

Isen må hindres i å vokse seg tykk. (Selv om isen kan være like lett 

å bryte etter at den er blitt f.eks. 1-2 tommer tykk, må den hindres i 

å bli så pass tykk, da flak av tykk is gjør større skade enn f.eks. flak 

av nylagt is). 

d) Mannskapet på fergen vil etter hvert bli grundig kjent i fjordområdet, 

slik at isbrytingen kan foretas mens fergen holder god fart. Dette 

vil gi isbrytingen god virkning også innenfor marbakken, p.g.a. bølge- 

virkningen. 

e) Det vil være mulig å holde Sundafjorden tilnærmet i s r e 4  helt inn til 

marbakken. Dette må ansees som et stort gode for ferdsel og fiske. 

Likeledes vil det være en lette for de tiltak man i tillegg finner å 

ville sette i verk mot isvanskene ved kaier og slipper. 

f) Isbrytingen vil til sine tider kunne være sjenerende, eller endog til 

skade, for småbåter uten særlig isbeskyttelee, når is brytes løs og 

driver omkring med strøm og vind. -Vi omtaler nedenfor hva som kan 

gjøres for årette på dette. 
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Tiltak for småbåter: På flere av de steder hvor man inntil nå har ansett 

faren for islegging så liten at man - i mangel av noe bedre - har funnet å 

kuru).e benytte dem som båthavner, vil en "kontinuerlig" isbryting kunne bli 

sjenerende. Vi kjenner alt nå til de problemer småbåtene har, både med 

innefrysing i båthavnene og med å t a  seg frem på fjorden når det er drivis 

der. Det er sannsynlig at problemene med drivisen, særlig skjærisen, vil 

bli forverret om man får isbryting hver gang det legger seg is på fjorden. 

Isløsningen vil med andre ord bli trukket ut over et større antall dager 

enn tilfelle er nå. 

Å bøte på de vansker småbåteierne allerede nå er kommet opp i og den sann- 
synlige forverring av vanskene med mere drivende skjæris i forbindelse med 

kontinuerlig isbryting, kan synes vanskelig innenfor en rimelig økonomisk 

ramme. Men enkelte former'for tiltak bør kunne komme på tale: 

a) Flest mulig båter bør få ishud eller andre former for isbeskyttelse. 

Båteiere som er avhengig av sin båt for å drive sitt erhverv, bør i 

størst mulig utstrekning bli i stand til å anskaffe seg båter av annet 

materiale enn tre, f.eks. jern, stål, plast eller muligens aluminium. 

b) På egnete steder, f.eks. i Osvågen og i området Fergekaia-Samvirkelags- 

kaia på Hemnesberget, ville man kunne ha stor nytte av passende småbåt- 

havner. En slik havn måtte være beskyttet mot drivis fra fremherskende 

vind- og strømretning ved molo eller annen form for skjenning. For å 

hindre isdannelse inne i selve havnen ville det, iallfall på de to oven- 

for stedene, være enkelt å holde et så begrenset område isfritt med et 

lite trykkluftanlegg eller en strømdanner, som kunne slås av og på etter 

behov. 

Tiltak for slippene: Det er først og fremst den såkalte "landkallen" 

slippene er plaget av. Landkallen dannes dels av frosset sjøsprøyt og dels 

av is som skrues opp langs strendene. Isskruingen skyldes bevegelse i is- 

dekket, dels på grunn av temperaturendringer og dels fordi det i tidevann- 

sonen mellom hver flo fryser is i sprekkene. 

Dersom Sundsfjorden til enhver tid holdes åpen ved isbryting, vil arbeidet 

med å_holde selve slippene rene for is kunne bli betydelig lettet. Land- 

kall som dannes av sjøsprøyt, unngår man selvsagt ikke da heller, men is- 

skruingen vil bli langt mindre i og med at det ikke lenger blir hele Sunde- 

fjordens isdekke som blir med i skruingen, men bare isen i den relativt 

cmale strandsonen innenfor marbakken. Ved omslag til sørvest vind og mild- 

vær vil dessuten isen i strandsonen ha langt større mulighet til å gå i 
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oppløsning om det på forhånd er åpent vann inn til marbakken, enn om også 

fjorden utenfor helt eller delvis var islagt. 

Den is som allikevel kommer til å danne seg i strandsonen ved slippene, 

kan man hindre i å legge seg på slippene ved å montere varmekabler i eller 

langs disse. 

, 1  , ,•7ngil Larsens slipp ved Daland vil neppe kunne hjelpes ved ovennevnte tiltak. 
,1 '1- '1 , l  0)1,, ) I C , ) ' "  

Dertil er avstanden fra marbakken til hans slipp for stor. 

Tiltak for kaier o.l.: Kaier, pålerekker o.l. er utsatt for isskader ved 

ren brekkasje fra drivende isflak eller ved at det danner seg en ispute på 

pålene i tidevannsonen, der det faste isdekket får et angrepspunkt og løfter 

pålene opp ved stigende s j .  

Isdannelser i tidevannsonen kan hindres ved å legge slange:I' fra et beskjed- 

ent trykkluftanlegg langs pålerekken. 

Spesielle tiltak ved Hemnes Sagbruk & Høvleri: Som den eneste bedrift i 

sitt slag i dette fjord området, har Hemnes Sagbruk & Høvleri en del spesi- 

elle isproblemer. Hva angår vansker ved kaier og pålerekker, henviser vi 

til hva vi foran har nevnt generelt om tiltak for å bøte på disse. 

Er det fortsatt ønskelig å beholde sorteringsbassenget i sin nåværende til- 

stand, vil vi anbefale at man tar sikte på å holde det isrent ved pumping 

av varmt saltvann fra 3-4 m's dybde ute ved kaia. Pumpeslangen behøvde bare 

være vel 100 m lang. I motsetning til strømdannere er et slikt anlegg ikke 

sårbart i det trange bassenget. Det vil dessuten til en hver tid sørge for 

å holde bassenget fylt med vann. 

Ønsker man fortsatt å benytte seg av tømmerlagring til vanns også om vinter- 

en, tror vi et trykkluftanlegg gir de beste muligheter for å holde vann på 

de deler av lagerplassen hvor det går an å mudre opp skikkelig for tilførsel 

av saltvann også på fjære sjø. Vi ser liten mulighet til å oppnå varig 

bedring i isforholdene på meget grunne områder. 

Oslo/Bodø juni 1969 

Olaf Devik Carl A. Boe 


