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Forord 
Denne oppdrags rapporten ble bestilt fra Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap 

AS (BKK) i brev datert 28.01.99. BKK ønsket en vurdering av isforholdene i 
Eidfjorden i Vaksdal kommune i Hordaland og om Myster kraftverk hadde forårsaket 

noen endringer av isforholdene. Spørsmålet om eventuelle endringer av isforholdene 

er av interesse for grunneiere som har skog langs den veiløse vestsiden av fjorden. 

Tidligere ble tømmer herfra fraktet på fjordisen når denne var sterk nok. Spørsmålet 

ble tatt opp av skjønnsretten for Myster kraftverk i 1985, men det ble da vedtatt utsatt 
inntil en hadde fått erfaring med kraftverksdriften gjennom 5 vintre. 

Foreliggende rapport inneholder NVEs vurdering av de spørsmål som 

oppdragsgiveren ønsker belyst. I tillegg er det, i forståelse med BKK, sist i rapporten 

også tatt med en vurdering som den skogsakkyndige selv har avgitt på grunnlag av 
NVEs analyser. 

Oslo, juni 1999 

Kjell Repp 
avdelingsdirektør 

4 

Arve M. Tvede 
seksjonssjef 



Sammendrag 
Myster kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland kom i drift i april 1987, 

avløpsvannet drenerer til Eidfjorden. Kraftverkets kjøremønster bestemmes av tilsiget 
fra Eksingedalen. I kalde og tørre vinterperioder kan kraftverket stå i mange dager 

mens det samles opp nok vann i inntaksmagasinet til noen timers kjøring. Dette betyr 
at kraftverket oftes~ står når det er gunstige værforhold for is legging av Eidfjorden. 
Isforholdene ble kartlagt gjennom vintrene 1986-92. Av de fem første vintrene etter i 

gangkjøringen av kraftverket, var 4 vintre gjennomgående meget milde og det var 
bare kortvarige perioder med islegging. Ettervinteren 1991 var den eneste periode i 

undersøkelsesperioden som hadde såpass stabilt og kaldt vintervær at det dannet seg 

sterk is på hele Eidfjorden. Under denne isperioden ble kraftverket bare kjørt enkelte 
dager, men noe mer sammenhengende i mars. De konklusjoner som det synes 
grunnlag for å trekke er: 

1. Eidfjorden oppnår stabil is legging først når lufttemperaturen ligger under 

normalen i en lengre periode i januar og februar. Isleggingen starter i bukta 

utenfor Eidslandet og isen blir her også tykkest. Når isen først legger seg også 
videre utover fjorden, så synes isveksten her å gå forholdsvis raskt. 

2. Under isperioden i januar og februar 1991 synes ikke den kortvarige kjøringen av 
Myster kraftverk i denne perioden å ha påvirket isforholdene merkbart. 

3. Mot slutten av isperioden i mars 1991 kjørte Myster kraftverk noe mer 

sammenhengende og det synes da som om dette avløpsvannet åpnet en råk fra 
elvemunningen og over mot vestsiden av fjorden. Det er imidlertid sannsynlig at 

en slik råk ville blitt dannet fra økende vannføring i Ekso også uten byggingen av 
Myster kraftverk. 

4. Det konkluderes derfor med at Myster kraftverk ikke synes å ha påvirket 
isforholdene i Eidfjorden. Det må likevel igjen påpekes at erfaringsgrunnlaget er 

mindre enn ønskelig på grunn av alle de milde vintrene. 
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1. Bakgrunn 

Under skjønnsrettens behandling av Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget i 

Vaksdal kommune i 1985, ble spørsmålet om kraftverkets eventuelle påvirkning av 
isforholdene i Eidfjordene vedtatt utsatt i noen år inntil en hadde fått noen vintres 

erfaring med driften av kraftverket. Bakgrunnen for dette spørsmålet var et krav fra 

grunneiere til skogsområder på vestsiden av Eidfjorden som tidligere hadde brukt isen 
til transportveg for tømmer. Disse var nå redd for at isen ikke lenger ville kunne 
brukes til slik transport. Skjønnsretten påla BKK å foreta iskartlegging av isens 
utbredelse og måling av isens tykkelse i de første 5 vintrene med ordinær drift. 

Denne iskartleggingen og målingene ble igangsatt i desember 1986 og avsluttet i 

april 1992. En har altså 6 vintre med kartlegging og målinger, men den første vinteren 

1986/87 var Myster kraftverk ennå ikke kommet i drift. Dette skjedde i april 1987. 
Alle målinger og kartlegginger er foretatt av BKKs personell etter retningslinjer fra 

det daværende Iskontoret i NVE (en del av seksjon Miljøhydrologi fra 1991). 
Orginalmaterialet er arkivert hos NVE, men både BKK og den skogs sakkyndige 
Jørgen Skjerve har fått kopier. 

I brev fra BKK datert 28.01.99 ble NVE, seksjon Miljøhydrologi bedt om å 

rapportere det innsamlete materialet og gjøre en vurdering av om Myster kraftverk 
har påvirket isforholdene slik at transportmulighetene til de omtalte skogsområdene er 
blitt forringet. Foreliggende rapport besvarer denne henvendelsen. 
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2. Driften av Myster kraftverk om 
vinteren 

Kraftverket får sitt driftsvann fra Nesvatnet som kan reguleres litt slik at det er 

magasin nok til drift av Myster kraftverk i omtrent et døgn. I perioder med lite tilsig 
til Nesvatnet, hvilket ofte er tilfellet i de kalde vinterperiodene, stoppes kraftverket 

inntil det er samlet opp nok vann til kjøring i noen timer på dagtid. 

Minimumsvannføringen for å kjøre med laveste belastning er 15 m3/s. Som regel blir 
kjøringen stanset helt under lengre kuldeperioder om vinteren fordi nesten alt tilsiget 

da går med til å opprettholde minstevannføringen på 1 m3/s nedenfor Nesevatnet i 
vinterperioden 16.oktober-14.mai. I samme periode skal det også slippes 0,1 m3/s i 
Leiro. I forhold til issituasjoner i Eidfjorden, så vil dette i praksis bety at kraftverket 
står, eller bare kjøres i noen få timer i værsituasjoner med stabil kulde og islagt fjord. 

Mot slutten av slike isperioder, når tilsiget er økende pga snøsmelting i Eksingedalen, 
så kan det nok forkomme noen dager med mer sammenhengende kjøring samtidig 
som isen fortsatt ligger over det meste av fjorden . 
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3. Isforholdene vintrene 1987 
1992 

Som nevnt ovenfor så er det tegnet kart over isens utbredelse hvor isen ble forsøkt 
karakterisert i 4 klasser (begynnende isdanneise, tynn is, fast isdekke og drivis). 

Kartene representerer issituasjonen den dagen de er tegnet, men observatøren ble også 

instruert til å notere i en merknadsrubrikk hvordan utviklingen hadde vært siden 
forrige kart. Når isen var sterk nok ble istykkelse målt i 4 faste punkter fra Eidslandet 

og utover fjorden ca hver 14. dag. Beliggenheten av målepunktene er vist på figur 1. 

Som det vil fremgå av det etterfølgende, så ble det bare en vinter hvor isen ikke var 
sterk nok til at tykkelsesmålinger kunne gjennomføres. Det er ellers et generelt 
inntrykk at isen legger seg først og går sist på bukta utenfor Eidslandet. Jo lenger 

utover i fjorden en kommer jo mer ustabile er isforholdene. Det må også nevnes at 
trafikk med mindre lastebåter forkommer også når det er is i fjorden. Det brytes da 

råker som indirekte fører til at isen ellers i fjorden går opp noe raskere enn om det 
ikke hadde vært båttrafikk. 

I det følgende er det gitt en omtale av hver enkelt vinter i undersøkelsesperioden. 

1987: Myster kraftverk var som nevnt ikke startet ennå. Dette var en vinter med 
vedvarende islegging av Eidfjorden fra jul til slutten av mars. Istykkelsen var 30-40 
cm på det meste i slutten av februar. Som det fremgår av omtalen av værforholdene 

senere i rapporten, så var det meget kaldt i januar og deler av februar 1987. Ingen 
vintre senere i undersøkelsesperioden var tilnærmet så kalde. 

1988: En mild vinter. Bare kortere perioder med isdannelse og isen ble aldri sterk. 

1989: En meget mild vinter, nesten uten is i fjorden. 

1990: Som de to foregående ble også dette en meget mild vinter nesten uten 
isdanneise. 
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1991: Isen la seg i midten januar og var vedvarende til midten av mars. I februar var 
isen blitt såpass sterk at tykkelsen kunne måles. 24. februar var det 25 cm stålis i 
målepunkt 1, 26 cm i punkt 2, 24 cm i punkt 3 og 16 cm i punkt 4. Observatørens 

iskart fra 2l.februar er gjengitt i figur 2. Kjøringen av Myster kraftverk i januar, 

februar og mars ble utført etter det mønsteret som er beskrevet tidligere. Etter 
isleggingen i midten av januar ble kraftverket bare kjørt noen timer de fleste dager. I 

februar var det stans fram til den 23. da stasjonen startet og kjørte fram til og med ned 

27. Den 24. og 25. februar var middelvannføringen fra stasjonen hhv 26,9 og 14,7 
m3/s som indikerer at det disse dagene ble kjørt store deler av døgnet. Isobservatøren 
har ikke gjort noen merknader som indikerer at det ble observert noen synlig 

påvirkning av isen i fjorden disse dagene. Det var så stans igjen fram til 9. mars. 
Deretter og fram til isen var gått i midten av måneden, ble det kjørt noen timer hver 
dag. Den 6.-10. mars ble det brutt råk med ferja "Oster" inn til Eidslandet. 

Ferjemannskapene hadde fortalt isobservatøren at isen var sterkest i området utenfor 
Brørvik, innover mot Eidslandet var det svakere is. Observatøren tegnet iskart den 11. 
mars, se kopi i figur 3. Da hadde isen gått opp i et belte fra elveosen over mot 
vestsiden av fjorden. Kraftverket hadde da kjørt i deler av de to forgående dagene. 

1992: Bare kortere perioder med begynnende isdanneIse fram til midten av februar. 
Deretter ca 10 dager med is legging som ble målt til ca 5 cm den 23. februar. Også 
noen dager i mars med ny isdanning, men ikke gangbar. 
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4. Værforholdene vintrene 1987 
1992 

-

Nærmeste værstasjon som har fått beregnet normalverdier for lufttemperaturen i 

Meteorologisk Institutts stasjonsnett, er stasjonen Modalen Il. Stasjonen ligger på 

Farestveit, 114 m oh. Da stasjonen ligger i dalbunnen og ca 10 km opp fra Mofjorden, 

så er det ut fra lokalklimatiske erfaringer grunn til å anta at lufttemperaturen her kan 
bli noe lavere enn på Eidslandet og i strandsonen langs Eidsfjorden i vinterperioder 

med åpen fjord. Spesielt vil dette gjelde for minimumstemperaturene i 
klarværssituasjoner. Når fjorden er islagt, antas det at værstasjonen Modalen Il også 

er representativ for Eidlandet og strandområdene langs Eidfjorden. I tabell 1 er satt 

opp middeltemperaturene for månedene desember - mars i undersøkelsesperioden. 
Normalen refererer seg til perioden 1961-90. 

Tabell 1. Månedsmiddeltemperaturen på værstasjonen Modalen Il 

Vinter Desember Januar Februar Mars 

Normalen -1,1 -2,4 -2,5 0,4 

1986/87 -0,2 -8,8 -2,0 -1,9 

1987/88 -0,4 1,6 0,2 -1,3 

1988/89 0,1 3,7 2,4 2,7 

1989/90 -0,6 2,0 4,2 3,6 

1990/91 1,1 -0,8 -3,1 3,1 

1991/92 1,6 1,2 1,0 1,9 

Også andre klimaparametre enn lufttemperaturen kan ha betydning for isforholdene i 

fjorder, vindstyrke og retning, skydekke og nedbør som snØ er de viktigste av disse. 

Erfaringer fra analyser omkring isforholdene i andre fjorder på Vestlandet tilsier 
likevel at det er frekvensen og varigheten av lufttemperaturer under frysepunktet som 
er klart viktigst for om fjordene islegges eller ikke. 

I undersøkelsesperioden er det bare januar 1987 som var vesentlig kaldere enn 

normalen. Februar 1991 var også litt kaldere enn normalt, det samme gjelder mars 

1987 og 1988. Ellers var samtlige andre vintermåneder mildere enn normalt, spesielt 

gjelder dette for januar og februar som normalt er de kaldeste månedene med størst 
mulighet for islegging av Eidfjorden. 
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5. Diskusjon og oppsummering 

De fem første vintrene etter at Myster kraftverk kom i drift var altså alle meget milde 

med unntak for 1990/91 som var nær det normale selv om det i denne vinteren bare 

var februar 1991 som litt kaldere enn normalt. Det blir stort sett bare erfaringene fra 
denne vinteren som egner seg til å analysere isforholdene gjennom en ca 2 måneders 
sammenhengende isperiode. Selv om det ikke er tatt kvantitative isobservasjoner etter 

1992, så er inntrykket fra observasjoner i andre fjorder i Hordaland og Sogn at det 
heller ikke de senere vintre neppe har vært lengre isperioder enn den vi hadde i 1991. 

Med et såpass spinkelt grunnlagsmateriale er det klart at de konklusjoner som her ska1 
trekkes helst burde hatt flere kalde vinterperioder å bygge på. 

De konklusjoner som det synes grunnlag for å trekke er: 

Eidfjorden oppnår stabil islegging først når lufttemperaturen ligger under normalen 

en lengre periode i januar og februar. Isleggingen starter i bukta utenfor Eidslandet og 
isen blir her også tykkest. Når isen først legger seg også videre utover fjorden, så 
synes isveksten her å gå forholdsvis raskt. 

Under isperioden i januar og februar 1991 synes ikke den kortvarige kjøringen av 
Myster kraftverk i denne perioden å ha påvirket isforholdene merkbart. 

Mot slutten av isperioden i mars 1991 kjørte Myster kraftverk noe mer 
sammenhengende og det synes da som om dette avløpsvannet åpnet en råk fra 

elvemunningen og over mot vestsiden av fjorden. Det er imidlertid sannsynlig at en 
slik råk ville blitt dannet fra økende vannføring i Ekso også uten byggingen av Myster 
kraftverk. 

Det konkluderes derfor med at Myster kraftverk ikke synes å ha påvirket isforholdene 

i Eidfjorden. Det må likevel igjen påpekes at erfaringsgrunnlaget er mindre enn 

ønskelig på grunn av a1le de milde vintrene. 
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ISTILHØVA I EIDSFJORDEN ETTER MYSTER STARTA OPP I APRIL 1987. 
---------------------------------------------------------------

JØRGEN SKJERVE, pensjonist. Skogmeistar Vaksdal Komm~ne 1967-1992. 

Datoført 2/6 1999. 

Innleiding. 
Med vedtaket om bygging av Myster Kraftverk, var skogetaten 
merksam på at det ville få fylgjer for skogen på vestsida av 
Eidsfjorden. Dette serleg med tanke på innsløyfing av den 
permanente 320 kilovolt kraftlina frå MATRE til DALE. 

Den 20/7 1981 vart det halde ei synfaring av skogane i Brørvik 
og Eide med tanke på å byggja traktorveg inn i dette området. 
Med på denne synfaringa var fylkesskogetaten i Hordaland. 
Ein prøvde så seinare å kombinera denne vegplanen med innsløyfing 
av den store kraftlina. Dette lukkast ikkje. 

SKJØNNET. 
Ved avslutning av skjønnet 25.april 1985, er det tydele~~ 
at spørsmålet om isvegar for transport av skogsvyrke har vore ei 
vanske leg sak. På 'side 31 punkt 4 Isvegar, står det i siste 
avsnitt-eg siterar: "at hvor veger,broer eller annen adkomst 
ødelegges, skal disse erstattes med nye". Og på nest siste linje: 
-dette må gjelde for samtlige kontrakter-og også for isveger". 
sitat slutt. 

Når ein så kjem fram til istilhøva på Eidsfjorden, der saka gjeld: 
Erstatningskrav frå grunneigarane på Eide, Brørvik og Simmenes 
om vanskeleggjort transport av tømmer over fjordisen, så valde 
retten å utsetja saka. 
Den rettsoppnemnde issakkyndige uttala då-eg siterar frå side 36 
siste avsnitt:"at en kan ikke se helt bort fra at det i enkelte 
perioder vil kunne bli noenlunde sterk is langs vestre side av 
fjorden. Det mest sannsynlige~r likevel at isforholdene blir 
ustabile og isen usikker og lite egnet,-serlig til tyngre 
transport".sitat slutt. 

Eksproprianten vart så pålagd å gjenomføra tiltak over ein 5 års 
periode for å finna ut om Myster Kraftverk verka inn på istilhøva. 
Det vart vedteke å setja igang ismålingar i 5 år med tilsyn av 
den issakkyndige,overing.Syver Roen, og den skogsakkyndige, 
skogrneistar Jørgen Skjerve. 
BKK har med sine tilsette gjenomført desse målingane frå 1987 
til 1992 på ein fullt tilfredsstillande måte. 

Vinteren 1986/87 vart det gjenomført kontrolerte ismålingar før 
Myster Kraftverk starta opp i april -87. Dette for å samanlikna 
med dei etterfylgjande 5 åra. 
Fram til i dag er dette siste vinteren det var fullgod køyrande 
is på Eidsfjorden. 
I dei neste 5 åra ismålingane vart gjenomført, var det berre 
vinteren 1991 det var berande is på Eidsfjorden. I ein kort 
periode i siste halvedelen av februar var isen truleg brukande 
for lettare transport. 

ISSAKKYNDIGE SI VURDERING. 
I brev av 26/5 -99 frå Norges Vassdrags og Energidirektorat har 
seksjonsjef i miljøhydrologi, Arve M. Tvede, gjeve ein grundig 
gjenomgang av det matrialet som føreligg. 
Den analysen han har gjort av ismålingane, samanhalde med ver
tilhøva frå 1986 til 1992, kan eg fullt ut slutta meg til. 
Det same gjeld avsnitt 5 på side 3: Diskusjon og oppsummering. 
Her vil eg serleg understreke siste setning. 
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Når det gjeld konklusjonane den issakkyndige trekkjer, kan eg 
også ut frå det kjennskap eg har til istilhøva ~ Eidsfjorden 
som skogtenestmann i 25 år, seia meg samd i punkt 1,2 og 3. 
Når det gjeld punkt 4 er min konklusjon: 
Eg kan ikkje sjå at ismålingane 1987-1992, 'med· berande is 
berre ein periode vinteren 1991, er eit godt nok grunnlag 
til å fastslå at Myster Kraftverk ikkje har påverka.istilhøva 
i Eidsfjorden. 

ALTERNATIV ERSTATNING. 
I rettsboka side 37 avsnitt 4 står det- eg siterar: 
.. Retten finner grunn til å indikere at omkostningene med 
anlegg aven skogsveg på vestsiden av fjorden - eventuelt en 
fordeling av disse omkostningene - bør utredes". sitat slutt. 

I den samanheng viser eg til innleidinga i denne uttalen, 
avsnitt 2 , der ei vegutløysing for den sørvestlege delen av 
skogen på Eide, og tilkomst til skogen i Brørvik vart vurdert. 
Med ei veglengd på omlag 3 km. ,klasse IV-heilårs traktorveg-, 
vil kostnaden truleg koma på 1,3 til 1,5 million kroner etter 
pengeverdien i dag. 
Her er hogstmogen skog nok til grunnlag for offentlege tilskot, 
utan at eg kan gå god for fordeling av kostnadane. 

Desverre dekkar ikkje dette skogen i Simmenes, for den delen 
som ligg på vestsida av Eidsfjorden. 

Det føreligg eit notat av synfaringa i Eide-Brørvik skogane 
den 20/7-81 underteikna av dåverande fylkesskogmeistar 
Einar Myster den 27.juli 1981. 

Bygging av ein kai i Brørvik har også vore vurder~av skogoppsynet, 
utan at eg kan gå nærare inn på det. 
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