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FORORD

I forbindelse med NVE - Statskraftverkenes søknad om ytter-

ligere regulering av Aursjøen har utvalget forestått geofag-

lige befaringer.

Når det gjelder områdets kvartærgeologiske forhold vises til

rapport fra Moss og Sollid, Geografisk ins ti tutt, Universitetet

i Oslo.

Den luvialgeomorfologise befaringen ble ufort 14.-15.9.1978.

NVE - Statskratverene har i sin helhet bekostet befaringene

og utarbeidelse av rapportene.

Blindern, januar 1979

Per E. Fauli
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PLANLEGGING AV KT OPPDEMMING AV AURSJEN

Statskraftverkene kunngjorde 28.10. 1977 at en planlegger økt

oppdemming av Aursjen. Aursjen er tidligere regulert opp

til 856,0 m o.h. som øvre grense, mens laveste regulerings-

grense er 827,3 m o.h., fig. 1.

Tidligere besto magasinet av de tre sjene Gautsjen, Grnningen

og Aursjøen. Alle drenerer nordvestover med Aura ut Eikesdalen

til Eikedalsvatn og Eresfjorden på Møre, fig. l. Vannet nyttes

nå i kraftstasjonene Osbu og Aura i Lilledalen syd for Sunn-

dalsora. Aursjdens nedborfelt utgjr 483 km.

Det planlegges å regulere Aursjøen opp med inntil 10 m. I

sydøst er Jara nabovassdraget. Vannskillet ligger nær ved

enden av Aursjøen. Jara er foreslått vernet midlertidig til

1983 av Sperstad-utvalget. Hovedstyret ved NVE foreslår

derimot at vassdraget bør vurderes ved konsesjonsbehandling.

Det er ventet at Stortinget behandler denne del av verneplanen

i v&rsesjonen 1980.

Ved oppdemming over en viss grense blir det nddvendig med en

sperredam i ursjd-magasinets sydstre side for å hindre

overløp til Jara.

Neste side:

Fig. 1. Oversikt over området mect Aursjøens nedbørfelt
inntegnet.
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GEOLOGI

Områdets undergrunn består av grunnfjell som er blitt

remobilisert under den kaledonske fjellkjedefoldning.

Dominerende bergart i Aursjø-området er ulike gneiser;

granittiske, granodiorittiske og diorittiske, fig. 2.

Bergartmassen viser en utpreget parallell-struktur. I

tillegg til denne strukturen er det en rekke utpregede

sprekkelinjer i undergrunnen. Bergartene har gjennomgått

to hovedfoldningsfaser. Den første med strokretning

Østnordøst - vestsydvest og den andre i retning nordvest -
sydøst. Bassenget Aursjøen -Grønningen - Gautsjen er

utformet langs denne siste strretningen.
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FLUVIALGEOMORFOLOGI

Aursjøen drenerer nordvestover ut med Aura til Eresfjorden.

fallende trekk ved lere av sideelvene til Aursjdbassenget

er at de drenerer i nær motsatt retning til hovedelva, sot syd

eller sydst. Det eksakte vannskillet mellom Aura og Jora i

øst er meget diffust. Det ligger i dalbunnen av en paleisk

(gammel) dal hvor det i dag er kvartære avsetninger. Det er

nrliggende anta at Aursj-bassenget drenerte ut med Jora og

dermed tilhørte Gudbrandsdalslågens nedbørfelt i prekvartær tid,

fig. 3.

I kvartærtiden var omr&det dekket av is. Etter at isen smeltet

vekk finnes en rekke spor i området fra denne tid, som ulike

løsavsetninger og skuringsstriper m.m. (se .Moss& Sollid 1978).

Den fluviale aktiviteten i området har vært betydelig i flere

av sidebekkene relativt sett. Under flom har det kvartære løs-

materialet blitt avspylt og transportert nedstrøms. Kvita,

f.eks. gjenspeiler dette typiske trek, fig. 4. Videre ha

bekkene utviklet løp som har skåret seg lite ned i undergrunnen.

På sydvestsida er ingen av sidebekkene av vesentlig størrelse

med unnta av Vangsi. Ogs? denne kan vere sterkt bunntran-

sporterende, fig. 5.

Elvetypen i Storsvartdalen er en annen. Her er utviklet en

nedskjæring i landskapet. Dalen er delvis også utviklet ved

breerosjon. Selv i dag har dette delfelt innslag av breer.

Arealmessig utgjør de O, 5 km2 (Østrem et al. 1969) . Vannkvali-

teten var under befaringen påvirket av smeltevann fra breene.

Elva fra Sletthelldalen er den eneste som har bygd ut et større

elvevifte. Materialet er sandig og finere enn det omliggende

morenematerialet. Dette viser at elva har foretatt en transport

av morenemateriale og en sortering av dette før ny sedimentering.

Imidlertid synes prosessen & ha foregått naturlig og ikke

påvirket av den allerede foretatte regulering.



A B

Fig. 3. A) viser det naverende elvesystem med inntegnet vanndelet for
nordvestre del av sør-Norge. Enkelte maksimumshyder er påtegnet.

B) viser ved prikkede linjer vest for vannskillet hvilke elver som er
innfanget i dag (elvetyvere). Nvrende hyder for gamle dal-
bunner er inntegneL.
(Fig. 173 og 174 i IHol tedahl 1960)
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Selve akkumulasj onsområdene derimot er ødelagt av reguleringen.

Dette gj elder for hele magasinområdet. Ved lav vannstand sees

at betydelige mengder er fluvialt transportert ned i magasinet,

fig. 4. Ingen av disse systemer er naturlige i dag.

Ved Økt regulering vil magasinets strandsone bli flyttet

ytterligere oppover og arealmessig de. Elvelpene vil ff& en

unaturlig tilstand vesentlig lengre oppstrøms enn til dagens

kunstige sone. Dette vil medføre at den kunstige akkumulasj ons-

flaten flyttes oppstrøms. Elveløpene forøvrig vil bli holdt

inntakt.

Vannskillet sørøst i dalen er et sårbart område. Det kan her bli

aktuelt å bygge en sperredam. Denne dammen må bygges slik at

den ikke innfluerer pa dreneringen i Joras felt. Her m& det

ogs& tas hensyn ved masseuttak o. l. slik at dette nedborfelt

ikke blir påvirket. Det kan se ut som veien innover mot Kvita

danner en naturlig grense mot sydøst for inngrep, fig. 6.
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KONKLUSJON

Fluvialgeomorfol0gisk vil ikke den kte oppdemming av Aursj5en

berøre faglige lokaliteter av verdi. Rett nok vil elveløpenes

naturlige løp bli avkortet, men elvenes akkumulasjonsflater i

bassenget er allerede delagt, slik at dette er uten betydning.

Imidlertid bør eventuell bygging av sperredam i magasinets

sørøstre ende skje på en slik måte at inngrep ikke finner sted

i nabovassdraget Joras nedbørfelt.
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