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GrunnvannsundersØkelsene har pågått siden våren 1978. I observasjonstiden er 

grunnvannstanden vanligvis observert en gang i uka, men under og like etter flom er 

det foretatt flere målinger i uka. Grunnvannstanden måles på 16 steder med i alt 

40 målepunkter. Det er videre benyttet data fra de offentlige vannmerkene i vass

dragene. 

Utbygningsplanen i Etna med utlØpet av kraftverket ved Lunde i Etnedal vil gjennom

gående medføre reduserte grunnvannstander i sommerhalvåret og Økte grunnvannstander 

om vinteren fram til midten av februar. på de områder hvor det har foregått grunn

vannsmålinger blir endringen størst under vårflommen og er beregnet til 35-40 cm 

reduksjon i middelvannstand pr. uke for målestedene nedenfor samlØpet mellom Etna og 

Dokka, og 10-25 cm på målestedene fra samlØpet til Lunde i Etnedal. For målestedene 

ovenfor Lunde er tilsvarende reduksjon beregnet til 15-25 cm. Resten av året vil 

endringene i grunnvannstanden være mindre, og flere steder begrenset til områdene 

nærmest elva. Utbygningsalternativet med utlØpet av kraftverket ved Hestkinn i 

Etnedal vil medføre Økte grunnvannstander i perioden oktober-februar for elve

strekningen ned til Lunde. Langs andre elver i Etnavassdraget som reguleres, vil 

det være små endringer. I Dokkavassdraget vil det gjennomgående bli små endringer 

i grunnvannstanden selv om Dokka elv blir sterkt redusert. Kapasiteten til noen 

grunnvannsmagasiner som egner seg til vannforsyning, bl.a. ved Dokka tettsted og 

GrØnvoll, kan bli påvirket aven regulering. Ved Dokka tettsted er imidlertid rest

vannfØringen forutsatt på nivå med alminnelig lavvannføring, dvs. en regulering av 

vassdraget vil medføre Økte vannføringer i perioder med meget lav vannføring. Langs 

Livasselva og Synna vil endringene i grunnvannstanden omfatte bare små arealer. 



FORORD 

Grunnvannskontoret ved Hydrologisk avdeling, NVE, forestår grunnvannsunder

sØkelser i Etna- og Dokkavassdraget etter oppdrag fra Oppland fylkes elektrisitets

verk. UndersØkelsene utføres i forbindelse med planer om kraftutbygging i 

vassdragene. 

UnderSØkelsene ble satt i gang våren 1978 og ble noe utvidet seinhØstes samme år. 

Det meste av etableringsarbeidet og oppmålingen ute i marka er utført av Bjørn 

RenshuslØkken. 

Det er ellers engasjert observatører som foretar målinger på de aktuelle stedene. 

Måledataene blir sendt til Grunnvannskontoret som kontrollerer og bearbeider dem. 

I denne rapporten er måledataene dokumentert ved geolimnigram og korrelasjons

diagram. Det er foretatt beregninger av vannstandens nivå under bakken og dens 

variasjonsområde. Det er videre foretatt korrelasjons- og regresjonsberegninger 

mellom elvevannstander og grunnvannstander. 

på grunnlag av data fra grunnvannsundersØkelsene og simulerte vannføringer i hen

holdsvis uregulert og regulert vassdrag, er det foretatt beregninger over 

endringene i grunnvannstanden som en regulering av vassdraget vil medføre. 

Denne rapporten er skrevet etter oppdrag fra Oppland fylkes elektrisitetsverk. 
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l INNLEDNING 

I forbindelse med planer om kraftutbygging i Etna og Dokkavassdragene har 

Grunnvannskontoret ved Hydrologisk avdeling har forestått grunnvannsundersØkelser 

langs vassdragene etter oppdrag fra Oppland fylkes elektrisitetsverk. 

UndersØkelsene ble satt i gang våren 1978 og de ble noe utvidet seinhØstes samme 

år. Hensikten med undersØkelsene er å fremskaffe data om grunnvannsforholdene på 

arealene langs vassdragene samt analysere den effekt en eventuell kraftutbygging, 

og dermed en regulering av vass:dragene, vil ha på grunnvannstanden. 

De viktigste interessene som i dag er knyttet til grunnvannsmagasiner langs 

vassdragene, er jord- og skogsbruksproduksjon samt vannforsyning fra enkeltbrØnner 

og felles-anlegg. For jord- og skogbruksarealene er en ~ første rekke interessert 

i grunnvannstandens variasjoner, dvs. i perioder med stor nedbØr bør ikke grunn

vannstanden bli for hØY, mens det i vekstperioder kan være gunstig med vann

forsyning til plantene fra grunnvannsmagasinet. Det er således ikke en bestemt 

grunnvannstand som er den gunstigste for hele året. For vannforsyningsanlegg vil 

derimot en økning av grunnvannstanden vanligvis medføre en Øket kapasitet. 

Når en skal vurdere endringen av grunnvannsforholdene langs et vassdrag i for

bindelse med planer om regulerin~ er det ikke praktisk mulig å ta for seg hvert 

enkelt jord- eller skogbruksareal eller vannforsyningsanlegg (brØnn), men en må 

ta ut enkelte steder som en kan si er representative for et større område. Dette 

er forsåvidt en grei metode i områder hvor vassdraget har lite fall og hvor det 

er mektige elveavsetninger. Områder hvor vassdraget har stort fall og hvor det 

er store endringer i massenes sammensetning over små avstander, kan det by på pro

blemer å finne representative målepunkter. Hvert sted må vurderes for seg selv. 

på slike steder er det imidlertid vanligvis relativt lite løsmasser og terrenget 

faller vanligvis mot vassdraget slik at endringer av grunnvannstanden ved vass

dragsreguleringer som oftest er begrenset til en relativ smal stripe langs elva. 

I denne rapporten vil en beskrive grunnvannsforholdene langsi.:tna- og Dokka

vassdraget og i den grad datamaterialet gir grunnlag for anCiLyse, vil en trekke 

konklusjoner. Det blir ikke foretatt nærmere vurdering 2.v hvilken effekt en 

endret grunnvannstand vil ha på jord- og skogbruksarealene, fordi det vil bli 

gJ' --<-: av landbruksmyndighetene. Når det gjelder vannforsyningsanlegg langs vass-

dragene blir de behandlet mer generelt, men med unntak av et område i Torpa 

hvor det .':oregår målinger. I forbindelse med grunnvannsrnålinger, blir teledybden 

og ~~~nøyden registrert på 3 steder for å gi en oversikt ovor LeIeforholdene. I 

·:lpporten er det tatt med et par kapitler av generell 

å gi en viss bakgrunn i faget. 

·c'ak ter om grunnvann for 
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2 GENERELT OM VANN I JORD OG FJELL 

Grunnvann defineres som det vann som fyller hullrom i jord og sprekker i fjell 

og det utgjør en del av vannets kretsløp i naturen. Fig. 2.1 viser hovedpro

sessene i det hydrologiske kretslØpet. Grunnvannsmagasinet begrenses nederst 

av et tett lag og øverst av grunnvannspeilet som danner en sammenhengende vann

flate i jorda (lØsmassene). Enkelte ganger kan det dannes grunnvannspeil i 

forskjellige nivåer i et jordprofil. Slike forhold er betinget av at løs

massene er uensartet og at det er relativ stor tilførsel av vann ved nedbør eller 

tilførsel på annen måte. I fjell vil en finne grunnvann i sprekker og knusning~

soner samt i en del porøse bergarter. bl.a. visse sandsteiner. 

VANNETS KRETSLØP 

TRANSPIRASJON 

t t 
A ri\l 

INFIL
TRASJ~~~~~br~~~~~~~~~~2:== 

GRUNNVANNSAVLØP 

• 
TETT LAG 

VANNTRANSPORT 

Fig. 2.1 Hovedprosesser i det hydrologiske kretslØpet. 

OVERFLATEAVLØP 

Grunnvann er enkelt å påvise fordi det danner en entydig flate i brønner og 

målerør. Imidlertid er det også andre kategorier av vann i jord som er av betyde

lig interesse, og som er nært knyttet til det v~ tradisjonelt kaller grunnvann. 

Fra praktiske forhold kjenner vi til at jorda må ha en viss fuktighet før det 

dannes fritt vann i den. Tørr jord suger vann til seg. 

Tenker vi oss et bestemt volum jord vil dette bestå av jordpartikler og noe vann 

samt en del luft. Volumet av vann og luft danner porevolumet. Porøsiteten 

defineres som forholdet mellom porevolumet og det totale volum og viser den totale 

mengde vann jorda kan inneholde. Porøsiteten er vanligvis størst øverst i et jord

lag og den kan blir over'SO%, men det er store variasjoner. Selv om hele pore

volumet er fylt med vann, vil bare en del renne fritt ut. Denne andelen benevnes 

som effektiv porøsitet og varierer gjerne fra 2-3% og opp til ca. 25%. En effek

tiv porøsitet på 10% vil si at for hver desimeter grunnvannstanden synker, renner 

det ut la mm vann. Resten av vannet vil være så sterkt bundet at det må presses 
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ut eller fjernea ved tørking. 

For mange formål er det praktisk å dele vannet lnn etter bindingsmåten til jord

partiklene med en inndeling 2 hovedgrupper. 

l. Drenbart vann. 

2. Bundet vann. 

(Fritt vann) 

(Jordfukt) 

Med drenbart vann, eller fritt vann, menes det vann som kan renne ut av jorda 

under tyngdekraftens påvirkning. Det øvrige vann (bundet vann) påvirkes av 

sterkere krefter enn tyngdekraften og de virker i en annen retning. Drenbart 

vann kan foruten grunnvann være sigevann som er vann som er kommet ned i jorda 

og er på vei ned mot grunnvannspeilet. Når det gjelder grunnvannsavlØp er det 

naturlig å dele den inn i naturlig drenering og kunstig drenering. Kunstig 

drenering er den vanntransporten som foregår i anlagte grøfter og kanaler, mens 

naturlig drenering er vannsig som foregår fra et grunnvannsmagasin til sjøer, 

elver og bekker utenom kunstig anlagte dreneringsssystemer. 

Bundet vann som bindes til jordpartiklene ved kjemiske eller fysiske krefter, vil 

bare delvis forsvinne ved direkte fordunstning, eller ved plantenes vannforbruk. 

Kjemisk bundet vann er av liten interesse i denne sammenheng og vil ikke bli 

behandlet videre. Av det vannet som er fysisk bundet, er det kapillært bundet 

vann som er av betydning i forbindelse med grunnvannsundersØkelser langs vass-

drag. Kapillært bundet vann er vann som bindes i jorda av adsorpsjonskrefter 

og overflatespenninger. Overflatespenninger viser seg som kjent ved at en1wer 

vannflate har tendens til å trekke seg sammen, f.eks. ved dannelse av dråper 

eller buete vannflater i tynne rør. Kapillærvannet omgir de enkelte jordpartikler 

eller aggregater (sammensatte jordpartikeler) som en tynn vannfilm utenpå det 

adsorptive bundne vannet. Kapillært bundet vann er en meget vi_ktig del av vannet 

i jorda, og en vil seinere komme noe mer inn på den kapillære vannmengden og 

kapillær vannbevegelse i jord, 

Mens den beskrevne betoden går ut på å klassifisere vannet i jorda etter bindings-

Evaporasjonssone 

Transpirasjons

SOne 

Rotsone 

I ntermediær sone 

Kapillær sone 

Ol 
c 
Si 

Ol 
c 
51 

------------ ------

Kapillær overgangssone 

Glunnvannssone 

Ol 
c 
& 

--, 

Markvann 

Grunnvann 

måten, går en annen metode ut på å dele 

inn vannet etter soner i jorda. 

Markvann er vannet over grunnvann

speilet. Som en vil se av fig. 2.2. 

går den mettede sone noe over grunn

vannspeilet. Det skyldes at kapillære 

krefter trekker vann opp slik at alle 

porer fylles opp til et nivå over 

grunnvannspeilet. Den kapillære over

gangsonen avhenger av størrelsen på 

Fig. 2.2 Oversikt over vann i jord. 
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porene mellom jordpartiklene. I grove jordarter er den liten, mens den i meget 

finkornete jordarter kan være ator. Ved grunnvannstandsmålinger registreres 

grunnvannspeilet. Den intermediære sone er en overgangsone med relativt små vari

asjoner i vanninnholdet, I perioder med stor nedbør kan det bli noe hØyere enn 

normalt. Rotsonen er den s,one hvor planterøttene er utbredt og dybden av dem er 

i stor grad bestemt av jordsmonnet, vegetasjonstype og vanntilgang. øverst i 

denne sonen har vi evaporasjonssonen hvor vannet kan fordunste direkte fra jorda 

eller tas opp av pranterøttene. I transpirasjonssonen vil planterøttene ta opp 

vannet, og det blir store variasjoner i vanninnholdet. Det er ikke noe 

skarpt skille mellom disse to øverste sonene, og grensen nedover mot den inter

rnediære sone~r også uskarp. Rotsonen og den intermediære sone er avhengig av 

vegetasjonens rotutvikling som igjen tildels et styrt av tilgangen på vann. 

Lagdeling i et jor~profil kan føre til skarpe skiller for rot sonen og kapillær

sonen. I homogen jord vil den kapillære sone og den intermediære sone forskyve 

seg opp og nedover i takt med variasjonene i grunnvannstanden og den kapillære 

vanntransport vil være aktiv heile tiden. I lagdelt jord kan det imidlertid ved 

lave grunnvannstander oppstå brudd i denne vann transporten. I mange tilfelle 

vil også endel av sonene mangle. Vi kjenner til at langs endel vassdrag grenser 

rotsonen ned til grunnvannssonen. Det er vanligvis betinget av at et relativt 

tynt jordsjikt danner rotsonen over et grovere vannfylt lag. Den kapillære sone 

vil da strekke seg opp til rotsonen. Dette kan være et godt system for plante

veksten med hensyn til vannforsyningen, men det er følsomt for endringer. Under 

andre forhold kan rotsonen gå ned til lag som stanser rotvektsten, f.eks. fjell 

eller grove grus-eller steinlag, mens grunnvannstanden ligger lavere. Det er da 

ikke forhold for kapillær vanns transport opp til rotsonen. Vegetasjonen må da 

basere sitt vannforbruk på tilgjengelig vann lagret i rotsonen, og vann som 

siver ned til rotsonen fra nedbør. Rotsonen ligger i den umettede sonen idet 

tilgang på luft er en betingelse for rotutvikling. RØttene kan normalt klare seg 

en kort tid, dvs. opptil noen dØgn, neddykkket. Langvarig neddykking vil skade 

rotsystemet. I denne umettede sone foregår videre mange kjemiske og biologiske 

prosesser under tilgang på luft. De viktigste er nedbryting av organisk stoff 

til moldstoffer og omsetning av næringsstoffer til egnet plantenæring hvor nitro

genomsetningen er viktig. Disse prosessene er avhengig av tilgang på luft. I 

grunnvannstandens variasjonsområde er det tilgang på luft bare en tid av året, og 

de kjemiske og biologiske prosessene blir noe påvirket av det. Lagring og 

transport av vann i jord foregår ved kompliserte prosesser som gjensidig virker 

på hverandre. Hvorledes en vassdragsregulering vil virke inn, kan best gjøres 

ved å spalte det hele opp i delprosesser for å undersØke nærmere hva som blir 

endret. De dataene som analysen må bygge på er vannstandsendringer i vassdraget, 
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grunnvannsforholdene, jordsmonnets oppbygning andre hydrologiske faktorer som 

bl. a. nedbør og tilsig av vann. 

2.1 Magasinering av vann i jord 

Mengden av vann i jorda kan en oppgi på flere måter. Potensielt magasin viser 

den største mengde vann som kan være tilstede og aktuelt magasin er den vann

mengden som er tilstede på et bestemt tidspunkt. Et magasin kan angis som et 
3 

entydig volum, f.eks. m vann, eller som en flateverdi, f,eks. mm, på samme måte 

som vi oppgir nedbør. Det er vanligvis bare aktuelt å bestemme grunnvanns

magasinets absolutte størrelse i forbindelse med større grunnvannsbrØnner. I 

den forbindelse foreligger det flere beregningsmetoder som forutsetter prøve

pumping med måling av vannmengde og vannstandsendringer i observasjonsrør slik at 

det er mulig å fastlegge løsmassenes evne til å magasinere og lede vann. For de 

mange mindre brØnnene langs et vassdrag er det vanligvis ikke aktuelt å foreta 

omfattende undersØkelser. Vanligvis vil en på grunnlag av befaringer og målinger 

kunne avgjøre om brØnnen ligger innenfor elvas influensområde samt vurdere 

reguleringens virkning. 

på jord- og skogbruksområdene er det grunnvannets nivå i forhold til bakken som 

er av speiel1 interesse. Den naturlige vegetasjoRen vil ofte avspeile vannfor

holdene i jorda meget godt. Vi kjenner til at områder som er forsumpet, har sin 

spesielle vegeæsjon og at tØrkesterke vekster holder til på tørre rabber. Ofte 

kan en derfor si noe om vannforholdene i jorda og lØsmassene ut fra vegetasjonen. 

Langs mange av våre vassdrag er arealene selvdrenerende, dvs. vannet dreneres 

raskt ut i elva, enten direkte eller via bekker. Inndirekte kan vi måle av

renningen fra grunnvannsmagasinet ved å måle grunnvannstanden. Senkningen i 

grunnvannstand i perioder hvor tilførselen er null eller liten, er et mål for 

drenering av grunnvannsmagasinet. Matematisk kan en beskrive et grunnvannsmagasin 

som et linært magasin eller som en sum av lineære magasiner. Et linært magasin 

kan v~ beskrive ut fra 2 likninger: 

Strømlikningen q = a • s 

q avlØp pr. tidsenhet mm/døgn 

a = dreneringsfaktor 

s = magasin (arealverdi) mm 

ds 
Kontinuitetslikningen P = q + --

e dt 

p 
e 

ds 
dt 

nettonedbør til magasiner mm/dØgn 

magasineendring mm/dØgn 

Ved å kombinere de 2 likningene får v~ en likning som beskriver avrenningen: 

• c + P • (l-c) 
e 

-x 
c = e (eksponensie11 faktor) 

Likningen sier at avrenningen en dag er lik avrenningen forrige dag ganget med 
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faktoren c pluss nettonedbøren ganget med faktoren (l-c). Dreneringsfaktoren 

a er en faktor som karakteriserer dreneringen av arealet. Denne kan bestemmes 

ut fra avløpet eller ut fra grunnvannstandsobservasjoner. på grunnlag av 

senkningen av grunnvannstanden i perioder med liten nedbØr, kan en raskt få en 

oversikt over dreneringsforholdene på arealene langs vassdraget. Tilsvarende 

kan en på grunnlag av stigningsdata for grunnvannstand få en oversikt over opp

fylling. 

2.2 Bevegelse av vann i jord 

Rent generelt kan en si at vannet i jorda beveger seg under påvirkning av for-

skjellige krefter. Avrenningen fra den mettede sone, dvs. grunnvannsmagasinet, 

foregår under tyngdekraftens påvirkning. Ved overmetting av vann i den umettede 

sone vil en del vann bevege seg nedover som sigevann. I ensartet jord vil denne 

transporten foregå jevnt nedover, men under naturlige forhold vil sigevannet ofte 

trenge seg ned i små sprekker og ganger. Resultatet blir gjerne at grunnvannet 

stiger relativt raskt etter nedbør. Vi kjenner videre til at vannet kan bevege 

seg oppover i et jordprofil kapillært og i den unettede sonen kan det videre også 

foregå er. viss vanntransport i dampform. De kreftene som påvirker vannet i jorda 

er (noe forenklet) tyngdekraften, kapillære krefter og osmotiske krefter. 

Osmotiske krefter er betinget av saher i vannet samt spesielle sjikt i jorda (semi

permeable sjikt) og betyr lite i den forbindelse som skal vurderes her. Isteden

for å se direkte på de kreftene som påvirker vannet, er det enklere å foreta en 

vurdering på grunnlag av vannets potensial som er definert som det arbeid som må 

utføres mot alle feltkreftene for å overføre en enhet vann fra et definert null

nivå. Vanligvis velges nullnivået til grunnvannspeilet. En får da for et bestemt 

punkt at vannets totale potensial = tyngdepotensialet + kapillærpotensialet. 

Tyngdepotensialet Øker proposjonalt med hØyden over grunnvannstanden. Det er vanlig 

å oppgi potensialet som en trykkhØyde og en bruker gjerne cm vannsØyle. Kapillær

potensialet er negativt og får større tallverdi jo mer jorda tørker ut. Vannet 

i jorda vil bevege beg mot et nivå med lavere potensial. 

t HØYDE 
'er----+'TOTAL-

KAPILLÆR
POTENSIAL------' 

TYNGDE-
POTENSIAL 

Fig. 3.4 viser et eksempel på vannets 

potensial i jord og retningen på vann

transporten er markert med piler. 

Det er mulig å måle kapillærpotensialet, 

og tyngdepotensialet kan en lett be

regne når en kjenner grunnvannspeilets 

-- POTENSIAL + beliggenhet. 

Fig. 2.3 Eksempel på vannets potensial i jord. 
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2.3 Fuktighetskurver for ulike jordarter 

Bundet vann er vann som holdes fast ved kapillære krefter og sterkere krefter. 

For de finkornete: jordartene som leire og silt kan det være store vannmengder som 

bindes slik o;t; det er ikke uvanlig at ca. 20 volumprosent er tilgjengelig for 

plantene, dvs. 20 mm nyttbart vann pr. 
0'(> 

...:l 
O 

desimeter jord. For sandjord er den 
:> 

nyttbare vannmengde mye mindre, ofte 
Cl 
...:l 

bare få volumprosent. Jordart-g noen 
Z 

-'~ til å binde Øker med Z enes evne vann 
H 
Z 

innholdet av organisk jord. ~ 
:> 

VÅT TØRR JORD Fig. 2.4 Eksempel o fuktighetskurver. JORD pa 

2.4 Kapillær vanntransport fra grunnvannsmagasinet 

Med kapillær vanntransport fra grunnvannspmagasinet menes transport av vann 

oppover i jordprofilet, dvs. mot tyngdekraften. StigehØyden i kapillære rØr kan 

en beregne av likningen 

h = 2T 
gDr 

(hvor T er overflatespenningen, D er væskens tetthet, g = tyngdeakselerasjonen 
2 

9.81 cm/sek, r er radien i kapillærrøret). For rent vann i rene kapillærrør av 
0,15 • Den sier oss at stigehØyclen er omvendt 

proporsjonal med rØrdiametern. 

er tilnærmet omvendt proporsjonal med kornstørrelsen. I grove jordarter (grus 

og grov sand) er stigehØyden liten, mens den i finkornete jorarter (leire og silt) 

kan bli stor, men stigehastigheten er liten. 

Det er utført mange eksperimentelle forsøk over den kaillære stigehØyde og stige

hastigheten. For å antyde størrelsene skal en referere noen verdier som er funnet 

av svensken Atterberg. 

Kapillær stigehØyde i cm i tiden Jordart 

Kornstørrelse 

mm l døgn 2 døgn 8 døgn 18 døgn 30 døgn 

0,001-0,ll2 5.5 Leire 

0,01 - 0,02 48,0 92 193 209 245 Middels silt 

0,02 - 0,05 ll5,0 136 166 177 180 Grov silt 

0,05 - 0,10 53 57 85 97 100 Grov silt/fin sand 

2 - 5 2,2 2,4 Fingrus 



10 

Gjennoms,nittsverdier for s.tigehøyden kan en vanligvis. sette til: 

Grus 

Grov sand 

o 
lill 

Middels sand 15 

O cm 

15 " 

30 " 

Fin sand 30 100 cm 

Silt 100 - 1000 " 

Leire 1000 - 3000 " og mer 

Hvilken nytte plantene vil ha av den kapillære vannforsyning kommer ikke bare 

av den kapillære stigehØyde, men også av hvor raskt vannet ledes kapillært. 

Vannets binding uttrykker en som før nevnt ved vannets potensial. Vannets totale 

potensial blir derfor et mål på nyttbarheten av vannet i jorda. Vann som er sterkt 

bundet har stort negativt potensial og det er lite nyttbart for plantene. Plantene 

kan ikke nytte vann som er sterkere bundet enn ca. 15 000 cm v.s. eller ca. 15 bar 

(pF = 4,2). Vanninnholdet ved dette potensialet angis derfor som visnepunktet. 

Etterat jorda er helt oppblØdt vil en del av vannet renne såvidt raskt bort at 

det ikke kan regnes med til plantenyttbart vann. Plantene kan derfor nytte denne 

vannmengden som kan bindes i jordprofilet mellom 100 cm v.s. og 15 000 cm vos., 

men de fleste jord- og skogbruksvekster, viser nedsatt produksjonsevne når jorda 

tørker inn tilsvarende et potensial på ca. 10000 cm v.s. (pF ca. 3). Det er 

nettopp mens jorda er i ferd med å tørke at den kapillære vanntransporten kan 

være av betydning. I ensartet jord vil den kapillære sone variere i takt med 

grunnvannsnivået. Hvor raskt vannet ledes opp er avhengig av den kapillære 

ledningsevnen k og totalt potensial pr. lengdeenhet eller gradienten (~~). 

Vannhastigheten V = k dØ 
dz 

Det viser seg at den kapillære ledninsevnen k avtar sterkt med Økende uttørking 

av jorda og at den avtar mest i de groveste jorartene (grus og sand). For å 

vise stigehØyden i forskjellige jordprofiler har en tatt med en figur fra en 

nederlandsk forsøksrneiding (Technical Bulletin nr. 22 1964 Capillacy rise and 

some applications nf the theory of moisture movement in saturated soils). 

cm 

~/: eley 

1
,1 :, Loa", 

" 1/ Sand 

Fig.2.s viser kapillær stigehØyde i 

cm over grunnvannstanden for de 3 jord

artene leire, loan (finkornet blandings

jord) og sand. Den tykke streken viser 

til hvilken hØyde stigehastigheten er 

2 mm/døgn, dvs. vegetasjonen kan 

tilføres 2 mm/døgn. For de lagdelte 

jordartene ser en at de største verd

iene får en når jordarten blir gradvis 

grovere nedover i profilet. 

Fig. 2.5 Kapillære stigehØyder i jord 
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3 GENERELT OM GRUNNVANNSFORHOLD LANGS NORSKE VASSDRAG 

Fra et hydrologisk synspunkt kan en noe forenklet s~ at et vassdrag har 2 

funksjoner: 

l. Vassdraget transporterer nettonedbøren fra nedbørsfeltet 

2. Vasdraget drenerer arealene som ligger inntil elvelØpene 

Med nettonedbøren menes her nedbør minus fordunstning, dvs. den da av nedbøren som 

renner vekk fra feltet. Vassdragets evne til å transportere vann er vesentlig 

bestemt av elveløpets fall og tverrsnitt, mens vassdragets drenerende evne beror 

bl.a. på vannstanden i vassdraget og egenskaper til løsmassene langs vassdraget. 

For å kunne vurdere vassdragets drenerende virkning, e,r det nødvendig å se nærmere 

på grunnvannets bevegelse mot vassdraget. Det er foretatt en mengde utredninger 

og utarbeidet mange formler for å beregne grunnvannstrømninger i forbindelse med 

dreneringsarbeider rundt omkring i verden. Her skal en ta med de viktigste for

hold som er av betydning når en skal vurdere drenerende virkning til et elveløp. 

For at det skal være mulig, må en dele elvelØpet inn i mindre strekninger slik at 

forholdene innen hvert område blir relativt ensartet. 

Når grunnvannstanden er konstant betyr det at tilførselen er like stor som den 

vannmengden som dreneres ut. Dette er en viktig 3trømningstilstand som ~nnen 

hydrodynamikken kalles stasjonær strømning (strømningen er uavhengig av tiden). 

Hvis grunnvannstanden er stigende eller synkende betyr det at tilførselen er 

henholdsvis større eller mindre enn den drenerte mengde. Det er da en strøm

ningstilstand som varierer med tiden (ikke stasjonær tilstand) og den er mer kom

plisert å beskrive enn en stasjonær tilstand. En kan imidlertid merke seg at 

den drenerte vannmengde vil være større under en stigning i grunnvannstanden enn 

und~r en synkning over samme nivå når elvevannstanden er konstant og når grunn

vannsendringene foregår over like lang tid. 

3.1 NebØrfelt 

SNITT 

--- ---

A l 

Fig 3.1. Lokalt nedbørfelt til en elv. 

Fig. 3.1 VIser et lokalt nedbørfelt 

hvor nettonedbøren må dreneres mot 

elva. Nedbørfeltets grenser g&r 

normalt langs terrengets hØydedrag, 

men kan i visse tilfelle avvike noe på 

grunn av bl.a. sprekker i fjell. på 

fig. 3.1. er arealet Al lavtliggende 

langs elva. Nedbøre~ som faller på 

arealet A2, må også dreneres gjennom 

arealet Al, med mindre det ikke er 

drenssystemer som leder bort vannet. 
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AvlØpet fra arealene av typen A2 (f.eks. dalsider) vil normalt være meget raskt 

fordi det vanligvis er liten magasinerende evne i grunnen. Det vil videre være 

en rekke faktorer som påvirker grunnvannstrømningen mot elva,bl.a. vil vil at 

lagdelte jordarter kan ha stor betydning. For å få en oversikt over forholdene, 

må en se på strømningsteorien som gir et godt innsyn i, hvilke faktorer som er av 

betydning ved grunnvannstrømning til elver. 

3.2 Strømningsforhold ved elver med lite fall 

En kan skille mellom 3 hovedtyper av innstrømning til en elv 

A Tett eller relativ tett undergrunn til elvebunn 

B Tett undergrunn i en avstand D fra elvebunnen 

C Lagdelt jord. 

B 

y 
TETT LAG 

/ /. / 

> 

Fig 3.2 Hovedtyper av innstrømning til elva. 

~ ~::.. __ J.,-q_---

x 

I tilfelle A kan en uten å gjøre for store feil, foreta en tilnærming ved å S1 

at strømningen ut mot elva er horisontal, mens strømningen fra grunnvannspeilet er 

vertikal. Forutsetter en at gjennomtrengeligheten for vann (permeabiliteten) er 

like horisontal og vertikal kan en beregne grunnvannets nivå etter Coldings formel: 

y 

H 
o 

l 

x 

Y 

k 

q 

2 q 2 
ho + k (2 Ix - x ) 

vannstand i elva 

avstand fra elva til enden av rledslagsfeltet 

avstand dit grunnvannstand skal beregnes 

grunnvannsnivå 

permeabiliteten (gjennomtrengelighet) 

nedbør som føres vekk = R 

Det er forutsatt at nedbørsmengden R er jevnt fordelt og at det er stasjonær 

strømning (tilløpet avløpet) samt at nedbørfeltet er rektangulært. 

I tilfelle B er jorda fortsatt homogen (ensartet) og gjennomtrengeligheten for 

vann er lik horisontal og vertil. Undergrunnen er tett i en avstand D fra elve

~unnen I dette tilfelle vil det bli en strømning nedenfra og opp mot elvebunnen 
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dvs. en radiær strømning. Det er komplisert å regne med radiære strømnings

former og det er derfor utviklet fors.kj ellige beregningsbetoder som bygger på 

V1.sse forenklinger. En metode går ut på å tenke seg elvebunnen senket avstanden 

d som kan beregnes, og videre forutsette horisontal og vertikal strømning som 

i tilfelle A. En får da fØlgende formel for grunnvannstanden: 

y = (ho + d)2 + f (21x - x 2 ) 

Langs mange av våre vassdrag er det imidlertid lagdelt jord, og det er ikke 

uvanlig at et finere lag ligger over et grovere. Med grove og fine lag i denne 

forbindelse menes egentlig jordlagenes evne til å lede vann. 

I tilfelle C ligger et tettere lag over et lag med god permeabilitet. Hvis vann

standen ikke når opp i det Øvre tettere laget, vil forholdene være like med til

felle A. Det vil da heller ikke være 

c 

, .... ,- .. ', .. 
- ',.. , ." . . . '.' .. ' ~: .. 

Fig. J.3 Lagdelt jord 

.. " t" '- .'''' . . ~ ..... : 

/) 77 / t"'" ti 

grunnlag for kapillær vann transport. 

Er massene 1. det Øvre laget så fine 

at nedbøren blir hengende igjen,vil 

en heving av grunnvannstanden opp mot 

det øvre laget også bedre dreneringen 

av dette jordlaget idet det blir en 

kapillær forbindelse mellom de to 

lagene. Står vannstanden opp i det 

fine laget, kan det i perioder med 

stor nedbør faktisk bli noe større stigning i grunnvannstanden enn stigningen i 

elva. Til flere lag som bygger opp jordprofilet, til mer komplisert blir 

strømningsforholdene. Gamle elveleier vil også virke drenerende, dvs. senke 

grunnvannstanden, mens innskutte lag med lavere gjennomtrengelighet gir en noe 

hØyere grunnvannstand over det tettere laget. 

3.3 Strømningsforhold ved elver med relativt stort fall 

Langs elver med relativt stort fall er strømningsforholdene vanligvis mer kompli

serte, og det er ikke uvanlig at vann fra elva kan renne inn i grunnen på Vlsse 

steder langs elva for så å renne ut i elva igjen lengre nede. Det kan således 

være visse instrømningssoner og utstrømningssoner langs elva. Denne vannstrømmen 

vil være sterkt avhengig avelvevannstanden og kan være vansk~lig å vurdere bl.a. 

fordi løsmassenes sammensetning vanligvis varierer svært mye fra sted til sted. 

Inn- og utstrømningen av vann fra elva går vanligvis lettest i elvesidene, mens 

elvebunnen ofte slipper lite vann 19Jennom. Ofte finner en at slike elvebunner 

er bygget opp av et tettpakket steinlag med noe finmaterialer mellom steinene slik 

at den kan være lite gjennomtrengelig for vann. Enkelte ganger kommer en over elver 
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som på viss,e partier har grunnvanns.teanden s.tående et s.tykke under elvebunnen. 

Elveleie der er såvidt tett i forhold til lØs.massene under elva at det vannet som 

"drypper" gjennom elvebunnen renner raskt vekk. 

4 METODER FOR ANALYSE AV GRUNNVANNSTANDSMALINGER 

I forrige avsnitt ble det bes:krevet metoder for å beregne grunnvannstanden. 

Slike metoder er nØdvendige når inngrepene er meget betydelige, men de krever 

gode data om grunnforholdene, og de er arbeidskrevende. Selve metodene gir oss 

imidlertid bedre forståelse for det som foregår i grunnvannsmagasinet. I mange 

tilfelle kan en imidlertid foreta de nødvendige vurderinger på grunnlag av 

bearbeidde data i form av korrelasjonsdiagram, limnigram over vannstander i 

elva og jorda, snittdiagram m.m. 

Generelt kan en si at grunnvannstanden er bestemt av to faktorer: 

Tilførsel av vann til grunnvannsmagasinet 

Drenering av vann fra grunnvannsmagasinet 

Tilførselen av vann kommer fra nedbøren og i visse tilfelle fra elva, mens dre

neringen foregår normalt mot elva. I mange tilfelle vil det ved en regulering 

bli en endret dreneringssituasjon og det er derfor vanligvis av stor betydning 

å kjenne hvilken endring i elvevannstanden som reguleringen medfører. Videre 

er det nØdvendig å kjenne sammenhengen mellom grunnvannstand og elvevannstand. 

Dette kan en enkelt gjøre ved å tegne dataene inn i et korrelasjonsdiagram, 

fig. 4.1, som viser sammenhengen mellom elvevannstand og grunnvannstand. 

~ 
Ul 

~ 
~ 
p 

Der det er god sammenheng, vil punktene 

legge seg etter en rett eller krum linje. 

Ligger punktene nært inn til linjen betyr 

det rask drenering, mens langsom dre-

nering og tilførsel av vann ved nedbør 

ffi ELVE VST. eller tilsig vanligvis vil medføre større 

Fig'. ,4.1 Korrelasj onsdiagram spredning av punktene. For å under$Øke 

forholdet nærmere kan en dele opp datamengden i perioder med og uten nedbør og 

i perioder med stor og liten fordunstning osv. Det er da mulig å uttale seg 

noe nærmere om dreneringssituasjonen under spesielle forhold. En slik videre

føring setter imidlertid større krav til datamengden. 

I denne rapporten er det foretatt korrelasjonsberegninger mellom grunnvann

stander og elvevannstander. En kan her tenke seg at en rett linje legges 

gjennom punktsvermen i korrelasjonsdiagrammet slik at punktet etter bestemte 
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regler blir liggende så nær den rette linje som mulig. Til større korrelasjons

koeffisienten blir opp mot 1,0, til bedre blir tilpasningen for en rett linje 

i punktsvermen. En høy korrelasjonskoeffisient indikerer at det kan være 

sammenheng mellom elvevannstanden og grunnvannstanden. Sammenhenger mellom elve

vannstand og grunnvannstanden kan også være krumlinjet. Det kan være en god 

sammenheng ved f.eks. lave vanns.tander , men en noe dårlig ved hØye elvevann

stander. Slike forhold vil en lett kunne se av korrelasjonsdiagrammet. 

Ved disse beregningene har en benyttet de faste vannmerkene i vassdraget som 

ligger et stykke i fra måles-tedet for grunnvannstand. Forholdet mellom elye

profilene ved vannmerket og grunnvannsmålingen kommer derfor inn. 

Koeffisienten indikerer noe i hvilken grad grunnvannstanden varierer med elve

vannstanden, men i denne vurdering er det nØdvendig å ta hensyn til grunn

vannets strømningsretning, nivåforskjellene for elvevannstand og grunnvannstand 

og den naturlige drenering av grunnvannsmagasinet, dvs, det lokale nedslagsfelt 

og grunnvannsdreneringen av det. Ut fra disse forhold kan en så forutsi 1 

hvilken grad endringen i elvevannstanden påvirker grunnvannstanden langs elva. 

Geolimnigrammet viser hvorledes grunnvannstanden har utviklet seg over et 

tidsrom. Også her er det mulig å reparere datamengden etter spesielle kriterier 

ved analyseringer. Raskt synkende grunnvannstand etter perioder med stor nedbør 

~ 
E-< 
Ul 

I 
~ '------------ø TID 

Fig. 4.2 Geolimnigram 

eller snøsmelting, indikerer god 

drenering, mens en langsom synking kan 

komme av svak drenering. Nivåforskjellen 

mellom elver og grunnvannstanden må tas 

med i vurderingen. 

Raske og store stigninger i grunnvannstanden skyldes normalt at elva stuer opp 

grunnvannet eller at området mottar mye vann ved nedbør eller tilsig. Viser 

grunnvannstanden små variasjoner, betyr det at drenert vannmengde er like stor 

som den tilfØrte vannmengde til grunnvannsmagasinet. En kan derfor ut fra 

analyser og vurderingen av g;r:unnvannstandens variasjoner karakterisere drenerings

forholdene på området. Det er også mulig å danne seg et bilde av grunnvannets 

strømningsforhold på bakgrunn av grunnvannsspeilets variasjonsmønster og hell

ning samt strømningsteori. 

Snittdiagrammet viser et snitt av den ene elvesiden og terrenget ved måle

stedene samt grunnvannstand for et bestemt måletidspunkt, dvs. grunnvannspeilets 

hellningsretning i snittet. Grunnvannsmålinger kan gi grunnlag for kotekart av 

grunnvannspeilet. Det vil gi ytterligere informasjoner i visse tilfelle. 
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5 GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I ETNA- OG DOKKAVASSDRAGET 

GrunnvannsundersØkelser ~ Etna- og Dokkavassdraget ble satt i gang våren 1978. 

UndersØkelsene ble noe utvidet hØsten 1978 da det ble etablert noen nye måle

steder. Stedene for grunnvannsundersØkelser ble valgt ut i samråd med de 

kommunale myndigheter og en har spesielt tatt sikte på å undersØke grunnvanns

forholdene i de viktigste landbruksområdene og på arealer hvor en kan vente at 

grunnvannsmagasinet influeres avelvevannstanden. 

Stedene for grunnvannsundersØkelsene er vist på fig. 5. på hvert målested 

er det fra l til 5 målepunkter for grunnvannstanden, i det målepunktene er 

plassert i en linje eller et snitt fra elva. 

Stedene for grunnvannsundersØkelser er: 

Nedenfor saml~pet mellom Etna og Dokka: 

Aur lund 
Berg 

Etnavassdraget: 

øyom 
Fagertun 
Haugsenget 
Madslangrud 
Tollerud 
Kringlemoen 
Solstrand 
øyen 

Dokkavassdraget: 

Frøysland 
Torpeheimen 
Kvål 
Moen 
Arnesen 
Helgerud 

5 rør 
3 " 

3 " 
4 " 
3 " 
4 " 
3 " 
4 " 
2 " 
2 " 

2 " 

+ 

+ 
l brØnn 
l " 
l " 
l " 
l " 

l vannmerke 

l vannmerke 

I tillegg vil en benytte data for følgende vannmerker: 

Kolbjørnshus Vannmerke 
Nordsinni " 
Etna " 

Måledataene er dokumentert og det er foretatt generell behandling av dataene 

på fØlgende måte: 

l. Det er tegnet snitt-tegninger som v~ser rØrenes plassering i forhold til elva. 

Grunnvannstanden for et hØyt nivå og et middels lavt nivå er tegnet inn. 

Vannivået mellom rØrene er trukket opp skjØnnsmessig for å vise helningen 

mot elva. 
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ETNA- DOKKAVASSDRAGET 

..-Mannuelle 

-Q- L i mni graf 

N 

Fig. 5. Målesteder for grunnvannsundersøkelser . 

2. Geolimnigranunene viser grunnvannstanden som vannstand under bakken i 

observasjonsperioden og variasjonsområdet for vedkonun~nde målested i 

observasjonsperioden. 

3. Korrelasjonsdiagranunene viser hvorledes grunnvannstanden har variert i 

forhold til elvevannstanden. En har benyttet de faste vannmerkene i elva. 

Observasjoner 1 perioden desember-april er merket. (islagte elver), mens 

observasjoner i perioden mai-november er merket+ • 

4. Korrelasjons- og regresjonsberegninger mellom grunnvannstand og elvevann

stand. Disse beregningene er også gjort for periodene desember-april og 

mai-november. 

I forbindelse med korrelasjonsberegningene er middelhØyden for elvevannstanden 

(h og hl) ført opp sanunen med antall observasjoner (n). Videre er det 
rør e v 
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beregnet regresjonslikninger mellom grunnvannstander og elvevannstander ved 

likning av formen R = A + koR (lineær sammenheng). Likningen gir 
rØr elv 

grunnvannstanden under bakken når elvevannstanden ved vannmerket settes ~nn i 

cm. Koeffisienten "k" viser i hvilken grad grunnvannstanden i middel har variert 

i takt med elvevannstanden ved vannmerket. Da elva ikke har samme profil ved 

vannmerket som ved stedet for grunnvannsmålinger, vil forholdet mellom elve

profilene påvirke størrelsen av "k". En annen effekt som påvirker størrelsen 

av "k" er at elvevannstandens virkning på grunnvannstanden dempes etterhvert som 

en kommer lengre fra elva, men her vil grunnvannets strømningsforhold kunne ha 

betydelig virkning. Noen av regresjonslikningene er usikre fordi sammenhengen 

mellom elvevannnstand og grunnvannstand er for svak med lav korrelasjons

koeffisient, og tildels er datamengden for liten i denne forbindelse. Der 

korrelasjonskoeffisienten er lav, dvs. lavere enn ca. 0,70, kan en heller ikke 

legg særlig vekt på regresjonslikningen. Beregningen~ som er foretatt for den 

isfrie perioden, er gjennomgående betydelig sikrere enn for den islagte periode 

fordi antall observasjoner er flere og fordi variasjonsområdet er større. I 

områder hvor det ikke foreligger målinger, er vurderingene foretatt på grunnlag 

av inntrykk fra befaringer og data fra kartmateriell, Økonomisk kartverk med 

målestokk 1:5000 og ekv.d. 5 m samt gradteigskart med målestokk 1:50000 og 

ekv.d. 20 m. Videre er det brukt opplysninger om geologiske forhold samt planer 

med bilag for utbygging av vassdragene. 

Det er ikke foretatt noe vurdering av hvilke effekter tilløps- og avløpstunneler 

samt avlØpskanaler vil få for grunnvannstanden fordi det ikke hØrer med til 

oppgaven. 

Observasjonsmaterialet må karakteriseres som tilfredsstillende for å fastlegge 

grunnvannstandens variasjonsområder samt ca. verdier for endringen i grunnvann

standen på målestedene ved en regulering av vassdragene etter de foreliggende 

planer. For e~ del males'teder der det er stor spredning i korrelasjonsdiagrammene, 

er måleserien noe kortvarig for å uttale seg om hvilken virkning en regulering 

vil ha. Elvevannstandens virkning på grunnvannstanden er normalt svakere for 

disse stedene enn for målestedene med god korrelasjon 

5.1 Kort om utbyggingsplanen for kraftverk i Etna- og Dokkavassdraget 

For å gi en viss bakgrunn for denne rapporten, vil en ta med en kort oversikt 

over utbyggingsplanen for vassdragene. Samtidig vil en slik oversikt konkreti

sere det grunnlag rapporten bygger på. Utredninger og beregninger er laget på 

basis av materiell oversendt fra Oppland fylkes elektrisitetsverk og innsamlet 

av Grunnvannskontoret i Vassdragsvesenet. Bakerst i rapporten er det plassert 

. en tegning som gir oversikt over utbygningsplanen med alternativer. Den viser 
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bl.a. plasseringen av kraftverkene, reguleringsmagasinene og elveinntakene 

For utbygging av Etna er det laget 3 planer. 

E 2 Utbygging Etnsenn - Lunde via Garin 

E 3 Utbygging Etnsenn - Lunde direkte med tunnel langs dalen. 

E 5 Utbygging Etnsenn - Hestkinn. 

I utbyggingsplan E 2 vil utlØpet fra kraftverket i Etna komme ved LunQe i Etne

dal, mens E 2 og E 5 får utlØp ved henholdsvis Lunde og Hestkinn. 

For utbygging i Dokka foreligger det 2 planer. 

D l Utbygging av Dokkfløyvatnet - Randsfjorden i 2 stasjoner. 

D 2 Utbygging av Dokkfløyvatnet - Dokka kornsilo i 2 stasjoner. 

I begge planene er det foreslått et kraftverk i Torpa - Torpa Kraftstasjon. For 

Dokka kraftstasjon foreligger det 2 planer: Utbygningsplan D l har utlØp direkte 

i Randsfjorden. Alternativ D 2 har utløp ved Dokka kornsilo, dvs. før samlppet 

mellom Dokka elv og Etna. 

5.2 Klimatiske og hydrologiske forhold i vassdragene i måleperioden 

5.2.1 

Nedslagsfeltet for vassdragene Dokka og Etna, som ligger i indre delen av 

Østlandet, har et typisk innlandsklima med forholdsvis liten nedbør. Det 

er aven viss interesse å kjenne de klimatisk og hydrologiske forhold i 

den perioden hvor det har foregått grunnvannsobservasjoner i forhold til 

situasjonen i en normalperiode. 

Nedbør 

Det er forholdsvis få nedbørstasjoner i nedslagsfeltet. Klimastasjonen 2167 

Aust-Torpa Il er observert fra 1964, men ble nedlagt i april 1979. Nedbør

stasjonen 2177 Nord-Torpa Il er observert siden 1945 og nedbørstasjonen 2187 

øyen i Etnedal er observert siden 1967. De to siste målestedene ligger relativ 

hØyt, henholdsvis 534 og 489 m.o.h. NedbØrstasjonen 2136 Oddnes ligger på 

164 m.o.h. er trolig mer representativ fu;~ de lavestliggende onrådene i ned

slagsfeltet selv om den ligger litt utenfor feltet. Månedsnedbøren i mm er 

ført opp sammen med normalnedbøren. 

Tabell 5.1 viser at avvikene fra normalnedbøren ikke er særlig store, men 

en kan merke seg at nedbøren i oktober og november 1978 var liten og at 

nedbøren i august 1979 var noe over normalen. Ellers var nedbøren i Jun~ 

og september 1978 samt oktober 1979 svært nær normalen. 
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Tabell 5.1 Nedbørhøyder i mm 

2136 Oddnes 
Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt ~ov Des 

1978 43 44 

1979 20 10 

Norm. 42 27 

2177 N. Torpa 

1978 

1979 

61 54 

22 

Norm. 44 36 

2187 øyen 

1978 

1979 

50 46 

22 5 

Norm. 35 28 

2136 Oddnes 

2177 N. Torpa 

2187 øyen 

64 16 17 58 107 87 62 25 17 40 

73 80 57 39 112 129 45 60 99 40 

38 38 56 62 76 112 58 77 56 57 

83 37 19 68 143 91 75 32 26 44 

98 84 61 56 100 155 61 72 96 41 

47 41 52 72 84 128 60 83 58 62 

69 22 13 52 141 67 62 16 29 39 

74 54 45 :'7 100 137 76 68 90 40 

38 35 50 62 

~ormalnedbør 

699 

767 

660 

81 115 53 68 48 47 

1978 

580 

733 

605 

1979 

764 

853 

657 

For klimastasjonen 2167 Aust-Torpa foreligger det temperaturmålinger til og 

med april 1979. I tabell 5.2 er også målinger for 1150 østre Toten ført opp. 

Middeltemperaturen for desember 1978 og januar 1979 var 5-7 °c lavere enn 

normalt. Det var ellers små avvik fra normaltemperaturen i 1978-1979. 

Tabell 5.2 Middeltemperatur i 

Jan Febr ~ars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 
2167 A. Torpa 

1978 -6,9 -10,9 -4,1 0,0 7,6 12,7 - 11,3 5,7 3,1 -0,5 -13,1 

1979 -13,3 - 8,4 -3,5 0,8 

Norm. - 8,3 - 7,1 -3,0 1,5 7,2 11,7 14,1 12,l 7,8 2,3 -2,3 - 5,9 

1150 ø. Toten 

1978 - 5,3 -10,7 -3,3 1,1 9,5 14,6 13,7 13,0 7,0 4,5 1,4 -11,1 

1979 -12,6 - 9,4 -2,2 2,0 7,6 14,9 13,6 12,1 9,1 2,0 -2,9 - 7,0 

~orm. - 7,0 - 6,4 -2,6 2,9 9,0 13,3 15,6 14,2 9,7 4,4 -0,6 - 3,8 

5.2.3 Fordunstning --_ .. , -, -------

Det foreligger ingen målinger av fordunstningen i de senere årene, men i 

årene 1967-1972 ble det foretatt målinger av fordampningen fra frie vannflater 

en rekke steder i landet bl.a. i Aust-Torpa og Bjørke (Ilseng, Hedmark). 

Dette er også punktmålinger, men de gir et bilde av fordampningen. Fordunst-

ningen fra vegetasjonen vil trolig i middel ligge noe lavere enn verdiene 

målt fra frie vannflater. 



Tabell 5.J Fordampning fra frie vannflater. Middeltall pr. mnd. mm 

A. Torpa 

1967-1972 

Minimum 

Maksimum 

Bjørke 

1967-1972 

Minimum 

Maksimum 

Mai Juni Juli Aug Sept Totalt 

38 

30 

44 

85 

80 

99 

58 

32 

71 

111 

90 

164 

61 

57 

65 

56 

42 

72 

101 85 

83 56 

114 135 

32 

28 

35 

43 

31 

45 

237 

183 

271 

386 

260 

491 

Vannstander ved Etna vannmerke kan brukds til å karakterisere de hydrologiske 

forhold i måleperioden. I fig. 5.1 er daglige vannstander tegnet Inn fra mai 

1978 til ut desember 1980, Videre er maksimum, minimum og median for månedsverdiene 

i perioden 1931-60 tegnet inn. En ser at vannstanden har variert betydelig med 

lave vannstander i februar og mars 1978 og hØY vannstand i slutten av mai 1978 

samt i august og oktober 1979. Variasjonene i elvevannstanden har vært til

strekkelig i måleperioden for å analysere sammenhengen mellom elvevannstand 

og grunnvannstand. 

Vst 
cm 

30 O 

20 O 

1 O 
t- --O ____ 

Jan. 

'-

Feb. 

I 
1---

/ - -..;;;" ---

Mars Apri l 

I 
I 
!J 1\ 
:J 11 

I 
I 
I 
I --- -1 

I 
\ , 
\ 
\ 

-\~ I 
I , 

Hl 
,v 
\. 

Mai Juni 

_maks. og min. 
___ medi an 
-1979 
--- 1978 

.. 
{, V\ I \ 

\ 
I , Il .A 

I \" J I , ,. 
li ,... -f.l,.. ~ ~-~,...4 I \ 

\ ,', ! \ ~-I 

V 1\ ... , J V" \ A 
..., .. :~~I'/:\ 

1"" .. ""'" ..... 

J u l i Aug. Sept. Okt. I Nov. Des .. 

Fig. 5.1 Vannstander ved Etna Vannmerke. Figuren viser 

daglige vannstander fra mai 1978 til ut desember 

1979 samt maksimum, minimum og median for månedsverdier 

i perioden 1931-60 
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5.3 Vannføringsforhold i Etna og Dokka med og uten utbygging. 

Fra Oppland fylkes elektrisitetsverk har en fått oversendt beregninger som viser 

hvordan vannfØringen i de to elvene vil bli endret på forskjellige punkter i 

elvene som følge aven regulering. I beregningene er det benyttet data fra 

Etna vannmerke for standard hydrologisk perioden 1931~60 (30 år). Alle be-

regninger av middelverdier og percentiler for hver uke i en 3D-årsperiode med 

regulering, er i analysen basert på avløpet ved Etna vannmerke i 3D-årsperioden 

1931-60. De viktigste forutsetninger for reguleringen er disse: 

Utkjøring av magasinene i lØpet av vinterperioden. 

Fylling av magasinene 1 lØpet av våren og sommeren. 

Nødvendig sommerproduksjon for å redusere flomtap fra magasinene. 

Mer detalj erte forutsetninger vil kunne oppgis av O'T)pland fylkes elektrisitets-

verk. 

Alt. A Kjør. 2 Al t- A Kjør. 2 Alt. B Kjør. J 
Jokka til Randsfj. Dokka til Korns. 

Nordsinni Kolbjørnshus 

Før Etter AS FØr Etter Ag Etter ag 

2,16 5,93 3,77 5,21 6,50 1,29 20,07 14,86 
1,99 5,80 3,81 4,81 6,37 1,56 19,81 15,00 
1,87 5,68 3,81 4,53 6,25 1,72 19,59 15,06 
1,72 5,56 3,84 4,15 6,12 1,97 19,34 15,19 
1,50 5,44 3,94 3,62 5,99 2,37 19,12 15,50 

6 1,34 5,29 3,95 3,25 5,84 2,59 18,92 15,67 
7 1,24 1,54 0,35 2,99 2,13 - 0,86 15,24 12,25 
8 1,15 1,50 0,35 2,79 2,04 - 0,75 15,09 12,30 
9 1,08 1,43 0,35 2,62 1,96 - 0,66 14,97 12,35 

10 1,04 1,37 0,33 2,51 1,91 - 0,60 14,86 12,35 
11 1,03 1,32 0,29 2,50 1,86 - 0,64 14,77 12,27 
12 1,10 1,26 0,16 2,66 1,80 - 0,86 14,70 12,01, 
13 1,38 1,41 0,03 3,33 1,% - 1,37 14,92 11,59 
14 1,87 1,77 - 0,10 4,51 2,34 - 2,17 15,28 10,77 
15 2,94 2,65 - 0,29 7,11 3,30 - 3,81 16,65 9,54 
16 7,52 6,55 - 0,97 18,18 8,26 - 9,92 23,48 5,30 
17 15,71 13,92 - 1,79 37,97 13,73 -19,24 36,92 1,05 
18 33,15 29,53 - 3,62 80,16 38,75 -41,41 56,24 -23,92 
19 58,66 50,34 - 8,32 141, R3 70,93 -70,90 93,22 -48,61 
20 77,10 67,36 - 9,74 186,41 98,86 -87,55 124,07 -62,34 
21 64,84 57,67 - 7,17 156,78 82,l9 -74,59 107,13 -49,65 
22 44,40 40,21 - 4,19 107,36 53,42 -53,94 76,28. -31,08 
23 31,59 27,85 - 3,74 76,39 35,61 -40,78 55,28 -21,11 
24 23,55 21,50 - 2,05 56,94 26,46 -30,39 43,39 -13,55 
25 20,71 19,34 - 1,37 50,07 24,60 -25,47 39,40 -10,67 
26 17,18 16,18 - 1,00 4l,54 20,60 -20,94 34,77 - 6,77 
27 15,99 15,12 - 0,87 38,66 19,7l -19,95 32,94 5,72 
28 17,17 15,40 - 1,77 41,52 20,54 -20,98 34,75 6,77 
29 17,95 16,92 - 1,03 43,41 24,58 -18,83 38,49 4,92 
30 19,14 li ,49 - 1,65 46,27 25,69 -20,58 38,52 7,75 
31 15,46 14,09 - 1,37 37,38 17,03 -20,08 32,10 5,23 
32 15,30 13,95 - :,35 36,99 17,40 -19,59 30,87 6,12 
33 18,32 16,l7 - 2,15 44,29 21,12 -23,1-7 35,72 - 8,57 
34 18,84 li ,12 - 1,72 45,56 25,01 -20,55 37,40 3,16 
3S 19,38 17,82 - 1,56 :''',86 26,81 -20,05 38,87 - 7,99 
36 18,97 17,77 - 1,:0 45,86 29,21 -16,65 41,33 - 4,53 
37 16,61 15,45 - l,16 40,17 24,58 -15,59 36,36 - 3,81 
38 16,34 15,04 - 1,30 39,51 22,75 -l6,76 35,66 3,85 
39 15,72 14,49 - 1,23 38,00 21,24 -l6, 76 34,43 3,57 
40 15,15 16,86 1,71 36,6-i 24,18 -12,<46 43 J 68 7,04 
41 14,68 16,57 1,89 35,48 23,17 -12,31 42,62 7,14 
42 14,04 15,92 1,88 33,95 21,65 -12,30 40,89 6,94 
43 9,03 11,70 2,67 21,83 13,07 - 8,76 31,07 9,24 
44 9,02 11 ,49 2,47 21,82 12,79 - 9,03 30,56 8,74 
45 7,41 LO,37 2,9& 17,:)3 11,39 - 6,54 28,20 10,27 
46 5,86 8,98 3,12 14,18 9,78 - 4,40 25,69 11,51 
47 4,75 8,04 3,29 ll,48 8,74 - :2,74 23,93 12,45 
48 3,99 7,41 3,42 9,65 8,07 - 1,58 22,84 13,19 
49 3,55 7,04 3,':'9 8,57 7,67 - 0,90 22,16 13 ,59 
50 3,08 0,64 3,56 7,46 7,25 - 0,21 21,53 14,07 
51 2,71 6,35 3,64 6,55 6,94 0,39 ::1.,02 14,46 
52 2,77 6,':'0 3,63 6,70 7,00 0,30 21,08 14,38 

Tabell 5.4 Vannføringer i Etna ved regulert og uregulert vassdrag; 
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Beregningen for vannføringen er utført i 2 alternativer: 

Alt. A Etna utbygget til Hestkinn. Dokka til Randsfjorden. 

" B Etna til Lunde. Dokka til Dokka kornsilo v/Dokka. tettsted. 

Det er videre forutsatt følgende restvannføringer i 3 m /s på forskj ellige 

steder ~ elvene. 

KjØring L Alt. A Kjøring 2. Alt. A Kjøring 3. Alt. B 
Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter Sommer 

Kvernan (Etna Vm) 0,5 O,sxl 0,25 O,sxl 0,25 O,sxl 

Synna 0,1 0,lx2 0, l 0,lx2 0,1 0,lx2 

Grqmvoll 0,5 0,sx3 0,4 0,sx3 0,4 0,sx3 

Dokka kornsilo 1,0 1,0 0,5 x3 1,5 0,5 1,5 

xI flg. opplysninger fra Oppland fylkes elektrisitetsverk er restvann-
l L O,2 31,0 3 tabellene 5.4, 5.5 føringen justert til henholdsvis 0,75, og m Is. I 

Alt. A Kjør. l Alt. B Kjør. 2 
Etna til Hestkinn Etna til Lunde 

Kvernan Vm 437 Lunde Kvernan FØr Lunde avl. Etter Lunde avl. 

Uke Før Etter Ag Før Etter oq Etter Oq Etter Aq Etter Ag 
l 1,44 5,21 3,77 1,75 5,52 3,77 0,63 - 0,81 0,93 - 0,82 5,45 3,70 
2 1,33 5,14 3,81 1,61 5.42 3,81 0,58 - 0,75 0,86 - 0,75 5,3'; 3,74 
3 1,25 5,06 3,81 1,52 5,33 3,81 0,55 - 0,70 0,82 - 0,70 5,26 3,74 
4 1,15 5,00 3,85 1,39 5,24 3,85 0,51 - 0,64 0,75 - 0,64 5,17 3,7B 
5 1,00 4,94 3,94 1,21 5,15 3,94 0,45 - 0,55 0,67 - 0,54 5,08 3,97 
6 0,90 4,84 3,94 1,09 5,03 4,21 0,42 - 0,48 0,61 - 0,48 4,97 3,88 
7 0,83 1,18 0,35 1,00 1,36 0,36 0,39 - 0,44 0,56 - 0,44 1,36 0,36 
8 0,77 1,12 0,35 0,93 1,28 0,35 0,36 - 0,41 0,53 - 0,40 1,28 0,35 
9 0,72 1,07 0,35 0,88 1,22 0,34 0,35 - 0,37 0,50 - 0,38 1,22 0,34 

10 0,69 1,03 0,34 0,84 1,17 0,33 0,33 - 0,36 0,48 - 0,36 1,17 0,33 
11 0,69 0,98 0,29 0,84 1,13 0,29 0,32 - 0,37 O,4i - 0,37 1,13 0,29 
12 0,74 0,90 0,16 0,89 1,05 0,16 0,34 - 0,40 0,49 - 0,40 1,05 0,16 
13 0,92 0,98 0,06 1,12 1,15 0,03 0,42 - 0,50 0,61 - 0,51 1,15 0,03 
14 1,25 1,15 - 0,10 1,51 1,41 - 0,10 0,56 - 0,69 0,82 - 0,69 1,41 - 0,11) 
15 1,97 1,68 - 0,29 2,38 2,09 - 0,29 0,86 - 1,11 1,27 - 1,11 2,09 - 1,27 
16 5,03 4,05 - 0,98 6,09 5,12 - 0,97 2,16 - 2,87 3,22 - 2,87 5,12 - 0,97 
17 10,50 8,72 - 1,78 12,73 10,94 - 1,79 5,10 - 5,40 7,31 - 5,42 11,36 - 1,37 
18 22,17 18,56 - 3,61 26,86 23,23 - 3,63 11,60 -10,57 16,27 -10,59 23,29 - 3,57 
19 39,23 30,92 - 8,31 47,53 39,19 - 8,34 22,68 -17,55 29,94 -17,59 39,27 - 3,26 
20 51,57 41,84 - 9,73 62,47 52,70 - 9,77 31,36 -20,21 42,22 -20,25 52,88 - 9,59 
21 43,37 35,2.0 - 8,17 52,54 45,34 - 7,20 25,77 -17,60 34,90 -17,64 45,50 - 7,04 
22 29,70 25,52 - 4,18 35,98 31,77 - 4,21 15,57 -14,13 21,82 -14,16 31,93 - 4,05 
23 21,i3 17,40 - 3,73 24,60 21,85 - 3,75 10,21 -10,92 14,66 -10,94 21,88 - ,,72 
24 15,75 13,70 - 2,05 19,08 17,02 - 2,06 7,37 - 8,38 10,69 - 8.39 17,02 - 2,06 
25 13,85 12,49 - 1,36 16,78 15,41 - 1,37 6,46 - 7,39 9,38 - 7,40 15,45 - 1,33 
26 11,49 10,49 - l,OC 13,92 12,91 - 1,01 5,02 - 6,47 7,44 - 6,48 12,93 - 0,99 
27 10,69 9,83 - 0,86 12,95 12,08 - 0,87 4,92 - 5,77 7,17 - 5,78 12,09 - 0,36 
28 11,49 9,72 - 1,n 13,92 12,14 - 1,78 5,13 - 6,36 7,55 - 5,37 12,19 - 1,73 
29 12,01 10,97 - 1,04 14,55 13,50 - 1,05 5,82 - 6,19 8,35 - 6,20 13,35 - 1,20 
30 12,80 11 ,16 - 1,64 15,51 13,85 - 1,66 6,32 - 6,48 9,02 - 6,49 13,73 - 1,7d 
31 10,34 8,97 - 1,37 12,53 11,15 - 1,38 4,43 - 5,91 6,61 - 5,92 11,10 - 1,43 
32 10,13 8,89 - 1,34 12,40 11,05 - 1,35 4,53 - 5,70 6,68 - 5,72 11,00 - 1,40 
33 :2,25 10,11 - 2,14 14,84 12,69 - 1,15 5,60 - 6,65 8,19 - 6,65 12,69 - 2., l.S 
34 12,60 10,83 - 1,77 15,27 13,54 - 1,73 6,29 - 6,31 8,94 - 6,33 13,47 - 1,dO 
35 12,96 11,41 - 1,55 15,70 1",14 - 1,56 6,87 - 6,09 9,60 - 6,10 14,07 - 1,63 
36 12,69 11 ,49 - 1,20 15,37 14,16 - 1,21 6,50 - 6,19 9,17 - 6,20 14,11 - 1,26 
37 11,11 9,96 - 1,15 13,46 12,30 - 1,16 5,60 - 5,51 7,94 - 5,52 12,26 - 1,20 
38 10,93 9,63 - 1,30 13,24 11 ,93 - 1,31 5,12 - 5,81 7,42 - 5,82 11,91 - 1,33 
39 10,51 9,29 - 1,22 12,73 11,50 - 1,23 4,95 - 5,56 7,17 - 5,56 11,50 - 1,23 
40 10,14 11,85 1,71 12,28 13,98 1,70 5,27 - 4,87 7,40 - 4,88 14,ld 1,90 
41 9,82 11,71 1,89 11,89 13,78 1,89 4,93 - 4,89 7,00 - 4,89 13,88 1,99 
42 9,39 11 ,28 1,89 11,38 13,26 1,88 4,67 - 4,72 6,65 - 4,73 13,40 2,02 
43 6,04 8,72 2,68 7,32 9,99 2,67 2,58 - 3,46 3,86 - 3,46 9,92 2,60 
44 6,04 8,50 2,46 7,31 9,77 2,46 2,66 - 3,38 3.94 - 3,37 9,78 2.47 
45 4,96 7,91 2,95 6,01 8,96 2,95 2,14 - 2,82 3,18 - 2,83 8,90 2,89 
46 3,92 7,04 3,12- 4,75 7,87 3,12 1,68 - 2,24 2,51 - 2,24 7,80 3,05 
47 3,1.8 6,47 3,29 3,85 7,14 3,29 1,36 - 1,32 2,03 - 1,32 7,06 3,11 
48 2,67 6,09 3,42 3,23 ",66 3,43 1,14 - 1,53 l, ]l - 1,52 6,58 3,35 
49 3,37 5,87 3,50 2,87 6,37 3,50 i,02 - 1,35 1,52 - 1.35 6,29 3 !OL. 2 
50 2,06 5,62 3,56 2,50 6,05 3,55 0,89 - 1,17 1,32 - l., :8 5,98 3.1.2 
Sl 1,81 5,45 3,64 2,20 5,83 3,63 0,78 - 1,03 1,16 - 1,04 5,76 3,56 
52 1,.35 5,49 3,04 2,25 5,87 3,62 0,80 - 1,05 1,19 - 1,05 S,Se, 3,55 

Tabell 5.5 Vannføringer i Etna ved regulert og uregulert vassdrag. 
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og 5.6 er det ført opp middelverdier for en 30-årsperiode basert på gjennom

snittlig vannføring pr. uke. 

Vannføringene er gitt i m3 /s og "Før" og "Etter" betyr vannføring henholdsvis 

før og etter en eventuell regulering. Aq viser endringen i vannføring. 

For stedene Kvernan, Nordsinni og Kolbjørnshus foreligger det vannførings-

funksjoner, dvs. formel som viser forholdet mellom vannstand og vannføring slik 

at vannføringsendringer kan regnes om til vannstandsendringer. 

For å Vlse hvorledes vannføringen vil bli influert i enkelte år aven uthygging 

i vassdra~et, er det foretatt beregninger for perioden 1965-1978 bare for uregu-

lert vannføring og for regulert vannføring. Beregningsforutsetningene er som i 

kjøring 2, Alt. A med Etna til Hestkinn og Dokka til Randsfjorden, 

restvannføringer om sommeren, 3 Kvernan 0,75 m Is, 
3 

men med 
'3 Synna 0,20 m /s 

og Grønvoll 1,00 m Is, En har spesielt tatt for seg 3 år, 1971 som kan karakter-

Uke 

10 
11 
12 
13 
14 
IS 
lb 

H 
..:C 
21 

26 

23 

;-. 

All. A Kjør. 2 :\ir. A t:..jør. 2 Alt. B Kjør. 3 
Dokka til Randsfj. DOKka :il Randsfj. DokKa :i1 Kornsiloen 

GrØnv~o~1~1 ________________ ~K~or~n~s~i~1~.o~e~n ______________ ~F2ø~r~av~l~.~k~·o~r~n~s~,~c~·t~t~e~r~a~v~l~.~k~·o~r~n~s~. 

Før 

i. 7 ~ 

8,7\ 
18, ~~ 
c,n 

hf'. )1 

8G ,:r; 
75 .... :-;1 

51.7') 
Jr.,73 
~ 7 ~ ... :: 
.; ..... ,1_ 

~2, n L 

l.o, 

J •. ti 

t. tter 

J,94 
O~80 
l) ,84 

0,78 
C',70 
0,65 
0,61 
0,58 
0,56 
0,51 
0,53 
0,5) 
0,66 
0,84 
l t 25 
:,99 
il.l3 

'2, d2 
2_, C 1. 

2Q,bj 

2~,99 

_7,20 

3. 

':f,r;..., 

; , ~.\y 

l,l 

cq 

- 1,57 
- i,':'':'' 

1,34 
- l, 2:: 
- i ~ ai. 
- 0,92 

0,83 
- 0,76 

0,70 
- 0,68 
- 0,67 
- o,n 
- 0,94 
- 1,33 
- 2,17 
- 5.76 
-12,16 
--2 S, 78 
-c;. l , 6'1 
-bO,07 
-')0, SU 
-)4 I su 
-2':', il 
-18,28 
-l6,Oh 

- _ l ,.",,! 

-l1.,'i2 
- L3,.2b 
-:'2) JO 
-]!, 'o 
- :'\1, /3 
-LO, 
-LO,-+] 

- 1 •. _h 

_.,._H 
- j, '),j 

- 1,"!_' 

- 2. r. 

.2, ,JO 

Fot 

4,G6 
~ l) • .:. t, 

.2:,71 
,J," 
cl l. i ~ 

~06, 6\) 
d9,60 
f) 1,39 
.. d,ISH 
J~, )1) 

::.3, [) j 

~J, :.'; 
..: 2 • 1 ~ 

,,-I: 

2j ,J j 
_ r; , '-' ~J 

t'), 

" " .\ 
2tj, (jS 
'(J, ,/4 

l G •. t l 

).' l 

ftt~r. ____ ~c~ql-__ ~E~t~t~e~r ____ ~~~q __ ~E~t~t~e~r ____ ~A~q~ __ 

,),50 - 2,·~B 1),15 - 2,83 
O,jO 
0,50 
utSO 
o J ~O 

il,50 
O,50 
0,50 
0,50 
0,50 
e,so 
0,50 
0,50 
O~ 51 
IJ ~ SS 
• ,~5 · ,.::~ 
0,05 

lll, 5 3 
8, 
2.2:..0 
l t 65 
b,b) 

... ,13 
:;',53 
3,8l 

,~ 1 U3 
•• t S3 
- ,~' 'o 

,,"' , ,--
.:, )'-1 

(l,3] 

~,25 

- 2,09 
- 1.87 

l t 57 
- 1.36 

1,21 
- 1,09 

: ,00 
- (), 93 
- 0,93 
- l,D2 
- 1 .... 0 
- 2,07 
- '3,.51 

-} 7,':' j 
-.:" 7.79 
-/;;':,58 
-77,3l 
-h7 ,~2 
-,..~j , ;: '-I 

-37.03 
-2B,~j 

-::.:.. .1!J 
-1':i,44 

- i:3 ,ub 
-·1'~.': l 

_l ~ y 

~ ~ -0(, '!K 

-l.b, .:::' 
-21,U l 
-!Ji.8:: 
-18. -+~; 
-J "5,~ ... 
-i.:o,-I \ 

-: ') ,) J 
-1!~. ~b 

-1 ct.~.; 
-~ .... , l ti 
-l ~ , ~ i 

· J , :.» r, , " ~ 

.'l :',\)1 

-. , ~ d 

, S(j - 3, 7~ 
,"'lr) - ),..::) 

) .5(1 ) l J") 

O, L~ '::,61 
O, lJ 
O.: 2 
0,11 
O, 'j9 
0,09 
0,08 
0,09 
0, l17 
0,07 
0,08 
0,10 
0,13 
0.21 
l, "3 
.. ,l"" 
7,7 j 
8,""3 
8,79 
2,:n 
.1.,18 
I) ,Sl 
3,81 
",Jc 
3,':0 
3 ~ ,~O 
) • ..; j 

; • K2 
':,22 
1,73 
O,bO 
7,62 

: 0. (.lb 
7,64 
b, 5 l 

I), 

(J,-f': 

U,::':: 
\),.2.::' 

- ::',25 
- 1,96 
- 1,77 

1,b2 
- 1,51 

::",42 
- 1,36 
- 1,36 
- 1,-+:'0 
- l,aO 

- 3,85 
9,17 

-17,,) 7 
-38, I: 
-62,08 
-77,81 
-r, 7,45 
-':'~Idi 

-37, Li' 
- 28, 7J 
-24, b l 
-20,55 
'-18,7l 
-l9 .8: 
- ~ ,:l, ~R 

--jct,)'-I 

-19,5 S 
-18,1l 
-'21,60 
-I. Y, -4') 
-:1.1,16 
-10,1<+ 
-15, LJ 
-16,(J8 

-lb, lb 
-14,':7 
-14 I 32 
-14,3(1 
- L l • ') ) 

- ~ l. • " ) 

- '.~, () :.. 

- 7, ')-1 

f1,':'~ 

.5.2c. 

- ' •• O~ 
J, S6 
3,63 

14,13 
i4, Ol 
lJ.91 
1J,79 
13,70 
13,65 
:3,61 
13,55 
13 ,50 
13 ,45 
13,41 
l3,40 
13,':'6 
l3,.:o5 
i3,90 
16,67 
~2,J2 

;.: 5, ~d 
.. 0,73 
0],83 
"; ,Il2 
34.34 
,:0,28 
:.. ~. \Jf) 

1':1,28 
: 7, 9b 
L' ,2.) 
d~, JO 
~ l. :'.; 
.:O,.:.S 
17,5::: 
1.6.-i ) 

L8, 9; 
~q,bq 

20, .. :" 
22,94 
LO,35 
20,CJB 
19, 3~ 
2b, Y, 
~J,~4 

2-',3:2 
lY, L 

, ~\...: 

: \, ;y 
, \, Jo 
15,07 
l, ,3 \ 
~-4,65 

~""J(")o 

11,15 
11,26 
11 ! JO: 
11,~2 

11,63 
11, i·9 
il,90 
11,96 
12, ,JO 
12,02 
11,98 
11 ,88 
1..1,56 
10,8 7 

9,3 .. 
6,27 
(J. J l 

-2U,3!' 
- 0, ,18 
- '-,I 

- ~,b':' 

- "',OS 

;,)0 
') J j ') 

- l. /,) 

- ':',~6 

- 0,-2 
- o!;6 

- ". 1Ii 
J,28 

- 2,02 
- 2,") l 

- .::, .~4 

5. L S 

1), ... 

!), H) 

1,2',) 
,J.3-' 

~o .. 7 
: ),)':1 

l.O, ~I) 
i.l), :33 

Tabell 5.6 Vannføringer Dokka ved regulert og uregulert vassdrag 
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iseres som et "middels år", 1975 som et "tørt år" og 1978 som et "vått år". 

Også her benytter en betegnelsen før og etter i samme mening som nevnt tidligere. 

I tabellene 5.7, 5.8 og 5.9 er vannstanden (h) ført opp og ah viser 

vannstandsendringen som følge av reguleringen. Der det står et minustegn. 

betyr det at vannstanden ville vært lavere etter en regulering. Beregningene 

er utført for stedene Kolbjørnshus, Nordsinni og Kvernan (Etna Vm). Nøyaktig-

heten i beregningene vil være noe mindre enn tallene i tabellene tyder på, dvs. 

noe større enn l cm. Det er imidlertid grunn til å anta at beregningene gir et 

godt bilde av de vannstandsendringer som en regulering vil medføre og at det 

er tilstrekkelig nØyaktighet for analysen av grunnvannsforholdene langs 

vassdraget. 

KOLBJØRNSHUS 

Jan. 

Feb. 

Mars 

Uke 

5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 

April i~ 
17 
18 
19 

Mai 20 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
Z7 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3b 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Nov. 46 

Des. 

47 
48 
49 
50 
51 
52 

1971 "Middels år H 1975 "Tørt å,!,11 1978 "Vått åt" 

FØr Etter Endr. før Etter Endr. Før Etter Endr. 
h] h? Ah r'l h'l Ah hl h2 '" h 

8 8 
3 

- 3 
- 3 
- 4 
- 7 
- 7 - 15 
- 5 - i.4 
- 7 - 15 

9 16 
11 17 

- 10 - 16 
-li -17 

II 17 
- 7 - 17 

3 - 8 
11, 
56 23 

182 132 
230 180 
144 105 
1,,9 108 
80 44 
62 30 
71 35 

147 103 
92 60 
35 15 
46 20 
62 31 
bJ 30 
50 22 
19 

3 
- 3 -
- 8 -
- 11 - 10 
- 16 - 16 
- j - 13 

l, 

3 

li 
li 

2 
2 
4 

- 4 
6 o 
6 o 

- 3 o 

o 
8 
8 
8 
8 

11 
- 8 

9 

5 
5 
6 
8 
7 
5 

7 
7 
8 
8 
8 

3 - 10 
- 11 

- 8 - - 12 
- l, 12 

- 6 - 7 - 13 
6 8 14 

- b - 8 - 14 
6 9 14 

- 10 - 8 - 14 
- 16 - 7 - 16 

18 21 - l 
- 33 49 21 
- 50 192 142 
- 50 233 182 
- 39 163 122 
- 41 122 85 
- 36 92 58 
- 32 66 32 
- 36 33 14 
- 44 10 6 
- 32 - 4 - l, 

- 20 - 9 - 13 
- 26 - 7 - 12 
- 31 3 - ~ 

- 33 - 6 - 12 
- 28 - 13 - 16 
- 13 - 25 - 10 

21 16 
- 10 - b 
- 25 - 16 

14 13 
O O - 12 

- 10 39 6 
- 11 

- :; 
- 5 

l 

6 
3 

78 
,,5 
43 
35 
~5 

29 
14 

41 
24 
22 
18 
23 
14 

7 
l, 

5 
4 

2 -
l -
O -
l -
3 -

- 13 -
- 13 -
- 11 - 9 

8 9 
- 6 - 9 

6 10 
- 6 - 9 

10 
9 

8 
8 
8 

- 16 
- 16 
- 16 

16 
- 16 

17 
- 16 

- 5 - 9 16 
- 6 - 8 - 18 
- 9 - 6 - 17 

22 l - 14 
- 28 4 - 6 
- 50 61 28 
- 51 109 61 
- 41 262 202 
- 37 202 154 
- 34 96 63 
- 34 54 25 
- 19 18 9 
- 4 2S 10 

O 123 75 
- 4 114 77 
- 5 53 24 
- 12 61 31 
- 6 38 l, 

2 29 9 
9 62 29 
5 55 : S 

- 6 26 10 
9 54 :23 

- l 55 27 
- 12 34 le 
- 33 53 25 
- 37 45 25 
- 21 31 17 

21 ,,2 23 
- 17 28 16 

22 20 11 
15 16 il) 

7 10 
- 3 
- 4' o 

2 
o - L 

3 - 3 
O 

10 
12 
l' 
15 
l~ 

- 8 
- 8 
- 7 

7 
- 7 

, 
- 7 
- 7 
- 10 
- 11 

13 
-10 
- 33 
- 48 
- 60 
- ":'8 
- 33 
- 29 
- 9 
- IS 
- 43 
- 37 
- 29 
- 30 
- :4 
- 20 
- 33 

JO 
- lb 
- 31 

22 
- 20 
- 23 
- 20 
- l.4 

e9 
- i2 

9 

Tabell 5.7 Vannstander og vannstandsendringer ved Kolbjørnshus 
som følge aven regulering. 



1I0RDSINNI 

Uke 

l 
Jan. 2 

3 
4 
5 
6 

Feb. 7 
8 
9 

10 
Mars 11 

April 

~.J.i 

Juni 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Juli 29 

30 
---31 

32 
Aug. 33 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Des. 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Tabell 5.8 

ETNA 

Jan. 

Feb. 

Uke 

9 
10 

Mars U 

April 

~ai 

Juni 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
i9 
20 
21 
27 

23 
24 
25 
26 

Tabell 5.9 
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1971 "Middels år" 1975 "Tørt år" 1978 "Vått år" 

FØr Etter 
hl h7 

Endr. Før 
oh hl 

35 52 17 34 
30 49 19 33 
30 49 19 34 
30 30 19 35 
29 49 20 35 
28 48 20 34 
27 30 3 33 
29 30 l 32 
27 30 3 30 
26 29 29 
26 29 28 
26 29 27 
26 29 27 
25 28 26 
25 28 27 
35 35 O 28 
39 39 O 44 
73 69 - 4 69 

JOl 283 - lf ll2 
361 344 - 17 364 
228 208 - 20 273 
240 218 - 22 180 
107 101 - 6 125 
85 80 - 5 88 
95 89 6 53 

234 214 - 20 37 
122 117 - 8 29 

54 57 3 21) 
66 64 - 2 27 
83 77 - 6 31 
85 8: - 4 27 
70 67 - 3 24 
42 45 3 22 
32 40 8 22 
30 38 8 23 
27 34 21 
26 28 2~ 

24 24 O JO 

29 25 - 3 59 
33 51 18 105 
29 46 17 65 
30 46 16 62 
34 49 15 56 
37 50 13 64 
37 50 13 50 
32 47 15 40 
30 45 15 35 
29 44 15 36 
29 44 15 35 
27 43 16 32 
27 43 16 30 
30 44 14 32 

Etter 
h 2 

Endr. 
<>h 

Før 
hl 

Etter 
h 2 

51 17 31 54 
51 18 30 54 
51 17 30 53 
51 16 29 53 
53 18 28 53 
53 19 27 53 
33 O 27 29 
33 27 29 
32 26 29 
31 26 29 
31 26 29 
30 26 29 
31 26 29 
30 4 26 29 
JO 3 27 28 
29 l 28 28 
42 30 30 
66 - 3 33 33 

295 - 17 83 77 
346 - 18 155 141 
248 - 25 406 380 
164 - 16 324 310 
118 7 132 123 

83 74 72 
57 42 49 
46 47 5 l 
35 183 156 
26 O 165 151 
26 73 70 
30 83 78 
26 - l 58 56 
24 O 49 50 
23 84 77 
24 75 72 
24 48 51 
23 74 69 
24 O 76 75 
26 - 4 54 55 
45 14 73 72 

101 - 4 65 76 
73 51 64 
71 62 72 
65 9 49 62 
72 8 43 57 
61 11 40 55 
51 " 37 52 
48 13 33 49 
49 12 30 47 
48 13 30 47 
47 15 30 47 
.5 15 29 46 
46 14 30 47 

Endr. 
<>h 

23 
24 
23 
24 
25 
26 

l 

O 
O 
O 

- 6 
- 14 
- 26 
- 14 
- 9 
- 2 

7 
4 

- 26 
- 14 
- 3 

5 
- 2 

1 
7 

- 3 
3 

11 
13 
10 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
~ 7 
17 

Vannstander og vannstandsendringer ved Nordsinni 
som fØlge aven re8ulering. 

1971 "Hiddels år" 1975 nTørt å-r' 1978 "Vått år" 

Før Etter Endr. Før Etter Endr. Før Etter Er-dr. 
hl hZ "h hl h2 "h h l ho <> h 

121 152 31 U8 151 33 114 157 
110 150 40 118 151 33 Ul 157 
110 150 40 120 152 32 110 156 
110 150 40 121 l52 31 108 156 
108 149 41 121 153 32 107 156 
107 149 42 118 154 36 105 156 
105 111 6 117 U8 105 111 
108 '13 5 115 113 105 111 
105 111 6 111 117 103 liD 
103 111 8 109 117 3 103 110 
101 110 107!l6 103 110 
103 110 105 116 11 103 110 
101 110 105 116 U 103 ilO 
101 110 103 114 11 103 110 
105 108 105 114 9 105 107 
121 121 O 107 111 107 107 
126 126 O 134 130 - 4 III III 

43 
46 
46 
48 
H 
Si 

6 

7 
2 
O 
O 

165 159 - 6 161 157 Ui US - 2 
291 268 -' 23 301 278 - 23 173 166 
339 321 - 18 341 322 - 19 220 209 - 11 
255 241 - 14 272 258 - 14 369 344 - 25 
259 246 - 13 233 221 - ~2 311 294 - 17 
192 185 7 203 196 207 199 - 8 
175 169 - 6 177 172 166 163 J 
183 176 145 L50 131 145 l~ 

257 244 - 13 123 141 LR 133 145 

Vannstander og vannstandsendringer ved Etna Vannmerke 
som fØlge aven regulering ( fortsettelse side 27). 
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ETNA 1971 "Middels år" 1975 "TØrt ~r' 1978 "Vått år ll 

Før Etter Endr. Før Etter Endr. Før Etter Endr. 
Uke hl hZ Ah hl h2 Ah hl h2 .Ah 

27 203 195 - 8 108 126 18 234 219 - 15 

Juli 28 145 152 7 103 103 O 225 215 - 10 
29 158 155 - 3 107 103 - 4 165 161 - 4 
~Q 174 165 - 9 114 110 - 4 173 168 - 5 
31 175 170 - 5 107 103 - " 150 147 - 3 
32 162 159 - 3 94 99 5 140 141 l 

Aug. 33 132 138 6 88 99 11 l74 166 - 8 
34 116 133 17 91 99 8 167 162 - 5 
:1~ llO 131 21 9l 99 8 139 144 5 
36 105 124 19 88 99 11 166 159 - 7 

Sept. 37 101 110 9 99 99 O 168 167 - 1 
38 97 99 2 113 99 - 14 146 1.48 2 
:12 108 99 - 9 151 125 - 26 165 164 - 1 
40 117 152 35 190 186 - 4 157 172 15 

Okt. 41 108 145 37 157 169 12 143 162 19 
42 110 145 35 155 167 12 154 169 15 
~:l 118 147 29 147 162 15 140 160 20 
44 123 149 26 157 168 11 132 156 24 
45 124 148 24 141 158 17 129 153 24 

Nov. 46 114 145 31 127 149 22 1.22 151 29 
4i 111 144 33 120 145 25 117 149 32 

"6 108 148 40 122 146 24 111 147 36 
49 108 143 35 120 145 25 111 147 36 

Des. 50 107 142 35 il5 145 30 110 147 37 
51 107 141 34 111 14~ 33 110 146 36 
~2 110 143 33 115 144 29 113 147 34 

Tabell 5.9 Forts. fra s. 26. Vannstander og vannstandsendringer ved 
Etna Vannmerke som følge av en regulering. 

Analyse av grunnvannsforholdene langs vassdragene 

Disse to stedene ligger nederst i vassdraget mellom tettstedet Dokka og vass

dragets utløp i Randsfjorden. på Aurlund foretas målingene på elvas østside 

Snittet består av 4 rØr, l telemål og et snømål. Videre er det satt ned et 

referanserør som viser grunnvannstanden i et område som er upåvirket av elvevann

standen. Dette røret står i lia ovenfor riksveg 35, ca. 800 m fra elva og ca. 

50 m over elvenivået. Rørenes plassering er vist på fig. 5.2. Jordarten ved 

målestedet er tydelig lagdelt med relativt fine masser øverst (moldblandet sand, 

silt og leir). Tykkelsen av de Øvre lag varierer fra ca. 50 cm til ca. 150 cm. 

De underliggende lagene er vesentlig sandlag, men innskutte tette lag kan fore

komme. 

Tab. 5.10 Hiddelverdier for grunnvannstanden i cm 

Oktober-April Mai Juni-September 

Rør l 211 143 186 

" 2 164 l44x 141 

" 3 165 l46x 144 

" 4 153 102x l3l 

Ref.rør 126 108 129 

~nder målingene 28.5.1979 har observatøren anført at det var oversvØmmelse 

ved rØr 2, 3 og 4. 
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AURLUND 

10 3 2 4 

8 

6 - --- --- - Vs t: 1 5 • 11. 78 • 

4 o 

Fig. 5.2 Målesnitt Aur lund 
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Fig. 5.3 Aurlund rør 1 

GEOLIMNIGRAM 
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Fig, 5.5 Aurlund rØr 3 

GEDLJMNIGRAM 
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Fig. 5.7 Aurlund referanserør 
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Fig. 5.9 Aurlund teledybde 
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Fig 5.9 Aurlund snØhøyde 

Av geolimnigrammene ser en at grunnvannstanden i rør 1-4 om vinteren varierer 

lite og ligger fra ca. 150 til vel 200 cm under bakken. Snøsmeltingen og vår

flommen i mai har ført til sterk stigning i grunnvannstanden slik at den har 

stått helt opp til eller noen få desimeter under terrengnivået for deler av 

snittet (rør 1-4). Grunnvannstanden i referanserøret viser tydelig stigning 

allerede i slutten av februar og en ny stigning i månedsskiftet mars/april. 

Det har i disse periodene foregått en tilførsel av vann ved målepunktet og 

en finner 19jen noen av disse effektene i tallene for rørene 2, 3 og 4. De to 

siste diagrammene fig. 5.8 og 5.9 viser utviklingen for henholdsvis tele og snØ 

målt ved rØr 2. Teleutviklingen var sterk til årsskiftet på grunn av lite snø. 

Korrelasjonsberegninger er foretatt mot Kolbjørnshus vannmerke og har gitt 

følgende resultat: Korrelasjonsdiagrammene er vist i fig. 5.10-5.14. 

Rør l 

" 
" 
" 

2 

3 

4 

Ref.rør 

Isfri periode 

Korr.koeff. h h 
rØr elv 

0,98 

0.92 

0,61 

0,50 

0,23 

188 

146 

146 

129 

122 

65 

59 

59 

60 

66 

n 

31 

30 

30 

29 

30 

Islagt periode 

Korr.koeff. 

0,89 

0,73 

0,61 

0,75 

0,32 

-
h h 
rør elv 

222 

177 

177 

172 

127 

28 

29 

29 

29 

29 

n 

16 

15 

15 

15 

16 

h : gjennomsnittlig vannstand under bakken. hl: gjennomsnittlig vannstand 
rØr e v 

i elva. n: ant.obs. 

Ved Aurlund foregår det en grunnvannsstrøm i retning mot elva i det "nedbør

overskuddet", dvs. nedbør-fordunstning må dreneres i mot vassdraget. Store 

Økninger i elvevannstanden vil stue opp grunnvannstanden over hele snittet. 

Små endringer i elvevannstanden vil ikke ha så langtrekkende virkning. Det 

synes som om en kan vente virkning på grunnvannstanden inn mot rØr 3 for mindre 

endringer i elvevannstanden (opptil 10 cm) av langvarig karakter. 

Mellom grunnvannstanden i rØr l og elvevannstanden ved KolbjØrnshus har en fått 

fØlgende sammenheng for henholdsvis isfri og islagt periode: 
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Isfri periode Islagt periode 

H 
rØr 1 

= .244 .. 0,86 Hl· KG bJ. 
H 

rØr 1 
244 - 0,77 HKo1bj. 

H 
rØr 2 

178 0,55 HKo1bj. H 
rØr 2 

206 - 1,01 HKo1bj. 
H 

rØr 3 
166 0,34 • HKo1bj. H 

rØr 3 
203 - 0,89 HKo1bj. 

Likningen for rør l viser at endringen i rØr l er ca. 80% av endringen ved 

Kolbjørnshus. på grunnlag av dataene i tabellen 5.7 over endringen i vannstanden 

ved Kolbjørnshus for årene 1971, 1975 og 1978, som forutsetter at Dokkavass

draget utbygges til Randsfjorden, kan en trekke den slutning at det for rØr l ~ 

månedene januar og februar vil bli Øket grunnvannstand på opptil 10-12 cm. 

I mars-april vil elvevannstanden bli ca. 8-10 cm lavere og det vil gi grunnlag 

for Øket drenering fra grunnvannsmagas.inet i smelteperioder og medføre senket 

grunnvannstand på ca. 5 cm. Det vil videre bli en lavere elvevannstand i flom

perioder som vil gi en reduksjon i grunnvannstanden på ca. 40 cm, og som trolig 

vil virke inn over det meste av snittet, men med noe redusert effekt lengst fra 

elva. Videre utover i vekstsesongen vil det gjennomgående være reduserte e1ve

vannstander. I et middels år vil reduksjonen være 20-30 cm, mens det i tørre 

år vil være små endringer. I våte år vil reduksjonen i elvevannstanden være noe 

større enn for mildere år. I juni-august, dvs. i den viktigste del av vekst

sesongen, vil det trolig bli en litt lavere grunnvannstand fra elva og ca. 100 m 

innover, men i tørre år vil reduksjonen være nærmest ubetydelig med unntak av 

juni der reduksjon i grunnvannstanden vil være 20-25 cm og trolig virke noe 

lengre innover enn antydet ovenfor. Endringene i grunnvannstaen utover høsten 

vil være små og av liten betydning. 

Det kan tenkes at en Øket vintervannstand i år med barfrost vil øke teledannelsen 

slik at resultatet blir seinere opptørking om våren. Grunnvannstanden om 

vinteren ligger i nivået 150-200 cm under bakken og jordsmonnet har betydelig 

mengder finstoffer slik at jordas evne til å holde på vann er god. Under 

spesielle forhold kan det utvikles betydelig tele, men såvidt små endringer 

som 10-12 cm Økning i grunnvannstanden vil ikke medføre særlig mer teledannelse. 

Redusert elvevannstand på slutten av vinteren og under flommer vil imidlertid 

være forhold som virker i retning av tidligere opptørking. 

Målestedet Berg ligger på vestsiden av elvelØpet og består av 3 rØr som ble 

satt ned våren 1978. Fig. 5.15 viser rØrenes plassering. Grunnvannstanden går 

fram av geolimnigrammene fig. 5.16-5.18 og av tabell 5.11. 

Tab. 5.11 Middelverdier for grunnvannstanden ~ cm 

RØr l 

" 
" 

2 

3 

Oktober-apri l 

168 

147 

108 

Mai 

103 

71 

44 

Juni-September 

156 

129 

90 
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Fig. 5.17 Berg rØr 2 

De hØyeste observerte grunnvannstander for rØr l, 2 og 3 er henholdsvis 24 cm, 

- 13 cm (dvs. 13 cm over terreng) og 12 cm. De er målt i slutten av mai under 

flommen i 1978. 

Av geolimnigrammene ser ~n at grunnvannstanden ved rør l har variert mellom 

130-180 cm under bakken utenom flomperioder. Ved rør 2 har grunnvannstanden 

ligget mellom 90 og 160 cm utenom flomperioden. Ved rør 3 er grunnvannstanden 

noe høyere, mellom 60-150 cm utenom flomperioder. Grunnvannstanden ved dette 

røret er noe sterkere påvirket av sig fra dalsiden og av nedbør. 
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Korrelasjonsberegningene mellom grunnvannstanden og elvevannstanden ved Kol-

bjørnshus har gitt fØlgende resultater: 

Isfri periode Islagt periode 

Korr.koeff. il h l n Korr.koeff. h h n rØr e v rØr elv 

Rør l 0,97 150 74 58 0,54 180 28 21 

" 2 0,97 123 74 58 0,43 156 28 2.i 

" 3 0,51 82 74 58 0,38 124 28 21 

Observasjonsmaterialet er noe snaut for den islagte perioden, og korrelasjons

diagrammene fig. 5.19, 5.21 viser tydelig overvekt av lave vannstander. 

Det er funnet følgende sammenheng mellom vannstanden i rørene og elvevannstanden 

ved Kolbjørnshus vannmerke: 

Isfri periode Islagt periode 

H rØr l 192 - 0,58 HKolbj. H rØr l 191 0,40 HKolbj. 

H rør 2 169 - 0,63 HKolbj. H rØr 2 
168 0,43 HKolbj. 

H 
3 105 - 0,32 HKolbj. rør H 

3 
155 - 1,25 HKolbj. rør 

UndersØkelsene viser at grunnvannstanden ved rørene l og 2 blir påvirket av elve-

vannstanden, mens området ved rØr 3 i betydelig grad også blir påvirket av tilsig 

fra dalsiden. UndersØkelsen kan tyde på noe mer gjennomtrengelige masser enn på 

Aurlund og at mindre endringer i elvevannstanden vil virke ca. 200 minnover. 

Store endringer i elvevannstand (flommer)virker inn over hele snittet. Endringen 

i grunnvannstanden synes være ca. 60% av endringen i elvevannstand ved Kolbjørns

hus, dvs. noe mindre enn på Aurlund. Det kan bero på ulike strømningsforhold 

for grunnvannet mot elva på de to stedene. Forholdene blir ellers ganske like 

med forholdene på Aurlund. 

Skal en vurdere utbygginsalternativet hvor Dokka har utlØp ved kornsiloen, dvs. 

før samløpt,t med Etna, foreligger det beregnete vannføringer i gjennomsnitt pr. 

uke for en 30 års periode. Av tabell 5.4 seren at det vinterstid blir en Øket 

vannføring på opptil 15 m3is, eller ca. 30-40 cm økning i vannstanden ved Kol

bjørnshus for ukemiddelverdier i forhold til uregulerte vassdrag. I april vil 

Økningen i elvevannstanden gradvis bli redusert slik at elvevannstanden nærmest 

vil være uendret i månedskiftet april/mai. Fra mai til september vil det bli 

redusert vannstand i ~lva. I mai vil det bli en redusert middelvannføring på 

ca. 50-60 m3/s for ukene 19-21 (7-27 mai). Det tilsvarer ca. 30 cm vannstands

reduskjon ved Kolbjørnshus. Reduksjonen i vannstand blir gradvis mindre og vil 

være ca. 20 cm utover sommeren. Fra september og ut året vil det være en øket 

vannføring på 7-14 m3/s eller 7-30 cm. De største Økningene i vannstand kommer 
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ved de laveste vannføringer og de S.tørste reduksjonene i elvevannstand vil 

forekomme under vårflommer. Utbygningsalternativet hvor Dokka har utløp ved 

kornsiloen vil for stedene Aurlund og Berg medføre en heving av grunnvannstanden 

i vinterhalvåret i forhold til uregulert vassdrag. Hevingen av grunnvannstanden 

vil være moderat ~ oktober, dvs. ca. 5 cm og vil Øke til ca. 20 cm ved årsskiftet 

og videre til ca. 30 cm i mars for så å reduseres til omlag uendret tilstand 

i månedsskiftet april/mai. Dette gjelder for områdene nærmest elva. En 

må anta at det blir en hevet grunnvannstand over det meste av snittene på Aurlund 
-

og Berg når Økningen ~ elvevannstanden er størst. Under flomperioden om våren 

vil grunnvannstand i middel ligge ca. 25 cm lavere enn fOJ; uregulerte vassdrag. 

I sommerhalvåret vil en regulering av vassdraget medføre små endringer. Den 

foreslåtte restvannføring vil i tørre somre gi litt større vannføring enn i 

uregulerte vassdrag. Dette vil være gunstig for brØnner og grunnvannsnivået helt 

inntil vassdraget, men ellers bety lite et stykke fra elva. 

Etter en eventuell regulering, vil grunnvannstanden variere mindre enn før 

reguleringen i det grunnvanstanden blir noe høy~re om vinteren og lavere i flom

perioder. Endringene i grunnvannstanden som fØlge av regulering etter foreliggende 

planer må betraktes som relativt små i forhold til dagens totale variasjonsnivå 

for grunnvannstanden. 

Målestedene øyom og Fagertun ligger langs nedre del av Etna jfr. kartskisse 

fig. 5.1. Snittet øyom ligger ved øyom bru hvor elvevannstanden måles (Nord

sinni vannmerke). Snittet består av 3 rør og grunnvannet dreneres mot elva, 

jfr. fig. 5.22. Geolimnigrammene viser at vannstandsvariasjonenen har vært 

relativt sma om vinteren og fra september og ut aret. Under flomperioden om 

våren stiger grunnvannstanden betydelig som fØlge av hØyelvevannstand. Tabell 

5.12 viser grunnvannstanden i middel for 3 perioder. 

Tab. 5.12 Middelverdier for grunnvannstanden i cm 

Ok tober-apri l Mai Juni-september 

Rør l 262 l52x 212 

" 2 221 ll3x 164 

" 3 206 114x 152 

X Ved måling 28.5.1978 og 1979 har observat<t1ren opplyst at målestedene sto under 

vann. 

Geolimnigrammene fig. 5.23-5.25 viser at området ved snittet har hØY grunn

vannstand og blir tildels oversvømmet under flomperioder. Ellers i året er grunn

vannstanden gjennomgående lav, ca. lSO-250cm. 
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Korrelasjonsberegningene er foretatt mot Norsinni vannmerke-

Isfri periode Islagt periode 

Korr.koeff. h h n Korr.koeff. h h n rØr elv rØr elv 
RØr l 0,95 213 85 57 0,89 270 34 21 
11 2 0,88 166 85 57 0,88 232 34 21 
11 3 0,74 159 73 53 0,86 223 32 18 



37-

o 

s 
U 

'H . 
,.Q 

)...j 
"&0 
)...jN 

S 
00 
>'<::l' 
BoN 

i " .. 

. . . 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

L------r------r------r-----,------,-----~ 

o 50 100 150 200 250 300 
Nordsinni Vm. Vannstand i cm 

Fig. 5.26 Korrelasjonsdiagram øyom rØr 1 

o ' r-1r 

+ 

So 
+ + 

U <::l' 

'H 

.0 
,.QOJ + 

· ;:i ++ + 

o 
• N +l.-4 

+ + ++ 
Ul -li-
:> + + o 
~ 

+ + 
• .-4 + + * N + ++ ++ + + 

)...jo +1-+ t 
"&OJ +)-t*+ \ )...j.-4 ++ • 
S • .p-

+ 
+ + 
+ 

+ 

00 .. 
>'0 

l' BoN 

O 50 100 150 200 250 300 
Nordsinni Vm. Vannstand i cm 
Fig. 5.27 Korrelasjonsdiagram øyom rør 2 

o 

o 

S 
<::l' 

U 
o + 

-..-I OJ 

· + 
..o o · N 
;:i .-4 

+ + + · +l o 
Ul ~ ++ > .-4 + + + + o 
'0 +-jI it ri N 

H 
++ ++ ++ 

'S o + '" ++t. tit 
H <::l' +~~+ N 
S 
o o . . '" >,'OJ 
SN 

o 100 150 200 250 300 
Nordsinni Vm. Vannstand i cm 
Fig. 5.27 Korrelasjonsdiagram 0yom rØr 3 

+ 



3,8 

Mellom vannstanden ~ rØrene og Nordsinni vannmerke har en funnet fØlgende sam

menheng: 

Isfri periode Islagt periode 

H rØr l 281 - 0,81 ~ordsinni H 
rØr l 316 1,36 ~ordsinni 

H rØr 2 = 225 - 0,69 ~ordsinni H 
rØr 2 279 - 1,38 ~ordsinni 

H 
rør 3 

203 - 0,61 ~ordsinni H 
rØr 3 

278 1,74 ~ordsinni 

Observasjonsmaterialet har imidlertid overvekt av lave vannstander og en krum 

linje på korrelasjonsdiagrammet vil kunne gi bedre tilpasning enn en rett linje. 

Resultatene viser at undergrunnen lett leder vann og at elvevannstanden virker 

1nn på grunnvannstanden .over hele snittet. For vannstanden opptil ca. 100 cm 

ved Nordsinni vannmerke, vil trolig en endring i elvevannstanden medføre samme 

endring i grunnvannstanden. For hØyere vannstander i elva synes en vannstands

Økning i elva å gi noe mindre økning i grunnvannstanden. 

I tabell 5.8 er den planlagte reguleringens virkning på elvevannstanden fØrt opp 

for Nordsinni vannmerke. Ut fra de foreliggende data kan en vente at grunn-o 

vannstanden ved øyom vil ligge ca. 20 cm høyere i januar og første halvdel av 

februar. Videre utover vinteren og ut april vil det være små endringer, dvs. 
+ - ca. 5 cm i forhold til uregulert vassdrag. Store vannfØringer i mai under 

vårflommen vil bli redusert ca. 15-25 cm, og resultere i ca. 15-20 cm lavere 

grunnvannstand. Endringene videre utover sommeren er såvidt små at de betyr 

lite for grunnvannsforholdene. I ekstremt tørre år kan imidlertid forslaget om 

minstevannføring i vassdraget gi en noe sikrere vannforsyning fra brønner som lett 

kommuniserer med elvevannet, men en kan ikke regne med noe heving av grunnvann

standen på jordbruksarealene langs elva. 

Fra oktober og ut året vil grunnvannstanden bli hevet ca. 10-20 cm ved en 

regulering. 

De nevnte endringer i grunnvannstanden må karakteriseres som relativt små i 

forhold til grunnvannstandens totale variasjonsnivå. En senkning av grunnvann

standen i flomperioden må anses å være gunstig. 

på Fagertun blir grunnvannstanden målt i 4 rØr og dessuten måles vannstanden i 

en kanal. Ornrødet der snittet er plassert gjennomskjæres imidlertid av flere 

kanaler og en bekk, jfr. skissen av snittet, fig. 5.29. Tele- og snØ måles ved 

rØr 2. Vinteren 1978/79 var telen relativ dyp på grunn av lave temperaturer. 

Tele og snøforholdene er vist på fig. 5.35-5.36. Under mat jordlaget ligger 

det et grovt lag som lett leder vann. 

Variasjonen i grunnvannstanden er vist på geolimnigrammene, fig. 5.30-5.34. Disse 
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viser at det gjennomgående er små variasjoner i grunnvannstanden utenom flom

perioder da området tildels oversvØmmes i enkelte år. Tabell 5.3 nedenfor viser 

grunnvannstanden i middel for perioder. 

Tab. 5.13 Middelverdier for grunnvannstanden i cm 

Oktober-april Mai Juni-september 

Rør l /151 4lx 133 

" 2 57 18xX 55 

Kanal 2 97 87 98 

RØr 3 97 81 95 

" 4 152 142 149 

X28 5 1978 °l 37 (37 t ) xx28.5.1978 maOlt - 19 cm. •• rna t - cm over erreng. 

Geolimnigrammene og tabellen viser at grunnvannstanden står relativt høyt på 

store deler av området. Vannstanden ved rør l er dominert avelvevannstanden. 

Vannstanden i de øvrige rørene er i en viss grad påvirket av vannstanden i 

kanalene og bekken ved lave vannstander og ved sterk nedbør (regn) i det lokale 

nedslagsfeltet. Ved hØye vannstander i elva vil grunnvannstanden ved rØr l 

og 2 være dominert avelvevannstanden mens ved rør 3 og 4 vil elvevannstandens 

virkning være dempet i forhold til vannstandsendringer ved Nordsinni. I 

korrelasjonsberegningene har en benyttet vannstander ved Nordsinni vannmerke. 

Korrelasjonsdiagrammene er vist på fig. 5.37-5.41. 

Isfri periode Islagt periode 

Korr.koeff. h rØr 
h elv n Korr.koeff. h rør h elv n 

Rør l 0,97 129 91 57 0.7l 154 34 20 

" 2 0.92 54 89 57 0,31 57 46 7 

Kanal 2 0.63 97 96 59 0,66 97 44 11 

Rør 3 0,78 90 96 59 0.48 97 34 20 

" 4 0.58 144 97 56 0,50 151 31 17 

For noen av korrelasjonsberegningene er det såvidt få observasjoner (n) at 

de beregnete koeffisienter ikke kan tillegges noen betydning. Det er også 

betydelig overvekt av observasjoner ved lave vannstander. Beregningene viser 

imidlertid at vannstanden ved rØr l og 2 i betydelig grad blir påvirket av 
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elvevannstanden. Kanalene synes å virke drenerende ved rør 2 slik at stigningen 

i grunnvannstanden her blir relativ liten i forhold til stigningen i elvevann

stand. Med de nåværende dreneringsforhold på arealet vil moderate endringer 

avelvevannstanden trolig bare virke innover til rØr 2 eller noe forbi dette. 

Mellom grunnvannstanden i rØrene og elvevannstanden ved Nordsinni vannmerke 

har en beregnet fØlgende sammenheng: 

Isfri periode Islagt periode 

H 172 0,52 • ~ordsinni H = 183 - 0,83 . rØr l rør l 
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Av ligningen kan en se at en endring i elvevannstanden ved Nordsinni bare vil 

slå ut med ca. 50% ved rØr l på Fagertun. Virkningen kan bli noe større ved 

lave vannstander, jfr. korrelasjonsdiagrammet. 

El 
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Fig. 5.39 Korrelasjonsdiagram for Fagertun kanal 
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Økningen i grunnvannstanden vil derfor vinterstid fra oktober til midten av mars 

være lO-l~ cm tor rØr l. Resten av vinteren og ut april vil det være meget små 

endringer, 0-5 cm. I mai vil reduksjonen i grunnvannstanden være ca. 10 cm, 

mens endringene vil være små resten av sommeren. Endringene i grunnvannstand vil 

være mindre for de øvrige rØrene, og vil trolig ikke være særlig merkbar for rØr 

3 og 4. Både på øyom og Fagertun vil endringen i grunnvannstanden være relativ 

lite påvirket av nedbørsforholdene, dvs virkningen blir omlag den samme i våte, 

tørre i midlere år. 

Målestedene ligger i Etnedal like ved kommunegrensen til Land. på Haugsenget 

ble det satt ned 3 rØr hØsten 1978 og Madslangsrud 3 rØr i mai 1978. Her er 

det også satt ned et referanserør ca. 500 m fra elva og ca. 10 m.over elvenivået. 

på Haugsenget blir videre tele og snøforholdene målt. Fig. 5.42 viser snitt

tegning av rørene med 2 vannstander inntegnet. 
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Geolimnigrammene for Haug, fig. 5.43-5.45 og tabell 5.14, viser at grunnvann

standen ligger lavt ved dette snittet unntatt under flom. De raske endringene 

i grunnvannstanden tyder på lett gjennomtrengelig grunn. Der rØrene er nedsatt 

består det Øvre jordlaget på ca. 150 cm av silt og finsand. Videre nedover til 

250 cm er det finsand og sand. Under dette laget ligger et lag med noe grovere 

sand, men med innskutte finere lag. 

Tab. 5.14 Middelverdier for grunnvannstanden i cm 

Oktober-april Mai Juni-september 

Rør l 417 304x 366 

" 2 201 86x 135 

" 3 201 8lx 129 

XHøyeste målte vst. 28.5.1979 var for rørene l, 2 og 3 henholdsvis 175, -20 og 

-12 cm. 

Korre1asjonsberegninger er foretatt mot Etna vannmerke. Fig. 5.48 - 5.50 viser 

korrelasjonsdiagrammene. 

Isfri periode Islagt periode 

Korr.koeff. h h n Korr.koeff. h h 
c" 1v 

n 
r',,)r elv rør 

Rør l 0,85 366 190 27 0.92 429 98 20 

" 2 0,80 142 187 29 0,92 215 100 24 

" 3 0,75 1/+0 188 29 0,92 216 100 24 
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Det er hØye korrelasjoner mellom vannstand ved Etna vannmerke og vannstanden 

i de enkelte rørene. Grunnvannstanden vil dermed bli sterkt påvirket av elve

vannstanden. Mellom vannstanden ved Etna vannmerke og grunnvannstanden ved 

rørene er det funnet fØlgende sammenheng: 

Isfri periode Islagt periode 

H l 528 - 0,85 H H l 509 - 0,82 H 
rør Etna vm rør Etna vm 

H 
2 

284 - 0,76 ~tna H 
2 

408 - 1,93 H 
rør vm rØr Etna vm 

H 
3 

274 - 0,71 ~tna H 3 446 - 2,29 H 
rør vm rØr Etna vm 

Tabell 5.9 viser endringen i elvevannstand ved Etna vannmerke ved en regulering 

av vassdraget etter foreliggende planer. Reguleringen vil medføre at grunnvann

standen ved rØr l vil Øke ca. 20-40 cm i tiden oktober til midten av februar. 

Resten av vinteren/vil Økningen være opptil ca. 10 cm. I mai under vårflommen 

kan det ventes noe lavere grunnvannstander, opptil ca. 25 cm. I juni og juli 

vil det stort sett være en liten reduksjon i grunnvannstanden, ca. 5-10 cm, 

men i tørre år vil en Øket elvevannstand gi litt hØyere grunnvannstand for 

områdene aller nærmest elva. I august-september blir det relativt små endringer. 

I tørre år kan det bli en svak Økning dvs. ca. 10 cm l grunnvannstand. Elvevann

standens virkning innover i snittet vil være omlag det samme som for rØr l. 

Tele- og snødybden er vist på fig. 5.46 å 5.47. Også her var det relativ dyp 

tele i 1978/79. 

Snittet ved Madslangrud ligger på Etnas vestre side og består av 3 rør og et 

referanserør. Skissen over snittet fig. 5.51 viser at vannstanden 14.10.1978 i 
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rØr 2 og 3 lå ca. 3 m over vannstanden i rør l. Geolimnigrammene fig. 5.52 - 5.55 

viser at områdene ved rØr 2 og 3 i betydelig grad er utsatt for tilsig i fra 

dalsiden og at jordbunnen leder vann dårlig. Relativt små endringer i elvevann

standen vil bety lite for grunnvannsforholdene der. Det er grunn til å under

streke at grunnforholdene på Madslangrud der rØrene er plassert, kan være noe 

spesielle og at en ikke umiddelbart kan overføre resultatene til nærliggende 

arealer. 

Grunnvannstanden i middel for perioden er satt i tabell 5.14. 

Tab. 5.15 Middelverdier for grunnvannstanden i cm 

Oktober-apri l Mai Juni-september 

Rør l 348 193x 311 

" 2 llO 22xX 30 

" 3 197 44 117 

Ref.rør 272 

X28.5.l978 målt 14 cm. xX28.5.l978 målt -10 cm. 

Korrelasjonsdiagrammene fig. 5.56 - 5.58 viser god sammenheng mellom vannstanden 

i rØr l og vannstanden ved Etna vannmerke. For de øvrige rørene er det stor 
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spredning. Selv om korrelasjonskoeffisienten for rør 3 er hØY (0,95) for den 

islagte perioden, kan en ikke si at vannstanden i rØr 3 er styrt av Etna. 

Synkningen i rØr 3 er en tydelig dreneringseffekt (jfr. geolimnigrammet) som har 

variert i takt med vannføringen i Etna. Av regresjonsligningen kan vi se at 

vannstandsvariasjonen i røret er vel 8 ganger så stor som i Etna ved Etna 

vannmerke. Den gode sammenhengen mellom vannstanden ved Etna vannmerke kommer 

av at de samme klimatiske faktorer pøvirker vannstandene på de 2 stedene. En 

reduksjon av flommene i Etna vil bedre mulighetene for grøfting av området. 

Isfri periode Islagt periode 

Korr.koeff. ti rør 
h 
elv 

n Korr.koeff. h 
rØr 

h elv n 

Rør l 0,92 302 185 57 0,92 358 100 25 

" 2 0,66 32 185 57 0,46 156 97 22 

" 3 0,74 113 186 57 0,95 219 104 17 

Ref. rØr 0,61 236 125 5 0.56 294 97 12 

Mellom vannstanden i rØr l og vannstanden ved Etna vannmerke er det fØlgende 

sammenheng: 

Isfri periode Islagt periode 

H rØr l 
507 - 1,10 H 

Etna vm 
H 

rØr l 
415 - 0,58 H Etna vm 

H rør 2 
81 0,27 H Etna vm 

H rØr 2 
331 1,80 

H rØr 3 214 - 0,55 • HEtna vm H 3 =1109 - 8,48 • HE rØr tna, vm 

Reguleringens virkning på grunnvannstanden ved rØr l vil bli omtrent som for 

rØr l på Haugsenget ved lave vannstander. Ved hØye elvevannstander (over 200 cm 

ved Etna vannmerke) kan endringen i grunnvannstand omlag tilsvare endringen ved 

Etna vannmerke. Ved de øvrige rØrene vil det neppe oppstå endringer i grunn

vannstanden som vil være av betydning. 
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5.4.4 !~!!~~~~1._~~~E~~!!!.l~~El._~~!~!:~~E~_~g_2l~~ 
Disse målestedene ligger ovenfor Lunde hvor utlØpet fra kraftverket er forutsatt 

i henhold til utbygningsplanen. Etna vil således få redusert vassføring for 

hele året ved disse målestedene ved en regulering med Etna til Lunde, jfr. 

tabell 5.5. Utbygningsalternativet med "Etna til Hestkinn" medfører at utløpet 

fra kraftstasjonen kommer ovenfor disse målestedene. Det vil resultere i øket 

vannføring i store deler av vinterhalvåret og en redusert vannføring i sommer

halvåret. I perioder hvor den naturlige vannføringen vil være meget lav, kan 

en regulering føre til en litt større vannføring i elva enn uregulert vannføring 

under tilsvarende forhold. Det vil gjelde begge planene, og kommer an på 

størrelsen på restvannføringen. Det er naturlig å foreta en samlet vurdering 

for disse 4 målestedene. En vil imidlertid først beskrive forholdene på hvert 

målested. 

Snittet ved Tollerud består av 3 rør og er vist på fig. 5.59. LØsavsetningene 

langs elva består mest av grove masser, mens de troli8 er noe finere og tettere 

ved rØr 3. Geolimnigrammene, fig. 5.60 - 5.62, viser nærmest konstante vannstander 

i lavvannsperioden for rØr l og 2, mens rør 3 tydelig viser synkende vannstand. 
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Tabell 5.16 viser middelverdier for grunnvannstanden ~ perioder av året. 

Tab. 5.16 Middelverdier for grunnvannstanden i cm 

Rør l 

" 
" 

2 

3 

Oktober-april 

222 

l62x 

115 

Mai 

145 

124 

17 

XRør 2 går tørt i 1avvannsperioder. 

Juni-september 

195 

165 

69 

Korrelasjonsdiagrammene, fig. 5.63-5.65, viser betydelig spredning særlig ved 

noe lavere vannstander. Korrelasjonsberegningene har gitt følgende resultat: 

Isfri periode Islagt periode 

li ti. -
Korr.koeff. n Korr.koeff. h h n rør elv rØr elv 

Rør l 0,73 198 188 55 0,67 223 100 24 

" 2 0,62 158 198 45 0,83 163 116 5 

" 3 0,79 66 186 55 0,90 l38 100 24 

Mellom vannstanden i rørene og vannstanden i Etna ved Etna vannmerke er sammen-

hengen: 
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Fig. 5.65 Korrelasjonsdiagram for Tollerud rØr 3 

Isfri periode Islagt periode 

H 
l 287 0,48 ~tna H 267 0,44 H 

rØr vm rØr l Etna vm 

H 
2 

203 - 0,22 . H H 
2 

388 - 1,95 H 
rØr Etna vm rør Etna vm 

H 
3 138 - 0,38 • H H = 468 - 3.29 • H rØr Etna vm rØr 3 Etna vm 

Av korrelasjonsdiagrammene kan en se at en krumlinjet tilpasning muligens ville 

gitt noe bedre tilpasning, dvs. hØyere korrelasjonskoeffisient. Ved rØr 3 

synes det å foregå en infiltrasjon i fra bekken. Store vannstandsendringer vil 



52 

virke inn over hele snittet, mens mindre endringer ved hØye vannstander trolig 

vil virke noe innenfor rØr 2. Mindre endringer i elvevannstanden i lavvanns

perioder vil trolig ha små effekter på grunnvannstanden innover mot rØr 2. 

Endringen i grunnvannstanden ved rØr l vil være ca. 50% av endringen i elve-

vannstanden ved Etna vannmerke. 

Snittet ved Kringlernoen består av 3 rØr og l referanserør nedsatt oppe i lia ca. 

500 ill fra elva. Skissen over snittet, fig. 5.66, viser at vannstanden i rør l 

og 2 var omlag i samme nivå ved en middels lav vannstand, mens det ved hØy 

vannstand var en avtagende brunnvannstand i retning fra elva. 

Geolimnigranunene, fig. 5.67-5.70, viser relativt raske variasjoner i rØr l og 2, 

mens variasjonene i rØr 3 synes å være noe tregere og mindre. Vannstandsvaria

sjonene i rØr l og 2 er svært like, mens rØr 3 synes å motta vann fra dalsiden, 

jfr. likheten med geolimnigrammene. 

Tab. 5.17 viser midlere grunnvannstander for perioder av året. 

Tab. 5.17 Middelverdier for grunnvannstanden i cm 

Oktober-april Mai Juni-september 

RØr l 183 83 142 

" 2 186 89 136 

" 3 111 31 58 

" 4 77 16 19 

Ovenfor rør 3 ligger et område som er noe forsumpet, mens det øvrige området er 

selvdrenerende. LØsmassene langs elva bestør vesentlig av sand, men med endel 

finere materialer i enkelte lag. Korrelasjonsdiagrammene, fig. 5.71-5.74, viser 

god sammenheng mellom grunnvannstanden og elvevannstanden ved Etna vannmerke 

for rØr l og 2, mens det er større spredning for de øvrige rørene. 

KRINGLEMOEN 

12 m 
2 

3 
FM 10,000 m 

10 m 

8 

6 m 
o 20 40 60 m 

Fig. 5.66 Målesnitt Kringlernoen 
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Isfri periode Islagt periode 
Korr.koeff h h n Korr.koeff h h rØr elv rØr elv 

RØr 1 0,93 136 190 62 0,80 199 101 
" 2 0,88 132 190 62 0,92 202 101 
" 3 0,45 58 190 62 0,94 135 101 
Ref.rør 0,74 25 185 34 0,94 95 101 

Mellom vannstanden i rØrene og vannstanden 1 Etna ved Etna vannmerke er 
sanunenhengen: 

Isfri periode Islagt periode 
H = 257 - 0,64 H H 385 - 1,85 H rØr l Etna rØr 1 Etna 
H 

2 232 - 0,52 H H 
2 431 - 2,26 H rØr Etna rØr Etna 

H 
3 107 - 0,26 ~tna H 

3 556 - 4,16 H rØr rØr Etna 
H =/ 50 - 0,13 H H 

4 = 411 - 3,13 H ref.r Etna rØr Etna 

n 

27 

26 

27 

27 

Korrelasjonene er hØye for samtlige rØr for den islagte perioden, mens de er 

lave for rØr 3 og ref.røret for den isfrie perioden. Resultatene må tolkes slik 
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at dreneringen ved rØr 3 og ref.røret (dvs. synkningen i grunnvannstand) har 

variert i takt med elvevannstanden. Det behØver ikke bety at vannstanden i elva 

styrer grunnvannstanden ved de nevnte rØrene. 

Ut fra foreliggende data er det grunnlag for å si at store vannstandsvariasjoner 

(flommer) virker innover hele snittet, mens mindre variasjoner ved lavere 

vannstander vil ha virkning ved rør l og 2, mens virkningen ved rØr 3 vil være 

meget liten. Ved hØye og midlere elvevannstander vil endringen i grunnvann

standen være opptil ca. 70% av endringen i elvevannstanden ved Etna vannmerke. 

Ved lave elvevannstander vil en endring i elvevannstanden medføre omlag til

svarende stigning i grunnvannstanden ved rØr l. 

Snittet ved Solstrand bestør av 2 rØr, jfr. fig. 5.75, som også viser at grunn

vannspeilet har fall mot elva både ved lave og hØye vannstander. Geolimnigrammene, 

fig. 5.76-5.77, viser raske vannstandsvariasjoner i rØr l, mens de tilsvarende 

variasjoner i rØr 2 er dempet. Det betyr at de grunnvannsførende massene ved 

rør 2 er noe tettere enn ved rØr l og også trolig relativt grunne. Store elve

vannstandsvariasjoner (flommer) vil virke noe ved rør 2, mens mindre vannstands

variasjoner ved lave til middels vannføringer neppe vil være særlig merkbare der. 

Grunnvannets nivå er ført opp i tabell 5.18. 

SOLSTRAND 

Fr~ 10,000 m 

10 m li. 2 

8 m ---

6 m Vst. 13.1D:iS.-_ 

4 m 

Fig. 5.75 Målesnitt Solstrand 
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Fig. 5.77 Solstrand rØr 2 
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Fig. 5.78 Korrelasjonsdiagram for Solstrand rØr 2 

Tab. 5.18 Hiddelverdier for grunnvannstanden i cm 

RØr l 

" 2 

X28.5.l979 

Oktober-april 

Bl 

187 

målt -2cm, dvs. 

107 

2 cm over 

Juni-september 

112 

142 

bakken. 

Korrelasjonsberegningene viser fØlgende resultat: 

+ 

+ 

Isfri periode Islagt 

Korr.koeff. il rør li elv n Korr.koeff. 

RØr l 0,91 107 183 60 0,88 

" 2 0,67 150 186 61 0,83 

., 
+ 

350 

++ + 

300 350 

periode 
-
h rØr h elv n 

138 101 27 

198 101 26 

Mellom vannstandene i elva ved Etna vannmerke og vannstanden ~ henholdsvis rØr 

l og rØr 2 har en fått fØlgende sammenheng 
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Isfri periode Islagt periode 

H l 195 - 0,48 H H l 275 - 1,36 H rØr Etna vm rØr Etna vm 

H 
2 

195 0,24 H H 
2 

421 2,21 H rØr Etna vm rØr Etna vm 

Endringen i grunnvannstanden ved rØr l vil være omlag 50% av endringen i elve-

vannstanden ved Etna vannmerke. 

også ved øyen er det satt ned 2 rØr og grunnvannstanden heller svakt mot elva 

ved middels lave vannstander, men fra elva ved hØye vannstander, jfr. 5.80. 

Geolirnnigrammene, fig. 5.81-5.82, viser at vannstandsvariasjonene er meget like. 

men noe dempet i rØr 2 i forhold til rØr l. Grunnvannets nivå er ført opp i 

tabell 5.19. 

Tab. 5.19 Hiddelverdier for grunnvannstanden i cm 

RØr l 

" 2 

xZ9.5.l978 

Oktober-april 

92 

286 

målt -24 cm, dvs. 

Mai 

38x 

193 

24 cm 

Juni-september 

over 

73 

265 

bakken. 

Korrelasjonsberegningene viser fØlgende resultat: 

Isfri periode Islagt 

Korr.koeff. h h 
elv 

n Korr.koeff. 
rØr 

Rør l 0,97 67 182 50 0,74 

" 2 0,93 254 190 55 0,56 

periode 

h 
rØr 

h 
elv 

n 

95 101 27 

289 116 5 

Korrelasjonsdiagrammene viser liten spredning for rør l, men noe mer spredning for 

rØr 2 ved lave vannstander, jfr. fig. 5.83-5.84. Sammenhengen mellom vannstanden 

i elva ved Etna vannmerke og rØrene på øyen er fØlgende: 

N. ØYEN 

10 m 

2 

8 m 

6 m - --
Vst. 29.5.78 

" 'M ___ _ - - --
4 m 

Vst. 13.10.78. 

o 20 40 60 m 

Fig. 5.80 Målesnitt øyen 

, 
\ 
\ , 
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Isfri periode Islagt periode 

H 
l 

156 - 0,49 H H 
l 

= 170 - 0,74 H rØr Etna vm rør Etna vm 

H 2 362 0,57 ~tna H = 326 - 0,40 H rør vm 
rØr 2 Etna vm 

Vannstanden i Etna synes å påvirke grunnvamstanden ved både rØr l og 2. Ved 

rØr 2 er effekten av elva dempet spesielt ved hØye vannstander. Endringen i 

grunnvannstanden ved rØr l vil være ca. 50% av endringen i elvevannstand.ved Etna 

vannmerke. De 4 siste målestedene ligger langs en strekning hvor elva har 

endel fall som gir grunnlag for en strømningsretning parallellt eller på skrå 

av elva for grunnvannet. Det kan være forklaringen på at grunnvannet ~ v~sse 

perioder heller ifra elva. Dreneringen av grunnvannet vil da foregå til et lavere 

nivå i elva noe lengre nede. 

For utbygningsplanen med utløpet fra kraftverket ved Lunde gard foreligger det 

beregninger over regulert og uregulert vannføring pr. uke for en hydrologisk 

normalperode (30 år). Middelvannføringer pr. uke er gitt i tabell 5.5. For 

Etna vannmerke er regulert og uregulert middelvannføring regnet om til vann

stander for hver 4. uke, og endringen i vannstand er videre ført opp i tabell 

5.20 

Tab. 5.20 Vannstander ved Etna Vannmerke i cm 

Uke Før reg. Etter reg. Endring 

l no 95 - 15 
4 105 91 - 14 
8 98 86 - 12 
12 97 85 - 12 
16, 145 120 - 25 
20 270 233 - 37 
24 193 159 - 34 
28 178 146 - 32 
32 173 141 - 32 
36 182 154 - 28 
40 172 146 - 26 
44 151 125 - 26 
48 125 105 - 20 

på grunnlag av data for middelvannføringen pr. uke ~ en normalperiode på 30 år 

kan virkningen av reguleringen Kore karakteriseres slik: 

Middelvannstanden pr. uke for en 30 års periode vil i vinterhalvåret reduseres 

med ca. 10-20 cm med de største redusjonene førjulsvinteren. Under vårflommen 

vil reduksjonen være ca. 40 cm. Utover sommeren blir det ca. 30 cm reduksjon. 

Det foreligger ikke beregninger som viser hvorledes endringene ville blitt 

for spesielle tørre eller våte år. Hvorledes virkningen vil bli ved spesielt 

lave vannføringer kan vurderes på grunnlag av beregningene over vannføringene 

for 30-årsperioden med diverse percentiler samt på grunnlag av forslaget 
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til restvannføring 

En restvannføring i vinterhalvåret på 0,25 m3/s tilsvarer omlag 10% percentiler 

for uregulert vassdrag for februar-mars som har de laveste vannføringene, dvs. 
3 

0,25 m /s må betraktes som en relativ liten lavvannføring. Etter en regulering 

vil en ha en vannfØring som er litt hØyere enn 0.25 m3/s i ca. halvparten av 

ukene i en 30 årsperiode i februar mars, Det vil forøvrig finne sted en liten 

Økning i vannføringen i de aller vannfattigste ukene. 

En må derfor regne med at kapasiteten til brønner som ligger inntil elva kan 

bli noe redusert i endel år. BrØnner som ikke er helt årsikre, vil kunne bli 

usikre vannkilder i flere år enn tilfelle vil være for et uregulert vassdrag. 

Om sommeren vil en restvannføring på 0,5 m3/s også måtte betraktes som en 

relativ liten lavv!nnfØring. I august-september vil ca. l/la av ukene i lØpet 

aven 30 ~rsperiode være ned på 0,5 m3/s. Resten av ukene vil gjennomgående 

ha større vannføringer enn 0,5 m3/s. En må regne med at virkningen på brØnnene 

~ sommerhalvåret blir omlag den samme som ~ vinterhalvåret. En økning av rest-

vannføring 3 til 3 vil tilsvare fra 0,5 m /s 0,75 m /s at vannstanden heves fra 

91 cm til 98 cm ved Etna vannmerke. Dette vil trolig bare virke inn på brØnnen 

som har meget god kommunikasjon med elva. Vanligvis er det brønner som ligger 

meget nær elvekanten. på jordbruksarealene langs Etna vil en slik Økning i 

minstevannføring ikke ha særlig betydning. 

Hvorvidt reduksjonen i brØnnens kapasitet blir så stor at de medfører ulemper, 

vil bero på om brØnnens kapasitet i dag er eller i framtida vil bli fullt ut

nyttet. LØsmasseavsetningene nord for Lund~ som danner grunnvannsmagasin langs 

elva, har i overveiende grad relativ liten utstrekning og dybden ned til fjell 

er også begrenset slik at grunnvannsmagasinene er små og i stor grad blir på

virket av elva. BrØnner som ligger helt ned til elva må derfor antas å bli 

påvirket avelvevannstanden, mens for brønner et stykke fra elva og på et noe 

hØyere nivå i terreng vil også tilsiget fra ovenforliggende terreng påvirke 

vannstanden i brØnnen. Skal saken utredes nærmere, må hver enkelt brønn vur-

deres spesielt. I hvilken grad en brØnn kan forbedres ved f.eks. å grave den 

dypere, vil være bestemt av grunnforholdene og grunnvannstrømmen på stedet. 

Utbedring og anlegg av nye enkeltbrØnner er teknisk en forholdsvis enkel 

oppgave. Det skulle derfor ikke være nØdvendig å undersøke dette nærmere på 

det nåværende stadium. på de stedene hvor det foregår grunnvannsmålinger og 

hvor grunnvannstanden i stor monn bestemmes avelvevannstanden, dvs. nærmpst 

elva, kan en forelØpig regne md følgende reduksjoner i grunnvannstanden i cm. 
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Oktober-mars Mai Juni-august 

Tollerud 10-20 ca. 25 ca. 20 

Kringlemoen 10-25 " 30 " 25 

Solstrand 10-20 " 25 " 20 

5-15 

øyen 5-15 " 20 11 15 

Reduksjonen gjelder middelvannstanden pr. uke for en 30-årsperiode. 

Ved en utbygning av vassdraget med utløpet fra kraftverket ved Hestkinn, vil det 

bli Økte vannføringer i elva det meste av vinterhalvåret, mens det blir 

reduserte vannføringer i sommerhalvåret med unntak av visse perioder med spesielt 

lave vannføringer da en regulering kan medføre noe øket vannføring. Reduksjonen 

i grunnvannstand ved målestedene er bl.a. gjort på grunnlag av tabell 5.9 som 

viser ukemiddelvannstander for 3 år ved Etna vannmerke. 

Ved Tollerud vil en regulering medfØre en Øket grunnvannstand på 20-25 cm fra 

oktober til februar (middels år). I tørre år kan Økningen bli noe mindre 10-20 

og i våte år opptil 30 cm. Resten av vinteren, dvs. til ut april, vil en 

regulering medføre små endringer i grunnvannstand, anslagsvis 5 cm Økning. 

Under flomperioder vil elvevannstanden (middel pr. uke) ved Etna vannmerke være 

redusert med opptil 25 cm, og det vil medføre en reduksjon i grunnvannstanden 

på ca. 15 cm. Resten av sommeren vil reduksjonen i grunnvannstanden være mindre 

enn 15 cm - ~ middel ca. 5 cm. Virkningen på grunnvannstand vil stort sett være 

begrenset til rØr l og 2, og den vil være størst nærmest elva. 

Ved Kringlemoen vil endringene i grunnvannstand være noe større enn ved Tollerud 

og en kan regne med følgende verdier: I oktober til ut februar vil det bli Øk

ning i grunnvannstanden på ca. 25-30 cm i middels år, noe mindre i tørre år og 

noe mer i våte år, ca. 35 cm. Reduksjonen i grunnvannstanden under vårflommer 

vil også være noe større enn ved Tollerud, ca. 20 cm i middel pr. uke. Resten 

av året vil endringene i grunnvannstand tilsvare forholdene ved Tollerud. En 

kan regne med at grunnvannstanden vil bli endret innover mot rØr 3. 

Ved Solstrand og øyen kan en regne med at en regulering vil ha omlag samme effekt 

som ved Tollerud, dvs. ca. 20-25 cm Økning i tiden oktober-februar (med noe 

mindre i tørre år og noe mer i våte år, ca. 30 cm. Under vårflommen vil 

reduksjonen bli ca. 15 cm (middeltall pr. uke). Resten av sommeren vil det bli 

små virkninger. 

Nord for øyen renner Etna med gjennomgående godt fall og lavt i terreng. En

dringer i grunnvannstand som følge aven regulering vil være begrenset til de 



aller laveste arealene ned mot elva. Det totale areal hvor det vil bli endringer 

i grunnvannstanden vil derfor være lite. 

5.4.6 ~~~E~_E~g~!~E~~g~E_~_§!~~~~~~~E~g~! 

Afeta forutsettes overfØrt ved inntak på ca. kote 940. Nedre del av Afeta, 

dvs. fra samlØpet ned Etna og opp til ca. kote 750, ligger såvidt lavt i ter

renget at en regulering av elva ikke vil medføre særlig endringer i grunnvann

standen langs elva. Videre oppover langs elveløpet finnes det endel flate og lavt

liggende områder hvor det kan bli noe senket grunnvannstand. Disse områdene er 

vurdert på grunnlag aven spesiell erfaring i området. 

Arealet på nordsiden av vegen Fagernes - Lillehammer langs Afeta er i dag 

myrarealer med starr og gras og med noe vierkratt. En morene ved vegen hindrer 

naturlig drenering av området ovenfor. 

En overføring av Afeta ved kote 940 vil medføre betydelig redusert vannføring i 

elva. Områdene langs elva vil bli betydelig mindre oversvømmet enn tilfelle er 

uten overføringer. Grunnvannstanden vil gjennomgående bli lite senket da morene

massen i enden av myra er relativ tett og da det er en naturlig terskel ved 

utløpet av elva fra myrarealet som vil hindre videre derenering av området. Det 

er grunn til å anta at en overføring ikke vil medføre særlige endringer i 

grunnvannstanden på arealer som ligger mer enn ca. l m overnåværende middel

vannstand. Grunnvannstanden i fastmarksjordartene langs myrkantene vil bli svært 

lite endret. 

Nedenfor Fagernes - Lillehammervegen har Afeta relativt godt fall. Det er endel 

morenemasser (tørre rabber) med myrarealer imellom. Endel av myrene i kanten 

av elvedalen er dannet av sigevann fra dalsiden. Arealene som oversvØmmes av 

vann under flommen, er i stor grad bevokst med vier. Og en kan antyde at det 

er grunnvannstanden på disse områdene som i første rekke påvirkes av elva. Disse 

områdene har en bredde fra ca. 30-40 m til ca. 60-70 m. 

En overføring av Afeta vil medføre noe lavere grunnvannstand på disse områdene. 

De tørre rabbene langs elva vil ikke få særlig endret grunnvannstand. 

Ved AfetstØlen vil området nord for vegen få noe endret grunnvannstand. Dette 

området ligger lavt i terrenget og er i dag bevokst med vier og annen lauvskog. 

Nedenfor vegen renner elva med varierende fall og det er noen myrpartier som ligger 

lavt i forhold til elva. Vegen på vestsida av elva går tildels på moreneav

setninger som begrenser elvas påvirkning av grunnvannstanden. Litt ovenfor fossen 

ved sagbruket er et mindre arealoppdyrket langs elva. En må foreløpig anta 

at elva styrer grunnvannstanden på dette området. En kan skaffe seg et godt 

bilde av grunnvannsforholdene langs elva ut fra vegetasjonen, jordarten (morene-
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rygger, myrer m.m.) og topografien. Vannstandsvariasjonene i elva kan en se 

på grunnlag av vegetasjonen og erosjon i elvesidene. Dreneringsforholdene, dvs. 

bekker, myrdrag og annet vannsig) på området langs elva er også synlig. Disse 

forhold gjør at en relativt godt kan uttale seg om grunnvannsforholdene langs 

elva og hvorledes disse vil bli påvirket aven overføring av Afeta. Dette er en 

vel så god netode som å sette igang spesielle grunnvannsmålinger da forholdene 

(dv. grunnforholdene) er sterkt vekslende. 

Den virkningen en eventuell overføring av Afeta vil få, kan kort skisseres 

slik: 

De lavtliggende arealene langs elva vil bli mindre utstatt for flom og 

vil bli noe tørrere. En kan forvente at vegetasjonen som klarer seg 

dårlig på våt mark i noen grad vil komme lnn. F.eks. ved at arealene 

hvor det idag vesentlig vokser starr, vil bli bevokst med vier. Vegeta

sjonen på de tørre rabbene vil trolig ikke endre karakter. 

Hvis arealet langs elva skal dyrkes opp, vil dreneringsforholdene gjennom

gående bli bedret ved en overføring. Under tørkeperioder i vekstsesongen vil 

vannføringen i elva bli meget liten og det vil ikke være vann i elva til det 

vanningsbehovet på 200000 m3 pr. år som er oppgitt. En vil her bare peke på at 

det er flere muligheter for å skaffe vann til vanning av arealene. 

Rotvola er ifølge planene overfØrt ved et bekkeinntak på ca. kote 805. Neden

for denne koten har elveløpet godt fall og også her kan en forutsi at endringen 

i grunnvannstanden langs elvelØpet vil bli meget liten. 

Hvorledes forholdene blir ovenfor kote 805, kan avhenge av noe av hvilken vann

føring det blir i elveløpet, men også på denne strekningen kan det ventes små 

endringer i grunnvannstanden. 

RØssjØen planlegges hevet Il m opp til kote 905. Like over hØyeste regulerte 

vannstand, dvs. kote 905, vil det oppstå en forsumpningssone. Ifølge magasin

kartet over RØssjØen, vil denne sonen være liten. 

For Etnesenn er en oppdemning til kote 805 vurdert. En oppdemning til denne 

koten vil ikke medføre særlig forsumpet areal over kote 805. 

Garin er foreslått regulert +/- 0,5, tilsammen l m. Terrengforholdene rundt 

Garin er slike at en regulering pø +/- 0,5 m vil ha meget liten virkning på 

grunnvannsforholdene langs sjøen. 

Foreliggende planer for drift av kraftverket i Etna forutsetter at magasinene vil 

være nærmest tømt i et midlere år etter uke 6, men det er rettet spørsmål om 

hvorledes virkningen på grunnvannsforholdene vil bli ved "å dra ut" produksjonen 
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om vinteren, dvs. øke vannføringen i elva nedenfor utl~pet av kraftverket etter 

uke 6 i forhold til nåværende planer. Virkningen på grunnvannstanden vil være 

at den vil holde seg på et noe hØyere nivå etter uke 6 enn forutsa,at før. Opp

fyllingen av grunnvannsmagasinene med vann fra snøsmeltingen begynner normalt 

ikke før i april, slik at det er små vannmengder som dreneres ut til elva ~ 

februar og mars, og en liten reduskjon i den naturlige dreneringseffekten vil 

derfor normalt ha meget liten betydning. BrØnner som ligger helt inntil vass

draget kan få litt hØyere vannstand etter uke 6, men virkningene må også her 

anses som små og jevnt over av liten betydning. 

5.5 Utbygging i Dokkavassdraget 

l Dokkavassdraget er det planlagt 2 kraftverk. Torpa kraftverk er planlagt 

plassert i Rognstadhaugen ved Åmodt kirke, med alternativ plassering litt nord 

for Helgerud leirskole. Med hensyn til grunnvannsforholdene langs vassdraget er 

disse 2 alternativer like idet magasin og innlØp- utlØpsstedene for de alterna

tivene plasseringer av kraftverket er de samme. Dokka kraftverk er også plan

lagt i 2 alternativer. Utbygningsplan Dl har utlØp direkte iRandsfjorden, 

og alternativet D2 har utlØp i Dokka elv ved Dokka kornsilo like nord for 

Dokka tettsted. på strekningen Dokka kornsilo - Randsfjorden vil således en 

utbygging etter Dl eller D2 medføre relativt store forskjeller i vannføringen. 

Strekningen fra samlØpet mellom Dokka og Etna til Randsfjorden dvs. Dokka-Etna 

elver behandlet tidligere, sammen med Etnavassdraget. 

Elvene i Dokkavassdraget her gjennomgått stort fall og de har tildels skåret seg 

ned i undergrunnen slik at terrenget faller forholdsvis sterkt ned mot elve

løpet. Gjennomgående er det også lite lØsmasser på elvesiden. Nedre del av 

Dokka elv renner gjennom et område med et større grunnvannsmagasin bygget opp 

av Dokka og Etna. 

5.5.1 Dokka elv 

Vannforsyningen til Dokka tettsted er i dag basert på vann fra 2 grunnvanns

brØnner ved nedre del av Dokka elv. GrunnvannsbrØnnene ligger ca. 20 m fra 

elvekanten på elvas vestre side og vel 2 km ovenfor samlØpet mellom Etna og 

Dokka. Grunnvannsanlegget består av 2 brØnner som er henholdsvis 19 og 21 m 

djupe. De nederste 9 meterene av brØnnene er forsynt med filter for inntak av 

vann. BrØnnenes diameter er 40 cm. Utenfor rørfiltrene er det fylt ca. 30 cm 

pukk. Terrenget ved brØnnene er på ca. kote 160. Elvevannstanden ligger ca. 

3 m lavere. Pumpene er montert ca. 2 m fra bunn i brØnnene. 

Avstanden mellom brønnene er ca. 10 m og de kan betraktes som et brØnnpunkt 



65 

ved vurderingen lØsmassenes kapasitet. Fra ingeniørkontoret i Nordre Land 

kommune har en fått opplyst at nå pumpes ut ca. 150 m3 pr. time (ca. 42 l pr. 

sek.) og at vannet har en temperatur på ca. 30 e vinterstid og ca. 40 e sommers

tid. Grunnvannsbrønnene er nye og såvidt en kjenner til er det ikke foretatt 

spesielle underSØkelser for å fastlegge brønnenes kapasitet. Det foreligger 

heller ikke opplysninger om senkningen i brønnene under nåværende vannuttak. 

Grunnvannsbrønnenes dimensjon gir mulighet for større uttak enn 150 m3/time, 

da det er plass for større pumper. Hvor store vannmengder som kan tas ut, vil 

således bero på grunnvannsmagasinets egenskaper, dvs. magasinets størrelse, 

tilstrømningen av vann til brønnene samt tilførsel av vann til grunnvannsmaga
sinet. 

Visse betraktninger vedrørende grunnvannsmagasinet kan gjøres på grunnlag av 

størrelsen av det lokale nedslagsfelt og løsmasseavsetningene langs Dokka elv i 

det området hvor brønnene er plassert. på vestsida av elva er avsetningen smal 

l det terrenget stiger markert ca. 100 m fra elvekanten. Videre er fjellet synlig 

i dagen langs vegen til Nord-Torpa. Oppover langs elva blir avsetningen gradvis 

smalere og går ca. 400 m ovenfor grunnvannsbrØnnene. på den andre siden av 

elva er det betydelige grusavsetninger som synes å strekke seg ca. 400 minnover 

fra elva. Etter de opplysninger som foreligger om løsmassenes sammensetning så 

består de av relativt grove fraksjoner med endel finmaterialer. BrØnnene ligger 

også såvidt hØyt i terrenget at en ikke kan nytte ut det store grunnvanns

magasinet ved samlØpet mellom Etna og Dokka. 

Grunnvannsmagasine~ hvor brØnnene er plassert, får tilførsel av vann fra ned

børen og ved infiltrasjon fra elva. Det lokale nedslagsfeltet til dette grunn

vannsmagasinet er såvidt lite (anslagsvis ca. 2 km2) at tilførselen av vann fra 

nedbøren ikke er tilstrekkelig. Vann fra elva må derfor infiltreres ned i 

grunnvannsmagasinet. I planene for utbygningen av Dokka, er det forutsatt en 
3 restvannføring på 1,0 m Is. Dette er en større vannføring enn den som forekommer 

naturlig i perioder av året. I fig. 5.85 er noen karakteristiske vannføringer 

tegnet lnn for den hydrologsike normalperiode 1931-1960. For en 30 årsperiode 

svarer 3% percentilen til ca. l år og noe forenklet kan en Sl at 3% percentilen 

svarer til de nest laveste vannføringer som har forekommet i perioden innen hver 

uke. 25% percentilen viser hva vannføringen minst har vært i 25% av ukene for 

vedkommende ukenummer. Percentilene viser således ikke vannføringen i et virke-
3 

lig arlifrsår, men en sammensatt kurve for flere år. En restvannføring P ,°l l m Is, 

vil for februar-mars være litt større enn vannføringen har vært i 25% av ukene 

i normalperioden 1931-60 for de samme måneder. Videre kan en se av 3% percentilen 
3 

at de laveste naturlige vannføringer har vært ned på under 0,4 m /s enkelte 

uker om vinteren. 
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R: ::~::H~~~ I:~ ISUREGULERT 

SOMMER l. 5 .3, s 

Fig. 5.85 

Figuren viser 3% og 25% 
percentiler for uregulert 
vassdrag 30g restvann~øringen 
på 1,0 m Is og 1,5 m Is for 
henholdsvis sommer og vinter 
samt 25% percentiler i regulert 
vassdrag ved Dokka kornsilo. 

For perioden 1971-1978 foreligger det beregnete vannføringsverdier pr. uke 

for hvert år for Dokka ved kornsiloen. De laveste vintervannføringene finner 

en i februar-mars 1973 med ca. l m3/s for ukene 5 - 12. Vinteren 1972/73 hadde 

forøvrig relativ liten vannføring helt fra oktober til ut februar med ca. 1.15 

m31 s i middel. 

Selv om en regulering av vassdraget vil Øke de laveste vannføringene, kan en 

ikke på nåværende stadium utelukke at en regulert vannføring kan redusere 

kapasiteten på grunnvannsanlegget. Det kommer bl.a. av at periodene med lav

vannsføring vil bli lengre med regulering •. En kjenner heller ikke til infiltra

sjonsforholdene av elvevann til grunnvannsmagasinet ved forskjellige vannføringer 

i elva og grunnvannsmagasinets lagringsevne. Dette er forhold som eventuelt 

kan klarlegges på et seinere stadium i saken om utbygging av vassdraget. 

En mindre kommunal grunnvanns.brØnn på Vinjarmoen vil trolig ikke få nedsatt 

kapasitet i lavvannsperioder.om vinteren. Grunnvannsnivået på deler av Vinjar

moen er også influert av Etna. 

Videre oppover langs Dokka og opp mot den påtenkte dam ved Kjøljua er Dokka elv 

sterkt skåret ned i terrenget og renner i stor grad på fjell. Grunnvannsmaga

sinet som blir influert av elva er således begrenset til en meget smal stripe 

langs elva. En reguleling av elva vil ha meget liten virkning på grunnvannsfor

holdene på denne strekningen. 

Vannstander i inntaksmagasinet til Dokka kraftverk ved Kjøljuas utlpp er forut

satt mellom kote 260-265. Terrenget heller sterkt ned mot dette nivået og 

grunnvannstanden rundt inntaksmagasinet vil bli meget lite påvirket av vann

standen i magasinet. 
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på strekningen fra Dokka kraftverks inntaksmagasin og samlØpet mellom Synna og 

Dokka har elva gjennomgående godt fall, spesielt i nedre halvdel av strekningen. 

på Øvre halvdel av strekningen er det noen mindre elvesletter med såvidt lavt 

nivå over nåværende elvevannstand at en kan forvente at elvevannstanden i noen 

grad påvirker grunnvannstanden. LØsmassene på disse slettene er også trolig 

grove elveavsatte masser slik at grunnvannstanden kan ha betydning for vege

tasjon. Arealene er imidlertid små og en har ikke funnet det aktuelt å anlegge 

egen grunnvannsundersØkelser. Ved GrØnvoll er det et grunnvannsmagasin med 

såvidt stor kapasitet at det kan være aktuelt til vannforsyning. 

Tabellen 5.6 over middelvannføringen pr. uke viser endringen av vannføringen ved 

Grønvoll for en normalperiode på 30 år. Reduksjonen i middelvannfØring pr. uke 

vil for en slik periode være ca. 50-65%. Beregninger viser at de laveste vann-
3 

føringer i ureg.ulert vassdrag i middel pr. uke ligger på 0,3 m /s eller litt 

under (3% percentiler). 

For å få et inntrykk av i hvilken grad vannføringen reduseres i enkelte typiske 

år har en regnet ut middelvannføringen pr. måned for 3 år. 1971 kan karakteri

seres som et middels år for vannføringen. 1975 og 1978 kan s~es å være hen

holdsvis "tørt" og "vått" år. Videre har en tatt med perioder av 1972 og 1973 

som hadde relativ liten vannføring om vinterenu 

Tab. 5.21 o 3/ d 11 Middelvannføringer pr. maned m s ve Gronvo 

1971 

Ureg. 
Reg. 

1975 

Ureg. 
Reg. 

1978 

Ureg. 
Reg. 

Jan 

2,8 
1,0 

3,6 
1,3 

2,6 
1,0 

Feb 

2,8 
0,8 

3,4 
1,2 

2,0 
0,8 

1972/73 Oktober-mars 

Ureg. 
Ref. 

0,98 
0,42 

0,88 
0,44 

Mar 

1,8 
0,7 

2,1 
0,8 

1,8 
0,7 

0,92 
0,44 

Apr Mai 

3,1 95,5 
1,1 31,7 

3,0 97,5 
1,1 32~3 

2,1 93,9 
0,9 30,8 

Juni 

36,0 
12,1 

16,4 
5,6 

15,8 
5.4 

Juli 

18,2 
6,2 

2,3 
1,1 

34,0 
11,4 

Aug 

8,8 
3,1 

1,1 
1,0 

11 ,8 
4,1 

Sept 

1,8 
1,0 

Okt 

2,9 
1,1 

3,8 14,8 
1,7 5,0 

13,8 
4,7 

9,9 
3,4 

1,15 
0,48 

Forutsetningene for disse beregningene er restvannføring på henholdsvis 

Nov 

3,3 
1,2 

6,5 
2,2 

4,3 
1,5 

0,98 
0,44 

Des 

2,2 
0,8 

3,2 
1,1 

2,5 
0,9 

0,93 
0,40 

1,0 m3/s og 0,4 m3/s for sommer og vinter. De laveste vannføringer i sommer

halvåret forekommer i august-september, dvs. relativt seint i vekstsesongen. 

En restvannfØring på 0,4 m3/s om vinteren vil være litt mer for enkelte uker 

enn denne vannføring som forekommer naturlig i de vannfattigste årene. For 

vintermåndedene januar-mars vil middelvannføringen pr. uke stort sett bli 
3 

liggende mellom 0,4 - 1,0 m Is. For november-desember vil vannføringen bli 
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gjennomgående noe hØyere, 1,0 -1,5 m3/s med tildels større vannføring i november, 

men i spesielt vannfattige år vil vannføringen også før jul raskt synke ned mot 
3 

0,4 m Is, jfr. oktober-mars 1972-73. 

Endringen i elvevannstand vil være mindre enn den tallmessige reduksjonen i 

vannføring viser. Hvilken virkning dette vil medføre på grunnvannstanden vil 

imidlertid også avhenge sterkt av grunnforholdene på stedet, men en kan regne 

med at grunnvannsendringene vil være begrenset til lavtliggende partier langs 

elva. BrØnner langs elveløpet i hovedelva eller på lavtliggende arealer vil 

kunne få en noe lavere kapasitet, med unntak av de aller tørreste årene da det 

kan være en mulighet for en viss Økning i kapasiteten. 

For Dokka elv foreligger det ikke beregninger for vannføringen før og etter 

en eventuell regulering ovenfor samlØpet med Livasselva/Synna. En kan imidlertid 

få et inntrykk av/hvilken virkning reguleringen vil få ved å se på endringen i 

elvas nedslagsfelt. Nedslagsfeltet til Dokka elv ved Valhovd bru vil bli 

redusert fra ca. 576 km2 til ca. 83 km2 eller en reduksjon på ca. 85%. Vann

føringen i Dokka ovenfor Valhovd bru eller til s.amlØpet med Livasselva/Synna vil 

med andre ord bli kraftig redusert. Sjøarealet i restfeltet er også meget lite 

og en kan forvente at minstevannføringene blir meget beskjedne. Området mellom 

Dokka elv og Livasselva/Synna, dvs, arealet like ovenfor elvenes samlØp er 

trolig bygget opp av relativt grove materialer slik at elvevannstanden vil 

virke sterkt inn på grunnvanns.tanden. For området mellom elvene er det 

vanskelig å si eksakt hvilken virkning hver enkel elv har uten mer omfattende 

undersøkelser. Ut fra kanaler og bekker som vises på Økonomisk kart kan det 

tyde på dominerende effekt av Livasselva/Synna i nedre del av området og at 

Dokka "virker mest" i Øvre området, dvs. ved idrettsplassen som er avmerket 

på nevnte kart. 
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For arealet på østsiden av Dokka er det satt ned 2 rør på jordet tilhørende 

garden Frøysland, jfr. fig. 5.86 som viser grunnvannssnittet. Jordsmonnet på 

dette jordet består av ca, 50 cm grus og stein med noe moldblanding i Øvre 

sjiktet. Fra ca. 50 cm under bakken Øker steininnholdet. Planterøttene synes 

å SØke nedover mot grunnvannet på siden av steinene. Jordsmonnet består jevnt 

over av såvidt grove sand- og grusfraksjoner at lagringsevnen for vegetasjonen 

trolig er for liten i tørre perioder. 

Observasjonene av grunnvannstanden har foregått siden november 1978 og 

middelvannstander er ført opp i tabell 5.22. 

Tab. 5.22 Middelverdier for grunnvannstanden i cm 

Rør l 

" 2 

OktOber-april 

128 

146 

Mai 

79 

102 

Juni-september 

100 

120 

De hØyeste observerte vannstander for rØr l og 2 er henholdsvis 70 og 95 cm og 

de er målt 9.5.1979. Geolimnigrammene for rØr l og 2, fig. 5.87-5.88, viser 

at vannstandsvariasjonene i disse er meget like, mens vannstandsvariasjonene i 

elva målt ved Valhovd bru, fig. 5.89, skiller seg ut. Vannstandsvariasjonene 

i rØrene er dempet i forhold til variasjonene i elvevannstanden. Beregninger 

viser at korrelasjonskoeffisienten mellom den målte elvevannstand og vann

standen i henholdsvis rØr l og 2 er meget lave. 

Isfri periode Islagt periode 

Korr.koeff. h 
rØr 

h 
elv 

n Korr.koeff. h 
rØr 

h 
elv 

n 

Rør l 0,65 95 580 30 0,34 151 580 17 

" 2 0,17 116 568 30 0,19 158 577 13 

XVannstanden i elva er målt fra bruas rekkverk. 

Korrelasjonen mellom vannstandene er såvidt svak at det ikke er grunn til å 

sette opp regresjonslikninger. Korrelasjonsdiagrammet, fig. 5,90-5.91, tyder 

også på at vannstanden i elva ikke påvirker grunnvannstanden, men forholdene 

på stedet indikerer at det infiltreres vann fra elva og inn i grunnen noe 
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ovenfor målestedet. Ved måles.tedet heller grunnvannspeilet fra elva. Omradet 

på østsiden av elvelØpet vil også motta vann som siger ned dalsiden og virkning 

avelvevannstanden vil bli dempet etterhvert som avstanden fra elva Øker. 

Resultatene fra undersØkelsene synes å vise en grunnvamlstrØm (drenering) noe på 

skrå i forhold til elvelØpet. En slik drenering kan ved mindre vannstands

variasjoner overskygge selve elve~pets drenerende effekt. på grunnlag av 

grunnvannspeilets helning og geolirnnigrammene, må en på nåværende stadium 

anta at elvevannstanden vil virke inn over hele snittet. Ved lave vannstander 

vil virkningen trolig bli dempet ved rØr 2. Grunnvannstrømningen på jordet 

der rørene er plassert må sies å være såvidt lite oversiktelig at det er van

skelig å forutsi hvilken endring ~ grunnvannstand en elveregulering vil 

medføre. Skal en få full oversikt over dette, vil undersØkelsene lette bli så 

omfattende at kostnadene' overskrider et rimelig nivå. En vil i denne sarnrnen

hang nevne at vannforsyning på jordbruksarealer lett kan sikres i tørre 

perioder ved vanningsanlegg. De aktuelle arealene er også såvidt små, at en 

på dette stadium i saken, ikke bør utvide undersØkelsene. 
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For området på vestsiden av Dokka elv, dvs. området mot Livasselva/Synna, vil 

grunnvannstanden i større grad trolig være dominert avelvevannstanden da 

tilsiget fra dalsidene er forholdsvis mindre, og en kan vente at grunnvannstanden 

senkes n1>e mer langs Dokka enn langs Livasselva/Synna hvor senkningen vil bli 

ganske li ten. 

For strekningen videre oppover langs Dokka elv opp mot den planlagte demning 

ved Veslefossen vil en regulering av elva bare medføre meget små endringer i 

grunnvannstanden selv om vannføringen i elva blir sterkt redusert. på denne 

strekningen har elvelØpet sterkt fall og terrenget heller gjennomgående sterkt 

ned mot elveløpet. Eventuelle endringer i grunnvannstanden vil derfor være 

begrenset til smale lavtliggende arealer helt ned mot elveløpet. 

Rundt det påtenkte magasin ved Dokkflyvatnet med dam ved Veslefossen , vil det 

oppstå en forsumpningssone umiddelbart over hØyeste regulerte vannstand. Are

alet av denne forsumpnings'onen vil være lite da terrenget har godt fall ned mot 

det planlagte magasinet. Endel av arealet er også myrlendt idag. på slike steder 

vil endringen i grunnvannstand bli meget liten. 

Elva Fiska, som renner fra Miogsjøen og ned til Dokka elv, vil få redusert vann

føring idet MjogsjØen med nedslagsfelt dreneres mot Dokkflyvatnet. Også denne 

elva (Fiska) renner gjennomgående lavt i terrenget og delvig på fjell. Endringer 

i grunnvannstanden vil være be grenset til lavtliggende områder helt ned mot 

elvebredden. 

5.5.2 ~~~~~~~!~~L~y~~~ 

Ved et inntak i Synna på kote 740 vil ca. 106 km
2 

av Synna nedslagsfelt bli over

ført ved en regulering. Synnas restfelt ved samlØpet med Livasselva er ca. 
2 65 km , dvs. nedslagsfeltet reduseres til ca. 38%. Restfeltet til Synna har 

meget liten sjøprosent, men en god del myrarealer. Det er videre forutsatt en 

restvannføring på 0.2 m3 /s i Synna. Avrenningen fra Synna vil ventes å være noe 

raskere enn for det lokale feltet. Slippingen av vann forbi inntaket i elva vil 

trolig øke' de laveste vannføringene. Livasselvas felt blir imidlertid lite redu

sert idet ca. 10 km2 eller bare ca. 8% av denne elvas felt blir overført ved en 

regulering av Garin til Etna. Vannføringen i denne elva vil derfor ikke endre 

karakteristikk, men bli redusert ca. 8% ved samløpet Synna. 

på strekningen fra Livasselva og Synnas samlØp til deres utlØp i Dokka elver det 

satt i gang målinger i 4 gardsbrØnner som kort er benevnt Torpheimen, Arnesen, 

Kvål og Moen. Dessuten foretas det målinger i en brØnn tilhørende Helgerud leir

skole ved Synna. Også på denne strekningen har elva jevnt bra fall (ca. 1%) og 

den har tildels skåret seg noe ned i terrenget. Det er noen mindre jord og skog-
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bruksarealer som ligger såvidt lavt at en kan forvente at grunnvannstanden blir 

påvirket avelvevannstanden. Videre er vannforsyn~ngen ~ omradet ~ vesent.ag gral! 

basert på brØnner. 

Det er såvidt mye løsmasser langs elva at det kan betraktes som 2 grunnvannsmagasin 

med ett i området Torpheimen - Arnesen og ett ved Kvål - Moen (eller Fagerlund). 

BrØnnen ved Helgrud leirskole kan ha en viss tilknytning til det sistnevnte. Den 

del av grunnvannsmagasinet som ligger nærmest elva må antas å bli influert av 

elvevannstanden. på områder lenger fra elva vil tilsiget fra siden også ha 

betydning for grunnvannstanden. 
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BrØnnen benevnt Kvål ligger nær elva og i en slik avsetning at en kan vente at 

grunnvannstanden påvirkes sterkt av elva. En har derfor sammenlignet vannstanden 

i denne med vannstanden i de andre brØnnene. Vannstanden i brønnene i forhold til 

vannstanden i elva er vist på snittene, fig. 5.92-95, og vannstandsvariasjonene 

i brØnnene går fram av geo1imnigrammene, fig. 5.96-5.100. Korrelasjonsberegningene 

er foretatt mellom vannstanden i brØnnen benevnt Kvål og de andre brØnnene. 

Korre1asjonsdiagrammeneer vist i fig. 5.101-5.104. 

Isfri periode Islagt periode 

Korr.koeff. li hKVå1 n Korr.koeff. -h hKvå1 n 

Torpheimen 0,83 197 48 30 0,79 229 101 19 

Arnesen 0,88 187 47 30 0,55 232 101 19 

Moen 0,84 596 52 30 0,39 699 101 19 

Helgerud 0,30 256 47 30 0,69 295 101 19 
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på grunnlag av brØnnens beliggenhet, grunnvannets nivå i forhold til elvevann

standens nivå, samt beregninger må en på grunnlag av foreliggende data regne med 

at grunnvannstanden i brønnene Kvål, Torpheimen og Arnesen tydelig påvirkes av 

elvevannstanden. BrØnnen benevnt Moen,som ligger ca. 150 meter lenger opp i vass

draget enn brØnnen Kvål, viser store vannstandsvariasjoner med tydelig påvirkning 

av sigevann i smelteperioder. I perioder hvor det er lite nedbør eller snØ

smelting er muligens grunnvannstanden påvirket avelvevannstanden. I hvilken grad 

grunnvannstanden påvirkes avelvevannstanden vil være betinget av de naturlige 

dreneringsforhold fra grunnvannsmagasinet. BrØnnen til Helgerud leiskole ligger 

bare ca. 20 m fra Synna og grunnvannets nivå og variasjonsnivå indikerer at den 

er påvirket av elva samtidg som den mottar vann fra hØyereliggende områder øst 

for Synna. 

IfØlge forslage~ til regulering av Livasselva og Synna, vil det på strekningen fra 

deres samlØp og til samlØpet med Dokka fortsatt være naturlig avløp fra et betydelig 

restfelt. Forslaget til restvannføringer vil medføre at de laveste vannføringer i 

et regulert vassdrag ikke blir mindre enn i et uregulert vassdrag. Kapasiteten 

til brØnnene langs elva vil derfor bli opprettholdt i de tØrreste periodene. 

Kapasiteten til brØnnene kan bli noe redusert til andre perioder. Hvorvidt det 

vil være en ulempe vil bero på behovet for vann. Ut fra elvenes fall og profil 

er det grunn til å anta at endringene i grunnvannstanden langs elva vil være små 

ved en regulering etter foreliggende planer. 

Langs Synna, dvs. fra samløpet med Livasselva til bekkeinntaket ved kote 740 

renner elva dypt i terrenget med unntak av nedre og Øvre del der terrenget flater 

noe ut. Endringer i grunnvannstanden vil derfor i det vesentlige være begrenset 

til lavtliggende områder langs elva, dvs. før samløpet med Livasselva. Like 

nedenfor inntaket på kote 740 går elva gjennom myrlendte områder og endringer i 

grunnvannstanden vil være begrenset til et smalt område langs elva. 

Livasselva vil bare bli regulert i det tilfelle Garin overføres til Etna og det 

vil som før nevnt i tilfelle være en ;neget begrenset regulering som i særlig grad 

bare vil berøre Gjerda, en sideelv til Livasselva. Også denne elva har såvidt 

stort fall og renner såvidt lavt i terrenget over store deler av elvelØpet at 

grunnvannsenkninger langs elva må bli svært begrenset. 
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7 SAMMENDRAG 

Grunnvannsundersøkelser i Etna- og Dokkavassdraget utføres i forbindelse med 

planene om bygging av kraftverk og etter oppdrag av Oppland fylkes elektrisitets

verk. UndersØkelsene omfatter etablering av grunnvannsundersØkelser, grunnvanns

målinger og analyse av grunnvannsforholdene langs vassdraget. I forbindelse med 

oppgaven ble det satt i gang målinger på i alt 16 steder langs vassdragene, 2 

steder ligger nedenfor samlØpet mellom Etna og Dokka, 8 steder langs Etnavass

draget og 6 steder langs Dokkavassdrageto Stedene hvor det foretas målinger er 

til en V1SS grad representative for nærliggende områder og kan overføres til disse 

etter justering for de naturgitte forholdene, dvs. løsmassenes sammensetning, topo

grafien, hydrologiske og klimatiske faktorer. Data fra grunnvannsmålingene er 

behandlet fram til 1.1.1980. I tilknytning til data fra grunnvannsmålingene har 

en benyttet hydrologiske data innsamlet av Hydrologisk avdeling, NVE,meterologiske 

data innsamlet av Meterologisk institutt og data vedrørende utbygningsplanene i 

vassdraget oversendt fra Oppland fylkes elektrisitetsverk, De siste nevnte data 

er vesentlig av hydrologisk karaketer og omfatter bl.a. beregninger over vass

fØringer i regulert og uregulert vassdrag. Grunnvannsforholdene er vurdert for 

en delområder hvor det ikke blir foretatt direkte grunnvannsmålinger. Slike 

vurderinger er gjort vesentlig på grunnlag av befaringer, flyfoto, kartmateriell 

og andre rapporter. 

I rapporten er det tatt med mange figurer for å dokumentere forholdene og for å gi 

eksakte opplysninger om grunnvannsforholdene der det foretas målinger idet rappor

ten skal brukes om grunnlagsmateriale for uttalelse bl.a. i jord- og skogbruks

spørsmål. På områder hvor det ikke foretas målinger har oppgaven vært å avgi 

mer generell uttalelse. 

Analyseringen av grunnvannsforholdene har i vesentlig grad vært å fastlegge grunn

vannstandens nivå og variasjonsområde samt påvise sammenhenger og manglende sammen

henger mellom elvevannstander og grunnvannstander. Videre er det med utgangspunkt 

i de foreliggende planer og beregninger for regulering av vassdraget foretatt 

beregninger og vurderinger over de endringer i grunnvannstanden som kan ventes ved 

en regulering. Det er videre antydet hvor langt innover fra elvekanten at en regu

lering vil påvirke grunnvannstanden på de stedene hvor det foregår grunnvanns

målinger. 

Datagrunnlaget må anses som meget godt for å fastlegge grunnvannets nivå og 

variasjonsområde. Det er også godt for å påvise sammenhenger eller manglende 

sammenhenger for de fleste målesteder Q For noen målesteder som både er påvirket 

avelvevannstanden og andre forhold (tilsig m.m.) gir ikke datamaterialet grunnlag 

for nærmere avklaring. Dette er imidlertid forhold som er av liten betydning på 
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nåværende stadium i saken. Analysen bygger på grunnvannsmålinger foretatt en gang 

hver uke med unntak av 4 målesteder som har vært utstyrt med limnigraf for 

kontinuerlig registrering. Bereginger for å påvise sammenhenger mellom elvevann

stand og grunnvannstand bygger på samtidige målinger av vannstandene. 

Beregninger over effekten på grunnvannsnivået av den foreslåtte regulering er gjort 

på basis av middelvannføringer pr. uke. For perioder med lav vannføring vil grunn

vannstanden ha lite variasjonsområde slik at dØgnverdier nærmest vil tilsvare 

ukeverdier. 

For perioder med flommer, vil flomtoppene være noe hØyere enn middelvannstanden 

pr. uke slik at grunnvannstanden kan Vlse noe større reduksjon for enkelte dØgn 

enn de tall som beregningene viser. 

For å gi et visst bakgrunnstoff, har en tatt med en del generelt stoff om grunn

vann. Rapporten kan leses uavhengig av dette, 

Analysen viser forøvrig at årsnedbøren i vassdraget har avveket relativt lite fra 

normalnedbøren, men for enkelte måneder har avviket vært betydelig. Middel

temperaturen pr. måned viser gjennomgående små avvik, med unntak av noen vinter

måneder (desember 1978 og januar 1979) som var 5-7 oC kaldere enn normalt. Vannfør

ingen ved Etna vannmerke har variert betydelig i perioden for grunnvannsmålinger 

både med relativt lave vintervannføringer og hØye flomvannfØringer. Stort varia

sjonsområde for vannføringer er gunstig for analysering av dataene. 

Utbygningsplanen for vassdrazet forutsetter et kraftverk i Etna med utlØp ved Lunde 

gard i Etnedal. Alternativet er plassering av kraftverket noe lenger opp i vass

draget med utlØp i Etna ved Hestkiuuo I Dokkavassdraget går planen ut på et 

kraftverk i Torpa og i nærheten av Dokka med utløp direkte i Randsfjorden med 

alternativt utlØp i Dokka ved Dokka tettsted. Reguleringen av vassdragene etter 

utbygningsplanen vil føre til endringer i vannføringen og vannstanden i elvene. 

De største reduksjonene i elvevannstanden vil forekomme om våren under flommene 

og vil gjelde hele hovedvassdragene. Nedenfor samløpet mellom Etna og Dokka vil 

utbygningsplanen medføre en liten Økning i elvevannstanden fra ca. midten av 

november til ca. midten av februar. For Kolbjørnshus vannmerke er Økningen be

regnet opptil 15 cm for et år med tilsvarende avrenning som i 1978, som kan 

karakteriseres som et vått år. Vannstandsendringene er beregnet på grunnlag av 

middelvannføring pr. uke. Resten av året vil en regulering medføre reduserte 

vannstander. For et år med tilsvarende avløp som i 1978 (vått år), er største 

reduksjonen om våren beregnet til ca. 60 cm for middelvannstanden pr. uke. Om 

sommeren og utover hØsten vil endringene i vannstand kunne variere en del fra år 

til år. I tørre år vil endringen i elvevannstand være små og for en del uker 

med spesielt lav vannføring vil det bli en liten Økning i vannstanden, mens våte 
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år får reduserte vannstander heilt fram til ca. midten av november. 

For strekningen ovenfor samløpet mellom Etna og Dokka til Lunde gard i Etnedal, 

er beregningene bl.a. bygget på hydrologiske data fra Nordsinni og Etna vannmerker. 

Reguleringen vil her medføre Økte vannstander fra første del av oktober til midten 

av februar. Resten av vinteren vil det være små endringer i vannstanden. I mai 

vil det bli reduserte vannstander og reduksjonen er beregnet opptil 26 cm ved 

Nordsinni vannmerke for et år tilsvarende 1978 (vått år). Fra Jun~ til oktober 

vil vannstanden gjennomgående bli lite endret. I tørre år vil det bli en liten 

Økning i enkelte uker, mens det i våte år blir litt reduserte vannstander. 

For strekningen nord for Lunde gard er avløpet i den hydrologiske normalperioden 

1931-60 grunnlaget for beregningene. Etter disse beregningene vil det i middel 

for en 3D-års periode bli reduksjoner i vannstanden heile året, men små endringer 

under de laveste vannføringene om vinteren og sommeren. Alternativet med Etna 

utbygget ril Hestkinn vil medføre økte vannstander fra oktober til midten av 

februarJ opptil 50 cm ved Etna vannmerke. Resten av vinteren vil det være gjennom

gående små Økninger i vannstanden ved nevnte vannmerke. Vårflommene blir redusert 

ca. 25 cm for et år tilsvarende 1978, (middelvannstande pr. uke). Om sommeren 

vi endringene i middel være små, med gjennomgående reduksjoner i våte år og noe 

Økte vannstander i tørre år for en del uker. 

Engdringene i grunnvannstanden på arealene inntil elveløpet vil fØlge endringene 

i elvevannstand, men størrelsen av endringene vil for de fleste stedene være dempet. 

For stedene Aurlund og Berg er endringene beregnet til fØlgende ca. verdier i cm 

for arealene aller nærmest elva ~ et år med middels avløp. 

Aur lund 

Berg 

Jan-Feb 

+ 12 

+ 10 

Mars-Apri l Mai 

- 5 - 40 

- 5 - 35 

Juni-Aug 

- 25 

- 20 

Sept-Okt 

.- 10 

- 8 

Nov-Des 

+ 3 

+ 3 

I tørre år vil endringene gjennomgående være noe mindre og i våte år noe større 

for de fleste ukene i året. Reduksjonen ved de høyeste vannstandene vil virke 

~nn over det meste av dalbunnen mens endringene ved lave vannstander vil være 

begrenset til arealene nærmest elva, anslagsvis 200 m innover fra elvekanten ved 

målestedene. 

Utbygningsalternativet med utløp fra Dokka kraftverk i Dokka elv vil for områdene 

nærmest elva på Aurlund medføre en gradvis Økning av grunnvannstanden fra oktober 

til utgangen av mars da Økningen er ca. 30 cm. Grunnvannstanden reduseres så til 

omlag uendret tilstand ved månedskiftet april/mai. Reduksjonen under flommen 

er beregnet til ca. 25 cm i middel for en normal periode på 30 år. I sommerhalv

året vil det bli små og betydelig mindre endringer enn for utbygningsplanenu 

Stedene 0yom og Fagertun, som ligger ovenfor samløpet mellom Etna og Dokka, vil 
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etter utbygningsplanen få fØlgende ca. endringer i grunnvannstanden (cm) nærmest 

elva i et middels år. 

Jan-Midt. feb Midt. feb. -April Hai Juni-Sept. Sept.-Des. 

øyom + 20 + 5 til O 20 
+ 
- 5 + 15 

Fagertun + 15 + 5 til O - 10 
+ 
- 5 + 10 

Endringene l grunnvannstanden ved hØye vannstander vil virke over hele måle-

snittet ved øyom, mens mindre endringer trolig vil være begrenset til ca. 200 

på Fagertun og muligens noe lengre på øyom, men kortvarige og små endringer i 

elvevannstanden vil ha meget berensete virkninger. 

m 

Målestedene Haugsenget (Haug) og Madslangsrud ligger i Etnedal like ved kommune

grensen til Etnedal og tilsvarende endringer i grunnvannstanden er beregnet til 

Haugsenget 

Madslangrud 

Jan-Midt. feb 

+ 35 

+ 35 

Mid t. fe b. -Apri l 

+ 10 til O 

+ 10 til O 

Mai 

- 20 

- 25 

Juni-Sept. 
+ 
- 10 
+ 
- 10 

Sept.-Des. 

+ 25 

+ 25 

på Haugsenget vil endringen i grunnvannstand virke innover hele snittet, ca. 

300 m. Kortvarige og mindre endringer vil dempes noe etterhvert som avstanden 

fra elva Øker. 

på Ma~slangrud vil endringen i grunnvannstand ved lav vannstand være meget 

begrenset på grunn av jordbunnsforholdene og tilsig fra lia ovenfor. 

Målestedene Tollerud, Kringelmoen, Solstrand og øyen ligge ovenfor Lunde i Etne

dal hvor avlØpet fra Kraftverket etter planene føres til Etna. I middel for en 

30-~rsperiode er endringene i grunnvannstand beregnet til fØlgende ca. verdier 

for rØrene nærmest elva. 

Oktober-Mars Mai Juli-August 

Tollerud - 10 til - 20 - 25 - 20 

Kringlernoen - 10 ti l - 25 - 30 - 25 

Solstrand - la til - 20 - 25 - 20 

øyen 5 ti l - 1 ro 
~J - 20 - 15 

For målestedene Tollerud, Solstrand og øyen vil endringene i grunnvannstanden 

være begrenset til vel 100 m fra elva, mens det på Kringlernoen kan bli endringer 

vel 200 m fra elva ved en regulering. Utbygningsalternativet med utlØpet ved Hest

kinn vil medføre Økte grunnvannstander, 20-25 cm for perioden oktober-februar for 

stedene Tollerud. Solstrand og øyen, mens det ved Kringlernoen vil være 25-30 cm 

i Økning. Resten av vinteren vil Økning være meget liten. Reduksjonen i grunn

vannstanden under flomperioden om våren vil være ca. 15-20 cm i middel for en 

normalperiode på 30 år. Om sommeren kan det ventes en meget liten reduksjon i 

grunnvannstanden på disse stedene. 
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Langs Øvre delen av Etna med sideelven Åfeta kan en regne med at grunnvann

standen blir svært lite endret. Arealer hvor det kan bli endringer vil ligge helt 

nede ved elvelØpet og normalt være utsatt for oversvømmelse under flomperioder. 

Endringene i grunnvannstanden ved regulering av Etna må betraktes som små i for

hold til grunnvannstandens variasjonsnivå for nærmest alle målepunktene. De 

største endringene vil forekomme under vårflommen og medfØre senket grunnvann

stand. Grunnvannstanden vil ved en regulering få et noe mindre variasjonsområde 

enn i uregulert vassdrag. Tallene for beregnete grunnvannsendringer er tildels 

noe mer avrundet enn i kapitel 5. 

De fleste av elvene i Dokkavassdraget har relativt stott fall og de har skåret 

seg ned i terrenget. Grunnvannsforholdene vil derfor endre seg meget lite eller 

ubetydelig over lange strekninger selv med sterk regulering. 

Vannføringen i nedre del av Dokka elv, dvs. fra samlØpet med Etna til den plan

lagte dammen ved Kjøljuas utlØp, vil bli sterkt preget av restvannføringen. 

Restvannføringen vil her være større enn de laveste naturlige vannføringer, og 

omlag tilsvare alminnelig lavvannsføring. En regulering vil således Øke vann

fØringen i nedre del av Dokka relativt betydelig i perioder med meget lav vann

føring. Dokka vannverk er forsynt med vann fra grunnvannsbrØnner beliggende ca. 

2 km ovenfor samlØpet med Etna. Det lokale nedslagsfeltet til dette grunnvanns

magasinet er for lite til å avgi den vannmengden som i dag pumpes opp fra brØnneneQ 

Vann fra elva må derfor infiltreres til grunnvannsmagasinet. I hvilken grad 

kapasiteten til grunnvannsanlegget vil påvirkes vil avhenge av bl.a. infiltrasjons

prosessene og grunnvannsmagasinets størrelse, dvs. lagringsevnen for vann. Under

SØkelser av disse forholdene hØrer ikke med under oppdraget, og de kan eventuelt 

utføres på et seinere stadium i saken. 

på strekningen mellom KjØljuas utlØp og samlØpet mellom Dokka Livasselva/Synna 

går også elva relativt lavt i terrenget og eventuelle grunnvannsendringer vil 

berøre små arealer. En regulering vil medføre at vannføringen blir redusert til 

ca. 1/3, med unntak av de aller laveste vannføringer som kan bli noe større enn 

de naturlige. 

Ved Frøysland like ovenfor Dokkas samløp med Livasselva/Synna vil reguleringen 

trolig medføre redusert grunnvannstand på området hvor målinger blir utført. 

Arealene inntil elvelØpet er relativt små. Videre oppover renner Dokka lavt l 

terrenget og eventuelle endringer i grunnvannstanden vil være begrenset til 

meget små arealer. Det samme gjelder også bielvene som blir regulert. 

Livasselvas nedslagsfelt blir redusert med ca. 8% og Synnas nedslagsfelt med 

ca. 62% regnet ved deres samløp. Også disse elvene renner slik i terrenget at 

grunnvannsendringene langs dem bare vil gjelde små arealer Q Slike arealer vil 
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også ofte være utsatt for oversvømmelse under flommer. Nedenfor samlppet __ ~ellom 

Livasselva og Synna blir grunnvannstanden observert i 4 gardsbrønner. Langs nedre 

del av Synna i en brØnn. Kapasiteten til disse brØnnene vil trolig ikke bli 

redusert i tØrre perioder, men en kan ikke på nåværende stadium utelukke v~sse 

påvirkninger i andre perioder. 

Lang resten av Livasselva og Synna, samt Gjerda vil endringene i grunnvannstanden 

være meget små og bare gjelde arealer helt ned til elven. Rundt de planlagte 

regulerings- og inntaksmagasiner vil forsumpningssonen være meget smal. 
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