


OPPDRAGS RAPPORT 1-81 

Rapportens tittel: Dato: 9.02.1981 

LYGNA- UTBYGGINGEN Rapporten er: Åpen 
Mu~ige virkninger på vanntemperatur- og isforhold. Opplag: 125 
En foreløpig uttalelse. 

Saksbehandler/Forfatter: 

Arve Midgaard Tvede 
Iskontoret 

Oppdragsgiver: 

VEST AGDER ELEKTRISITETSVERK 

Konklusjon: 

Ansvarlig: 

Sy:per Roen -I 
<fl..I (.;U..;- / 'vrJ--:""v"J 

De største endringer ~ vanntemperatur og i isforhold etter den fore

slåtte reguleringen, ventes vinterstid i Storåni nedenfor kraftstasjonens 

utløp og i innsjøen Lygne nord for Kyrkjeodden. Her vil vanntemperaturen 

i vintermånedene stige merkbart og det vil bli vesentlig mindre og dår

ligere is enn i dag. 

på resten av Lygne og i Storåni ovenfor kraftstasjonen ventes bare mindre 

endringer i isforholdene. Et unntak er isen på reguleringsmagasinene. 

Trylmagasinet kan få såpass mye usikker ~s at ferdselen blir usikker. 

I Lygna nedenfor Lygne antas isleggingen å starte noe lenger ned i elva 

enn i dag. Hvorvidt det blir endringer i hyppigheten eller størrelsen 

av isganger i nedre del av Lygna er uvisst. 

Isforholdene på Lyngdalsfjorden ventes ikke å bli vesentlig. ~~_ 

Bare for Landdalsåni vil det være noen vesentlig forskjell på de to ut

byggingsalternativene. 



FORORD 

I forbindelse med at Vest-Agder Elektrisitetsverk planlegger en utbygging 

i Lygnavassdraget, er Iskontoret ved Hydrologisk avdeling bedt om å vurdere 

mulige virkninger av utbyggingen på vanntemperatur- og isforhold i det 

berØrte vassdraget og i Lyngdalsfjorden. 

Feltundersøkelser i vassdraget ble satt igang våren 1980. Foreliggende 

rapport bygger fØlgelig på svært lite datamateriale. Rapporten må derfor 

vurderes som en forelØpig uttalelse som.i stor grad bygger på skjønn og 

erfaringer fra utbygginger i andre vassdrag. En ny rapport vil bli utarbeidet 

når datagrunnlaget er blitt fyldigere. 

Rapporten inneholder en kort geografisk beskrivelse av vassdraget og 

oversikt over de utbyggingsplaner som ligger til grunn for vurderingen. 

Som bakgrunn er tatt med litt om de meteorologiske og hydrologiske forhold 

i området. De nåværende vanntemperatur- og isforhold er beskrevet og virk

ningen av den foreslåtte regulering på disse er vurdert. 

Mulige virkninger av vassdragsregulering på vanntemperatur- og isforhold 

i berørte vassdrag og tilstøtende fjorder er behandlet generelt i en egen 

rapport fra Iskontoret (VH 4-77), og det henvises til denne. 

o slo, januar 1981. 
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1. BESKRIVELSE AV VASSDRAGET 

Lygna (ofte også kalt Lyngdalselv) ligger i Vest-Agder fylke og grenser i 

øst mot Audna og Mandalselva og i vest mot Kvina. Vassdraget har sine 

kilder i et nakent heiområde som ligger 700-1000 m o h. Flere mindre elver 

samler seg fra heiene etterhvert i Storevatnet (574 m o h). Fra Storevatnet 

renner vannet videre ned i Lygnevatnet (520 m o h) . Straks nedenfor 

Lygnevatnet ligger Lygnefossen. En større sideelv, Faråni, kOInIner fra 

øst inn i HOInshylen (366 nr o h). Etter samløpet får elva navnet Storåni og 

renner videre i en bebygget dal ned til innsjøen Lygne (183 m o h). Rundt 

den nordlige delen av Lygne er det flere grender. De største er Skeie, Eiken, 

Bryggeså og Hobbåsland. 

2 
Lygne er ca 10 km lang og har et areal på 7.93 km Den stør ste tilførsels-

elva utenOIn Storåni er Landdalsåni som kommer inn ved Eiken. Landdalsåni 

renner gjennom Liansvatn (521 mo h). Utløpet av Lygne er ved Tingvatne. 

Det er først nedenfor Tingvatne at elva kalles Lygna. En kIn nedenfor Tingvatne 

kommer Bjeromselva inn fra øst. Lygna renner så videre i sør-sørvestlig 

l'letning forbi grendene Birkeland, Snartemo og Kvås i Lyngdalen til tett-

stedet Lyngdal (Alleen). To km nedenfor Lyngdal renner Lygna ut i Lyngdals-
. 

fjorden. Like ovenfor utløpet kommer sideelva Møska inn fra nordvest. 

På de ca 35 km fra Tingvatne til fjorden er det ingen innsjØer og elva renner 

vekselvis i stryk og i roligere partier. Fra brua for E-18 og de siste 4-5 kIn 

til fjorden renner Lygna rolig i flere meanderslØyfer. 

Totalt nedslagsfelt til utløpet i LyngdalsfjGrden er 661 km
2

. Av dette utgjør 

Møskas nedslagsfelt 119 kIn
2

. Storånis nedslagsfelt til innløpet i Lygne er 

185 km2 , mens nedslagsfeltet til vannmerket ved Tingvatne er 265 km
2 

Fig. l gir en oversikt over vassdraget og noen av de navn som nyttes i 

rapporten. I fig. 2 er det vist lokaliseringen av målepunkter og hydrologiske 

stasjoner i vas sdraget. 

2. PLANLAGT UTBYGGING 

Utbyggeren har skissert to utbyggingsalternativer. Alternativ l (se fig. _3 --) 

medfører at Lykj e 'vatn, Trylvatn, Homsvatn, Storevatn, Vestvatn og flere 

mindre vatn forenes i et hovedrnagasin ved at det bygges en dam nedenfor 

L ykj evatn. H Øyeste regul erte vannstand (HRV) blir 605 m mens l aveste 
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regulerte vannstand (LR V) blir 562 m. Naturlige vannstand i de fleste av 

vatna er 574 m. Magasinet, som får navnet Trylvatn, blir altså vesentlig 

et oppdemningsmagasin. Magasinvolumet : blir ,I 25-l0
6

m
3

. Fra Trylvatn, 

føres magasinvannet i tunnel ca 8,5 km til nordenden av Fiskelandsvatn. 

Faråni tas inn i tunnelen underveis. Fiskelandsvatn ligger i dag 563 m o h , 

men planlegges hevet til HR V 570 m. LR V blir 562 m. Magasinvolumet 

blir 12 · 10 6m 3• Fra Fiskelandsvatn tappes driftsvannet i fj ell~nnel til 

Hekkfjell kraftstasjon. Kraftstasjonen vil ved dette alternativet få en 

maskininstallasjon på 35 MW. Avløpsvannet slippes ut i Storåni ca l km 

ovenfor innlØpet i Lygne. 

Det planlegges også å overføre et 15 km
2

stort felt fra Knabenåni (Kvinavass

draget) til øyvatn, se fig . 5 . : 

Alternativ 2 er stort sett identisk med alternativ l mht. Trylvatnmagasinet og 

overføringen fra Knabenåni, se fig. 4, . men LR V for Trylvatn blir 555 m. 

Fra Trylvatn tappes vannet gjennom tunnel til Tryl kraftstasjon som igjen 

får sitt avløp til Lygnevatn. Tryl kraftstasjon vil få en maskininstallasjon 

p! 5 MW. Lygnevatn reguleres med HR V p! 530 m og LRV p! 518 m, 

dagenes naturlige vannstand er 520 m. Magasinvolumet blir 4 e l0 6m 3 . 

Fra Lygnevatn går så vannet i en ca Il km lang tunnel til Hekkfjell 

kraftstas j on som f!r samme beliggenhet som ved alt. 1. Underveis tas 

Faråni inn i tunnelen ved Hornstøl. Det vil også gå en tunnelgren til Liansvatn. 

Liansvatn har en naturlig vannstand p! 521 m og tenkes regulert med HRV 

p! 530 m og LR V på 518 m . Magas i nvolumet blir 6. 10 6m 3 . 

Ved alt. 2 får Hekkfjell kraftstasj on en maskininstallasjon på 45 MW (med 

Knab enoverfø ringen). 

U tbyggeren har opplyst at de foretrekker en utbygging etter alt. 2. 

Hekkfjell kraftstasjon tenkes kjørt med størst vannforbruk i perioden oktober

april. Det blir liten eller ingen kraftproduksjon i perioden mai-august. 

Se nærmere om dette i kap . 4. 

Magasinfyll ingen vil normalt foregå i perioden fra ca 1. april til ca 1. november 

og tappingen gj øres i resten av året. 

3 . KLIMAFORHOLD 

D e t er i d a g in gen klim a s ta s j oner i d r ift i Lygna s neds l a g s f e lt. M ellom 1921 og 
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1926 var det en klimastasjon i drift på Gardøl ved nordenden av Lygne. 

Det er for denne stasjonen beregnet normale (1931-60) middeltemperaturer 

av Meteorologisk Institutt. Av klimastasjoner som er i drift i området antas 

stasjonen Konsmo-Eikeland å v~re den som er mest representativ for 

forholdene i Lygnas dalføre. 

Det finnes heller ingen nedbørstasjoner i Lygnas nedslagsfelt, men flere sta

sjoner i nabovassdragene. Data fra disse stasjonene viser at den normale 

årsnedbør varierer fra ca 1100 mm i ytre kyststrøk til ca 1850 mm i midtre 

dalstrøk. I de Øvre dalstrøk er det en tendens til synkende nedbørsverdier igjen. 

Avrenningen målt ved vannmerket 556 Tingvatn viser at den normale vass

føringen over året tilsvarer et vannlag på 1880 mm. Antar vi at den årlige for

dampning er ca 300 mm, så skulle den normale årsnedbør for Lygnes nedslags

felt være ca 2200 mm. 

I fig. 6 er den normale lufttemperaturen og månedsnedbøren i området ved 

Lygnes nordende vist. Temperaturen er fra stasjonen Gardøl. Nedbøren er 

framstilt ved å anta en årsnedbør på 1800 mm og med samme fordeling over 

året som ved Konsmo-Eikeland. Lufttemperaturen er normalt under fryse

punktet fra den 5. desember og til 25. mars. Kaldeste måned er februar. 

Middelverdiene antyder at dette området har mbderat kalde vintre. 

Den kystnære beliggenheten og dalens orientering i nord- sørlig retning skulle 

tilsi at varmere havluft forholdsvis lett trenger inn om vinteren og for-

årsaker mildvær, i hvertfall i vassdragets nedre deler. Nedbørfordelingen viseJ 

at området har et utpreget høstregnrnaksimum og en tørrere vår- og 

fo r sommerperiod e. 

, 

4. HYDROLOGI 

4. l Uregulerte forhold 

Den hydrologiske kunnskapen om Lygnavassdraget er vesentlig basert på data 

fra vannmerket 556-0 Tingvatn som er plassert ca 0,5 km ovenfor utløpet 

av Lygne. Dette vannmerket har vært i drift fra 1922 til d. d. Nedslagsfeltet 

er 265 km2 , dvs. ca 40 % av Lygnas totale nedslagsfelt ved utløpet i fjorden 

eller ca 50 % av feltet til Lyngdal sentrum (Alleen). Hele det foreslåtte 

regulerte området inngår i vannmerket 556-0 Tingvatns nedslagsfelt. 

Karakteristiske pentadeverdier fra vannmerket for normalperioden 1931- 60 
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er vist i fig. 7_. Et påfallene trekk er de store variasjonene i vassføringen 

SOIn kan opptre når SOIn helst på året. Dette viser at Lygna er et vas sdrag 

SOIn reagerer raskt på endringer i værforholdene. HØye vassføringer pga. 

snøsInelting og evt. regnvær OIn vinteren synes også å være et va;nlig 

fenoInen i Lygna. Hydrologisk sett er vassdraget i en overgangsone InelloIn 

typiske kystvassdrag og innlandsvassdrag. Medianverdiene viser at den 

største vassføringen opptrer i vårfloInInen, rundt Inånedsskiftet apriljInai 

Inens det er utpreget lavvassføringer i januar-Inars og i juni. HØstfloInInen 

er oftest Inindre intens enn vårfloInInen, Inen er større i voluIn da den 

strekker seg over lengre tid. Ser vi deriInot på- maksiInuInsverdiene, så 

har de største vassføringene kOInInet SOIn høstfloInIner i noveInber/deseInber. 

Midlere spesifikk avrenning er 60 l/s.k-m2. 

Den norInale uregulerte vassføringen i Storåni ved innløpet til Lygne er 

beregnet SOIn totaltilsiget til Lygne x 0.75. Verdiene er vist i fig. 8. 

Tilsigsfordelingen ved innløpet til Lygne avviker i Inedian lite fra avløps

forholdene. 

4. 2 Forholdene etter regulering 

Tabell l gir opplysninger OIn uregulerte og regulerte nedslagsfelter i 

Lygnavas sdraget. 

Utbyggeren har oppgitt kurver for, antatt Inagasinutvikling i et Iniddels år ved 

de to hovedalternativene. På grunnlag av dette Inaterialet og den beregnete 

uregulerte vassføringen ved innløpet til Lygne, er det gjort en beregning 

av restvassføring i Storåni i et norInalår, se fig. 8. Det er sett bort fra 

evt. overløp. Restvassføringen er beregnet for et tidligere utbyggings

alternativ 2 A, Ined daIn ovenfor Lykkj evatn, Inen vil være nesten lik også for 

alternativet Ined daInInen ndf. Lykkjevatn. Ved alternativ l vil det bli OIntrent 

saInIne restvassføring i Storåni, Inuligens litt større. Restvassføringen ved 

innlØpet til Lygne vil ligge under 2 In 3 / sInesteparten av vinteren og SOInIneren. 

Bare Inidt i snØsIneltingen og under høstregnperioden kOInIner restvassføringen 

opp i 5 In 3 / s . 

Restvassføringen i Landalsåni blir, ved en utbygging etter alternativ 2, 

redusert forholdsInessig OIntrent tilsvarende det SOIn er beregnet for Storåni. 

Ved alternativ l blir reduksjon vesentlig Inindre fordi bare 32 % av nedslags

feltet da overføres, i forhold til 73 % ved alternativ 2. 

Driftsvassføringen ved Hekkfjell kraftstasjon er vist i fig. 8, beregnet for 

alternativ 2 A. Full drift av stasjonen vil kreve 14,5 In3/s. Så stor 
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vassføring har utbyggeren beregnet blir tappet bare i 6 uker seinhøstes. 

Fra midten av september til ut april vil kraftstasjonen kjøre med et vann

forbruk varierende mellom 6 og 14 m 3/ s. I mai, jun.i og juli vil kraftverket 

være ute av drift eller bare kjøre med redusert vannforbruk. 

Tabell l Uregulert 
2 

felt km 

Regulert ved 

Storåni v/innløp Lygne 

Landdalsåni v/innløp Lygne 

Til Vm 556 Tingvatn 

Lygna v/Lyngdal.sentrum 

Lygna v/utløp i fjorden 

185 

50 

265 

542 

661 

Alt. 

km2 

86 

16 

98 

98 

98 

l Alt. 

km2 

95 

37 

132 

132 

132 

Ved alternativ 2B, med dam nedenfor Lykjevatn og et noe større magasin

volum i Trylvatn, vil maskininstallasjonen i Hekkfjell kraftstasjon øke fra 
3 

42 MW til 45 MW. Full drift av stasjonen vil da kreve 15.5 m Is. 

2 

Fig 8 viser at kraftverksvannet vil dominere vassføringen i Storåni nedenfor 

kraftverket i alle månedene utenom mai og juni. Vi ser da bort fra evt. 

overløp fra magasinene. 

Også avløpet fra Lygne vil bli sterkt innfluert av kraftverkets kjøring, 

spesielt i vintermånedene. Videre nedover vassdraget vil innflytelsen på 

vassføringen generelt avta, men den kan fremdeles være merkbar i spesielle 

situasjoner, mest i kalde vintre med lite ur egulert tilsig. 

Det må til slutt poengteres at Lygna er et vassdrag med store naturlige 

variasjoner i vassføring, spesielt i vinterhalvåret. Reguleringens innflytelse 

på vassføringen vil følgelig variere mye fra år til år. uavhengig av kraftverkets 

drift. 

5. VANN TEMPERA TURFORHOLD 

5. l Uregulerte forhold 

Vanntemperaturmålinger ble satt igang i mai 1980. Det ble da startet mål

inger" :::ned kvikksØlvtermometere hver mandag, onsdag og fredag, om 

morgenen og om ettermiddagen, ved målestedene 123-1 Bryggeså og 123-3 

Tingvatn. Målestedet ved Bryggeså ligger i Storåni ca 2 km ovenfor innløpet 
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Fig. 10 Vanntemperaturen sommeren og høsten 1980 m,Ht ved målestedet i 
Lygna ved Tingvatne. 
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Fig. 11 Morgenobservasjonene ved m,Uestasjonene Bryggeså og Tingvatn 
er plottet sammen. 

Fig. 12 Ettermiddagsobservasjonene ved målestasjonene Bryggeså og 
Tingvatn er plottet sammen. 
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i Lygne mens målestedet ved Tingvatn ligger i Lygna ca l km nedenfor 

utlØpet av Lygne, se også fig. 2. Disse to målestedene skulle representere 

godt temperaturen på innløpsvannet og avløpsvannet til Lygne. Fra juli 1980 

blir det også tatt tilsvarende målinger i Bj eromsåni. Bj eromsåni kommer 

inn i Lygna ca l, 5 km nedenfor utløpet av Lygne. Denne elva blir ikke 

berørt av utbyggingsplanene. Også i Landdalsåni ble det startet målinger 

i juli 1980. Her måles det hver mandag om morgenen og om ettermiddagen. 

Målingene fram t. o. m. november 1980 er vist i fig. 9 og 10. I fig. Il er 

morgenmålingene fra Bryggeså og Tingvatn plottet sammen og i fig. 12 er det 

samme gjort for ettermiddagsmålinger. 

Fig. 9 viser at Storåni var gjennomgående O, S-2oe varmere enn Landdalsåni 

i månedene juli, august og september. Størst avvik er det på morgenobserva

sjonene, om ettermiddagen er forskjellen mindre. I oktober og november var 

det liten eller ingen for skj ell. 

Det er vanskelig å se umiddelbart hva denne temperaturforskjellen kommer 

av og en bør nok se om dette er et vedvarende fenomen før eventuelle teorier 

framsettes. 

Fig. Il og.12 viser noen trekk som er typiske for temperatur en i innløps

og avløpsvannet til en større innsjø. 

a) Fluktuasjonene er større i innløpsvannet enn i avløpsvannet 

b) Innløpsvannet varmes raskest opp på forsommeren og avkjøles raskest om 

høsten. 

c)" Størst temperaturforskjell på innlØps- og avløpsvann er det seinhøstes. 

våren og sommeren 1980 var i middel både varmere og tørrere enn normalt. 

vurdert ut fra værdata fra stasjonen Konsmo-Eikeland. Spesielt perioden fra 

midten av april til midten av juni var varm og meget tørr. Vi må derfor anta 

at vanntemperaturen i mai og juni lå godt over det normale. Resten av 

sommeren var ikke avvikene i værforholdene så store og vanntemperaturen i 

juli, august og september var nok nær det normale for dette vassdraget. 

For perioden fra desember til ut april har vi ennå ingen målinger i Lygna, 

bortsett fra en enkelmåling 24. mars 1980 ved Birkeland. Temperaturen var 

da 1, 4Soe. Vi antar at Storåni og Landdalsåni er isdekte og holder tilnærmet 

oOe hele vinteren og om våren fram til en gang i løpet av april måned. 

I milde vintre kan de t tenkes at de nedre deler av disse elvene islegges bare 

i perioder og temperaturen kan da holde seg noen tiendels grader over fryse

punktet. 
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Nedenfor Lygne, og 6-7 km nedover, går elva normalt åpen hele vinteren. 

Vanntemperaturen ved Tingvatn antas å synke fra 3_40 C i begynnelsen av 

desember til O,S-loC i februar. I løpet av mars og april stig""'::" vanntemp

eraturen sakt&igjen til 2_3 0 C ved utgangen av april. Islegging på de roligere 

partier av elva begynner ofte ved Snartemo. Vanntemperaturen må antas å ha 

sunket til ca 0,2, °c her. Videre nedover elva tiltar isdekket og elva går åpen 

bare i områder med stry.k. Vanntemperatu'ren synker etterhvert til like over 

OoC. Dette gjelder i normale, eller kaldere enn normale, vintre. I milde 

vintre kan Lygna være nesten isfri fra Lygne og til fjorden. Ter:1peraturen må 

da holde seg godt over frysepunktet på hele denne strekningen. 

5.2 Etter reguleringen 

De endringer i vanntemperaturen som kan ventes etter en regulering, vil 

variere fra sted til sted i Lygnavassdraget, vesentlig avhengig av de 

hydrologiske endringene. Vi anser det derfor hensiktsmessig å dele vass

draget i t·re områder. ovenfor Lygne, selve Lygne og nedenfor Lygne. 

5.2. l 9'y_e_n!~~_~yg~= 

På strekningen fra Trylmagasinet til utløpet fra Hekkfjell kraftstasjon får 

Storåni sterkt redusert vassføring hele året ved begge utbyggingsalternativene. 

Virkningen av dette på vanntemperaturen vil generelt være: 

- raskere oppvarming om våren og raskere avkjøling om høsten. 

- større døgnvariasjoner, spesielt i perioder med klarvær. 

Det kommer i tillegg inn to andre effekter; det aller meste av innsjøarealene 

bortføres, og andelen av grunnvann i vassføringen kan øke noe etter reguler

ingen. Begge disse effektene virker til å senke temperaturen i sommermånedene 

og om høsten. Den totale virkningen av reguleringen på strekningen ovenfor 

kraftstasjonens utløp antas derfor å bli: 

a) Temperaturen vil stige noe raskere i april og mai enn i dag. 

b) I juni, juli og august vil minimumstemperaturen ofte bli noe lavere enn 

idag mens maksimumstemperaturen vil bli omtrent som nå. 

c) Temperaturen i oktober og november synker noe raskere enn i dag. 

d) I vintermånedene blir det bare små endringer. 

på den korte strekningen fra utløpet av kraftstasjonen og til innløpet i Lygne 

vil vanntemperaturen bli dominert av temperaturen på driftsvannet. så lenge 

stasjonen går. Driftsvannet fra Trylvatn kan maksimalt tappes fra 50 m dyp. 

Dette kan skje i en periode med fullt magasin om høsten. 
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Utover vinteren og våren synker vannstanden gradvis og tappedypet blir 

mindre. Vi antar at temperaturen ved utløpet fra kraftstasjonen vil bli omtrent 

den samme ved begge utbyggingsalternativene. Ved alternativ l skal magasin

vannet fra Tryl vatn passere gjennom Fiskelandsvatn før det når kraftstasjonen, 

ved alternativ Z skal det passere Lyghevatn. Hvorvidt passeringen av Fiske

landsvatn og Lygnevatn vil ha noen innflytelse på vanntemperaturen, avhenger 

av magasinfyllingen i disse vatna og tidspunktet for islegging. Avstanden fra 

utløpet av Tryl kraftstasjon til inntaket fra Lygnevatn er så kort at temp

eraturen neppe kan endre seg særlig gjennom Lygnevatn. Dersom Fiskelands

vatn er nedtappet på senhøsten vil gjennomstrømningen kunne føre til noe 

senere islegging og dette vil i så fall medføre en merkbar avkjøling av drifts

vannet i Hekkfj ell kraftstasjon før Fiskelandsvatn islegges. Denne effekten vil 

neppe merkes desom Fiskelandsvatn er fullt under isleggingstiden, noe som 

nok vil være det vanlige . 

Ut fra kunnskap om forholdene ved eksisterende kraftanlegg antar vi at 

avløpsvannets temperatur de fleste år vil være ca 6_7 o C i september og den 

vil synke bare langsomt til Z_3 0 C ved årsskifte. Utover vinteren synker 

temperaturen til ca lOe i midten av april. Det driftsvannet som brukes om 

sommeren vil v i ·anta holder 8-10
o

C i juli og august, mest avhengig av 

Trylmagasinets fyllingsgrad. 

Tar vi også med i betraktningen temperaturen på restvassføringen, så kan 

vi i innløpsvannet til Lygne forvente følgende endringer: 

a ) I perioden fra årsskiftet og fram til slutten av april vil temperaturen være 

vesentlig høyere enn i dag og ligge mellom O, SoC og ZoC. 

b) I mai og dels i juni vil temperaturen stige noe raskere enn i dag når kraft

verket står . 

c ) I juli og august blir det noe lavere minimumstemperatur når kraftverket 

står. Når kraftverket kjøres , synker temperaturen til ca 9-l0
o

C hele 

døgnet . 

d ) I september og oktober blir det neppe store endringer fra dagens forhold . 

e ) I no v ember og desember v il temperaturen stige noe, spesielt i desember. 

I Landdalsåni vil det være en for skj ell på effekten av de to utbygging s

alternativene. Ved a l ternati v l blir det neppe særlige endringer i temperaturen. 

Ved alte r na tiv Z b lir restvassfør i ngen generel t liten og e l va blir nok nærmest 

tø rr i p e r iod e r. V i antar at vanntemperaturen vil komme til å følge svingning 

e n e i lufttempe raturen mye mer e nn i dag. E t u s ikke rhetsmoment er i hvor 
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stor grad grunnvannstilsig kan konune til å dominere restvassføringen. 

Evt. temperaturendringer i Lygne vil være en følge av at temperaturen i 

innløpsvannet endres og at gjennomstrømningen i sjøen endres. Vi har idag 

så godt som ingen data om temperatur- og strømforholdene i Lygne. Evt. 

endringer p. g. a. utbyggingen må derfor vurderes ut fra noen generelle 

betraktninger. 

De største endringene vil utvilsomt komme i perioc.en f. o. m. november og 

ut april og alt. 2 gir de største endringer. Innløpsvannet har vi antatt vil 

holde ca SOC ved begynnelsen av denne perioden og ca O, SOC i midten av april. 

Vassføringen vil være 100 % til 400 % større enn m~ciian uregulert vassføring. 

Vi antar at i den nordligste delen av Lygne, nordenfor Kyrkjeodden, vil 

vanntemperaturen i desember og januar bli noe høyere i det Øvre vannlaget 

enn. tidligere. Etterat isen har lagt seg her, vil neppe forskjellene nær 

overflaten være særlig store fra dagens forhold. Sør for Kyrkjeodden antar 

vi at det kan bli en sterkere sørgående strøm med noe varmere vann i vinter

månedene enn i dag. Denne strømmen vil gå langs land på vestsiden av Lygne 

og vil gradvis minke i styrke. SØr for neset ved Skeie antar vi at evt. 

endringer blir ubetydelige. 

For resten av året, f. o. m. mai og ut oktober, antar vi bare små temperatur

endringer i Lygne. I de periodene kraftverket kjøres i juli og august, kan 

temperaturen i området ved innløpsosen synke noe. I de perioder kraftverket 

står kan overflatetemperaturen stige noe, mest nær innløpsosen. 

Vi antar at temperaturen i vannet som går ut av Lygne ikke endrer seg 

nevneverdig. Vintervassføringen vil i middel øke noe. Dette betyr at 

avkjølingen av vannet fra utløpet av Lygne og nedover vil gå senere enn i dag. 

På den annen side vil elvas overflateareal også øke noe slik at avkjØlings

flaten blir større. !orutsatt et normalt elveprofil vil· denne effekten betyr 

mindre enn effekten av større vannvolum. I netto vil derfor elva få en høyere 

temperatur nedenfor Lygne. Hvor langt nedover dalen som elva vil holde en 

høyere vintertemperatur , er det vanskelig å si noe sikkert om. 

Den generelt lavere sommervassføringen etter en utbygging kan føre til at 

temperaturvariasjonene i juni, juli og august blir større enn i dag påde i 

løpet av døgnet og vekslende med endringer i værlaget. Når kraftverket står, 

kan maksimumstemperaturen stige noe i godværsperioder. Vi antar at disse 
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endringene blir størst i området Snartemo-Kvås og avtar både oppover 

mot Lygne og videre nedover dalen. 

6. ISFORHOLDENE 

6. 1 Nåværende forhold 

Kjennskapen til de nåværende isforhold i Lygnavassdraget bygger i stor grad 

på samtaler med folk i distriktet. Det må derfor vesentlig bli generelle 

informasjoner som her kan gis uten at disse er knyttet til bestemte år. FØrst 

når det har foregått kartlegging av isforholdene i noen vintre kan mer 

detaljerte oversikter lages. 

Det er naturlig å dele området inn i fire delstrekninger; Ovenfor Lygne, 

selve Lygne, nedenfor Lygne og Lyngdalsfjorden. 

Storåni islegger seg normalt i november-desember og har et stabilt isdekke 

hele vinteren fram til vårløsningen. I strykpartier vil det være åpne råker. 

Størrelsen av disse vil variere med tidspunktet på vinteren og med vær

forholdene. 

De samme forholdene gjelder også for Landalsåni. 

Lygne islegges først i den aller nordligste delen, nord for Kyrkjeodden. 

Her er det et mindre basseng med ,maks. dyp på 25 til 30 m. Dette bassenget 

er avskilt fra Lygnes hovedbasseng med en terskel fra Kyrkjeodden over 

mot Hobbesland, se fig. l3. Det er derfor naturlig at vannmassene i dette 

nordligste området blir raskere avkjølt om høsten enn hovedbassenget. Dessuten 

vil vann fra Storåni i løpet av senhøsten kunne legge seg som et kaldt topplag 

over varmere vann i dette området og framskynde isleggingen. Normalt er 

området nord for Kyrkj eodden islagt i månedskiftet november/de sember . 

Overgangen fra Storåni til Lygne er vanskelig å definere eksakt da elva har svært 

lite fall på den nederste strekningen. FØlgelig blir det et sammenhengende 

isdekke fra Lygne og oppover Storåni. Normalt er dette stabil og god is, men 

det finnes steder med usikker is, både i elvefaret og langs land fra Tveiten til 

Kyrkjeodden. 
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Fig. 13 Dybdekart for den nO~c!~Edelen av Lygne. Dybdekartet 
er en forelØpig utgave basert på NVE' sekkogrammer 
opptatt i oktober 1980. 
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Sør for Kyrkjeodden blir vanndypet etterhvert ca 60 m og videre sØrover 

Lygne er de dypeste partiene fra ca 70 til ca/OO m. Isleggingen foregclr normalt 

mot slutten av desember. Det er hevdet at i mange vintre er isen her dårlig 

og usikker som ferdselsveg. 

Ved vannmerket 556-0 Tingvatn har observatøren notert datoer for islegging 

og isløsning på den delen av Lygne som sees fra vannmerket, dvs. den aller 

sørligste delen. I perioden 1951-1980 finnes clrlige opplysninger for når dette 

omrcldet var helt islagt og helt isfritt. Datoene er statistisk behandlet og 

presenteres i tabellen nedenfor. 

Tabell 2 Isopplysninger fra vannmerket 556-0 Tingvatn 

Periode 1951-1980 

Islagt Isfritt 

Tidl. Nedre Median Øvre Seneste Tidl. Nedre Median Øvre Seneste 

kvar til kvartil kvar til kvar til 

6h 12. . 20. 12. 26. 12. 4. 1. 10.2. 16.3. 17.4. 25.4. 2.5. 

I halvparten av vinteren vil altscl denne delen av Lygne være helt islagt 

en gang mellom 20.12. og 4. 1. og helt isfri en gang mellom 14.4. og 2.5. 

Hvorvidt det finnes omrclder på Lygne som islegges senere enn den aller 

sørligste delen er ikke kjent, i så fall er det neppe snakk om store avvik fra 

de datoer tabellen inneholder. 

Strekningen fra utløpet av Lygne og ned til Sna rtemo islegges bare i kalde 

vintre og da ofte bare for kortere perioder. Isen er ustabil og det er vistnok 

12. 5. 

ikke uvanlig med isganger ved væromslag. Disse stopper ofte opp ved 

Hægebostad kirke. Videre nedover dalen islegges de roligere partiene av elva de 

fleste vintrene mens noen strykomrclder alltid går clpne. De ustabile hydro

logiske og lJ.imatiske fcrho1dene som er omtalt tidligere gj Ør at det er 

store variasjoner fra vinter til vinter. En god del vintre er det nesten ingen is 

på noen del av Lygna nedenfor Lygne. 

Det er kjent at isganger i den nederste delen av Lygna kan skape problemer 

for områdene ved Alleen. Det som kan skje, er at vårisganger stopper opp 

mot fast fjordis på Lyngdalsfjorden. Ismassene samler seg da i området ved 

Faret. Dette fører til en oppstuving av vann ovenfor isdammen. I enkelte 

tilfeller går vannet da langt innover de lavtliggende jordene nedenfor brua 
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for E-18. Også bruer og bebyggelse er blitt skadet. Det siste tilfellet av 

en slik isgang var 9. mars 1979. 

Lvn2'dalsfjorden 
-~-~-----------

Lyngdalsfjorden består av tre deler. Innerst er det en arm, ofte kalt 

Kvåvikfjorden, som går fra Lygnas utløp til Asperøya, her er det en meget 

grunn terskel. Videre gc1r det en arm nordover, denne delen kalles 

Åptafjorden. Den tredje delen går fra møtepunktet for Åptafjorden og Kvåvik

fjorden og ut til F~rsund. Ved Farsund har Lyngdalsfjorden en meget trang 

forbindelse" ut til havet. 

EC'le Lyngdalsfjorden til Farsund islegges s~ godt som hver vinter og har 

normalt stabil is fra midten av januar og ut mars. Kvåvikfjorden islegges 

først, men det synes ikke som om terskelen ved Asperøya markerer noe be

tydelig skille under isleggingen. Det foregår normalt ingen båttrafikk etterat 

isen har lagt seg. 

6. 2 Virkningen av utbygging 

6.2. l ~_e~~~~~~r:.!i~l!l~_g~..s!~~::~_ 

I øyvatn må. en regne med at det kan bli en mindre råk og dårlig is like 

utenfor tunnelåpningen fra Knabenoverføringen (se fig. 5). Vintervassføringen 

fra denne overføringen antas å bli svært liten, men tunnelåpningen kommer 

på et sted hvor det idag antakelig er sikker og stabil is. Dessuten ligger 

området bare 2-3 km fra Knaben som er utgangspunkt for skiturisme. Det 

usikre området på øyvatn bør derfor sikres. 

Det samme gjelder også området ved inntakstunnelen fra Finndalsvatn. 

Trylmagasinet får en relativt stor regulering, opptil 50 m. Da dybden i den 

nye sjøen blir vesentlig større enn i de eksist:!erende småvatna, må en regne med 

noe forsinket islegging. Etterhvert som magasinet tappes, kan isen sprekke i bratt 

strandområder og det kan bli en deloppvatning. Dessuten kan det åpne seg råker 

i sund og over rygger. Ferdselsmuligheten til og fra isen kan bli vanskelige 

der hvor strendene er bratte eller ujevne. Alle disse forholdene sammen 

tilsier at ferdsel på Trylmagasinet blir vanskelig i store deler av vinteren. 

Ved alternativ l (se fig. 3) tappes vannet fra Trylmagasinet over i Fiske

landsvatn. Dette magasinvannet er relativt varmt på senhøsten og forvinteren. 

Isleggingen på Fiskelandsvatn kan derfor bli forstyrret endel, særlig visst 

Fiskelandsvatn er tappet ned tidlig på vinteren. For å sikre seg god is på 
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Fiskelandsvatn, bør det derfor holdes en høy vannstand på senhøsten og 

forvinteren. Dersom Fiskelandsvatn er helt nedtappet om våren, vil store 

arealer være tørrlagte og isen vil bli liggende på sjøbunnen. Dersom det 

fremdeles tappes fra Trylmagasinet, vil dette vannet antakelig da gå som en 

åpen bekk fra utløpet av tilførsestunnelen til inntakstunnelen for kraftstasjonen. 

Utbyggeren har ellers opplyst at vannstanden i Fiskelandsvatn vil holdes oppe 

så lenge vannstanden i Trylmagasinet tillater det. 

Ved alternativ 2 (se fig. 4) tappes vannet fra Trylmagasinet inn i Lygnevatn. 

gjennom Tryl kraftstasjon. Fra utløpet av Tryl kraftv~rk til inntaket for 

tilfør selstunnelen til Hekkfj ell kraftstasjon er det bare en strekning på 

300-400 m. 

På denne strekningen må en regne med at det kan bli en åpen råk eller 

usikker is det meste av vinteren. Området bør nok sikres i skisesongen. 

På resten av Lygnevatn skulle det kunne bli gode isforhold, men med noe 

oppsprekking langs land seid:.på vinteren. 

I Liansvatn blir det ingen gjennomstrømning av magasinvann, det bare 

tappes ut vann. Dersom vannstanden holdes høy' tidlig på vinteren, så 

skulle isleggingen kunne foregå omtrent som i dag. Også her kan det bli 

oppsprekking langs land etterhvert som magasinet tappes. Ellers skulle 

isforholdene kunne bli gode, med unntak for området ved tappetunnelens 

åpning. Dette området bør merkes eller sikres. 

Ved begge utbyggingsalternativene antar vi at Storåni vil islegges omtrent 

som i dag eller litt tidligere. Isdekket skulle bli stabilt hele vinteren, 

men det kan bli dårligere is långs land på enkelte strekninger med øket andel 

grunnvannstilsig. Erfaringer fra andre sterkt regulerte elver viser at is

dekket kan forsvinne helt når grunnvannstilsiget blir dominerende for vinter

vassføringen. Langs Storåni antar vi at grunnvannstilsiget ikke kan bli særlig 

stort. Isløsningen kan bli litt forsinket p. g. a. redusert vårflom, men det vil 

i middel neppe være snakk om mange dager. På strekningen fra Hekkfjell 

kraftstasjon til innløpet i Lygne, vil elva gå åpen hele vinteren. 

Det er under kapitlet om endringer i vanntemperaturforholdene antatt at 

temperaturen i Storåni nedenfor kraftstasjonen i vinterhalvåret blir godt over 

frysepunktet hele den tida kraftverket kjører. Dette vil føre til endel merk

bare endringer i isforholdene på den nordligste delen av Lygne. Endringene kan 
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bli som følger: 

Isleggingen av området nord for Kyrkjeodden forsinkes vesentlig, muligens 

opptil en måned. 

- Fra innløpsosen vil det etter isleggingen gå en åpen råk ut i vatnet av noen 

hundre meters lengde. StØrrelsen av råka vil variere mye med vær

forholdene eller s. 

- Ved siden ,av og nedenfor råka vil det være et område med usikker is. 

- Over ryggen fra Kyrkjeodden til Hobbesland kan det varme kraftverksvannet 

bli presset opp og sammen i en mer konsentrert strøm. Dette kan skape 

råker og usikker is. Det er likevel mest sannsynlig at vannstrømmen vil 

bli ko'nsentrert noe dypere i de to rennene. gjennom ryggen og fØlgelig ikke 

vil komme til å svekke isen vesentlig, se fig. 13. 

- Tverrgående ferdsel over Lygne nord for Kyrkjeodden vil bli noe hemmet 

i forhold til dagens forhold. 

Sør for Kyrkjeodden kan det bli litt forsinket islegging langs vestsiden av 

sjøen ned til området ved Skeie. Ellers blir det neppe merkbare endringer 

i isforholdene på resten av Lygne. 

6. 2. 4 ~~!~~!::.~~i!'-.$_e!,-_ ~~~~::~c:::. _l:.~~x:~ 

Det er i forrige kapitlet·antydet at det området hvor elvevannet er nedkjølt 

til frysepunktet vil flytte seg nedover dalen et sty·kke. Isleggingen vil følgelig 

også starte noe lenger nede enn idag. Dette vil minske muligheten for isganger 

i den øvre del av elva. Nøyaktig hvor langt nedover isleggingsgrensa flytter 

seg er det foreløpig vanskelig å antyde noe om. Den flomdempende virkning 

som reguleringen får, kan mulig en s bidra til å motvirke utløsningen av is

ganger. Det er likevel tvilsomt om denne virkningen er av noen innflytelse 

på de større isgangene nederst i vassdraget. Det kan også tenkes at et is

dekke på e1l høyere vannstand lettere vil løsne og forårsake en isgang. For å 

klarlegge dette spørsmålet trengs mer kunnskap om hvor og hvordan isgangene 

starter i Lygna og om de hydrologiske forholdene nederst i vassdraget etter 

utbyggingen. 

Lyngdalsfjorden får i rrliddel etter utbyggingen tilført noe mer ferskvann i 

vinterhalvåret enn i dag. Dette skulle rrledføre at det dannes et tykkere fersk

vannslag over fjorden. Det virker SOrrl om det allerede i dag er nok ferskvann 
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i fjorden til at isen legger seg hver vinter. Utbyggingen vil derfor neppe 

medføre noen økt islegging av fjorden, men isleggingen kan muligens 

komme noe mer regelmessig enn i dag p. g. a. en mer stabil vas sføring. 

Den begrensede faktoren vil nok fortsatt være lave nok luftternperaturer. 

Like utenfor elveosen kan det bli mindre is pga den økte vassføringen. 


