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FORORD

I forbindelse med at Vest-Agder Elektrisitetsverk planlegger kraft-
utbygginger i Kosåna i Mandalsvassdraget, er Iskontoret ved Hydro-
logisk avdeling bedt om å vurdere mulige virkninger på vanntempera-
turen og isforholdene i de berørte deler av vassdraget.

Rapporten bygger på materiale innsamlet under befaringer i vass-
draget i løpet av 1981 og 1982 samt målinger foretatt av faste
observatører. En har også i stor grad bygget på erfaringer fra
utbygginger i andre vassdrag.

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 virkningen 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 hen-
vises til denne.

Oslo, januar 1983

Roen
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KORT BESKR1VELSE AV VASSDRAGET

Kosånavassdraget ligger.delvis i Aust-Agder og delvis i Vest-Agder
fylker, se fig 1. Nedslagfeltet deles av Rv. 9 med omtrent like
store deler nord og sør for vegen. I nedslagfeltets nordlige deler
finnes de høyeste områdene med enkelte topper mellom 600 og
700 m o h. To elver, Epteåni og Breidåni, drenerer dette området
og møtes i Eksåvatn (334 m o h). Fra Eksåvatn renner elva i små
stryk og gjennom flere loner til Gunnarsvatn (325 m o h). Nedenfor
Gunnarsvatn heter elva Gunnarsåna og utgjør en 4-5 km lang
strekning med flere loner og mindre stryk ned til Bjørndalsvatn
(292 m o h). Nedenfor Bjørndalsvatn følger Kosvatn (291 m), bare
atskilt med et lite stryk fra Bjørndalsvatn. Bjørndalsvatn og Kos-
vatn er de største innsjøene i vassdraget med hhv. 0.8 og
1.1 km2. Nedenfor Kosvatn kommer Kallandsbekken inn fra øst, før
øyvatn (264 m) og Myglevatn (254 m). Nedenfor Myglevatn renner
elva først i mindre stryk og gjennom loner til Tveitevatn (226 m).
Tveitevatn kommer Rolandsbekken inn fra øst. Nedenfor Tveitevatn

er det først et par loner før elva så går i et sammenhengende stryk
ned til samløpet med Mandalselva ved Stedjan. Samløpet ligger ca
95 m o h. Nedslagfeltet til samløpet er 209 km2. Kosåna ble
nivellert fra Mandalselva til Myglevatn i 1927. Nivellementet er
vist i fig 2.

Det meste av Kosånas nedslagfelt kan karakteriseres som barskog-
kledde heiområder. På strekningen Bjørndalsvatn - Eksåvatn er det
en del store myrområder inntil vassdraget, spesielt gjelder dette
rundt Gunnarsvatn.

Det er forholdsvis liten fast bosetning i vassdraget, i alt bare 90
personer (kilde: NOU 1979:9). De fleste bor i grendene Ekså, Apås-
land, Roland og Stedjan. Derimot er det en god del hytter, spesi-
elt rundt Bjørndalsvatn og oppover langs Gunnarsåna til Gunnarsvatn.

UTBYGGINGSPLANENE

Utbyggeren har skissert en rekke alternative utbygginger av vass-
draget. De to mest aktuelle alternativene er vist i fig 1. Ut-
byggerens nummerering brukes her. Felles for begge alternativene
er reguleringsmagasinet som lages ved å bygge en dam ved Gunnars-
fossen. Magasinet, som kalles Gunnarsvatnmagasinet, får HRV =
335 m og LRV = 325 m. Reguleringsvolumet er beregnet til
19.106m3. Ved oppfylling til HRV vil vannstanden i magasinet
bli lik NV i Eksåvatnet. Det forutsettes også at Eksåvatn kan
senkes med 1 m til 334 m. I fig 3 er vist HRV, 330 m-koten og NV i
Gunnarsvatnmagasinet. Det meste av magasinvolumet ligger mellom
330 og 335 m. Ved HRV vil 1.5 km2, som i dag er land, bli demmet
ned, det aller meste ligger mellom 325 m og 330 m. Tappenivået i
Gunnarsvatnmagasinet vil ligge på ca 325 m. Utbyggeren har be-
regnet tappeforløpet av magasinet basert på tilsigsdata fra år med
ulike hydrologiske forhold. Beregningene viser at magasinet vil
bli fyllt og tappet ned igjen flere ganger i løpet av en vinter.
Flere opplysninger om dette gis i kap. 6.
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Felles for begge prosjektene er også at Bjørndalsvatn og Kosvatn
reguleres mellom 292.4 m og 289.4 m med en dam ved utløpet av Kos-
vatn. Magasinvolumet blir 6.5•106m3. Kallandsbekken over-
føres til Kosvatn med et bekkeinntak nedenfor Åpåsland. Rolands-
bekken, ovenfor 398 m-koten, overføres til Kallandsbekken via en
kanal.

Alternativ II forutsetter en tilløpstunnel med inntak i vestenden
av Bjørndalsvatn og kraftstasjon ved Sveindal. Avløpet fra kraft-
stasjonen kommer ut i Mandalselva på kote 173 via en kanal. Nord-
åna tas inn i bekkeinntak på tilløpstunnelen.

Alternativ III C forutsetter at tilløpstunnelen får inntak i sør-
enden av Kosvatn og med bekkeinntak av Supptjønnbekken og øyvass-
bekken. Kraftstasjonen blir liggende ved Stedjan og avløpsvannet
kommer ut i Mandalselva på kote 91 m ved Foss. En annen variant av
dette alternativet er å dele fallet i to, ved å legge en kraft-
stasjon ved nordenden av Myglevatn og flytte inntaket for Stedjan
kraftstasjon til sørenden av Myglevatn. Myglevatn vil da bli regu-
lert med HRV på 257 m og LRV på 254 m. Denne varianten er ikke
vist på fig 1.

Ved alle alternativer er kraftstasjonens slukeevne satt til
15 m3/s.

	

3. KLIMA OG HYDROLOGI

Det finnes ikke klima- eller nedbørstasjoner innen Kosånas nedslag-
felt. De nærmeste klimastasjonene er Konsmo-Eikeland (260 m o h)
som ligger ca 30 km SV for Kosvatn og Byglandsfjord-Solbakken
(212 m o h), ca 30 km Nø for Kosvatn. Av disse antas Konsmo-
Eikeland å representere værforholdene i Kosånas midtre deler ganske
godt. Stasjonen på Byglandsfjord representerer nok mer et dalbunn-
klima. Av nedbørstasjoner ligger stasjonen Skjerka, Åseral og
Hannåsmyran nærmest, hhv. 15 km NV og Ø for Kosvatn.

Det ligger en vassføringstasjon i Kosåna, stasjon 1150 Myglevatn.
Stasjonen ble opprettet i oktober 1951 og står i Kvernhushølen,
umiddelbart nedenfor utløpet av Myglevatn. I perioden 1951-1976
ble vannstanden avlest manuelt en gang pr. dag. I februar 1976 ble
det satt opp limnigraf. Dataene fra stasjonen karakteriseres som
gode og pålitelige.

	

3.1 Normalverdier


Normale månedsverdier for temperatur og nedbør er vist på fig 4.
Temperaturdataene er fra Konsmo-Eikeland og nedbørdataene fra
Skjerka. Lufttemperaturen holder seg normalt under frysepunktet
fra midten av desember og til midten av mars. Årsnedbøren er på
1670 mm med en markert topp på høsten og tidlig på vinteren, vår-
månedene er tørrere. I fig 5 er vist pentadeverdier for vass-
føringen ved Myglevatn i perioden 1951-80. Medianverdiene viser at
vassføringen om vinteren synker fra ca 5 m3/s i begynnelsen av
desember til 1.5 m3/s i overgangen februar/mars. Deretter stiger



NEDBØR

?yInft

200

LUFTTEMPERATUR
1260

ivt 0

Fig 4. Normal lufttemperaturgang ved stasjonen Konsmo-Eikeland og
normal månedsnedbør ved stasjonen Skjerka.

vassføringen utover mars og april til en topp på 18 m3/s rundt
månedskiftet april/mai. De laveste vassføringene forekommer oftest
i slutten av juli da det i median går under 1 m3/s. Høstmånedene
er karakterisert med jevnt høye vassføringer rundt 5-8 m3/s. Det
er også verdt å merke seg at vassføringer over 20 m3/s har fore-
kommet gjennom hele året. Dette viser at vinterværet er ustabilt i
området og vassføringen kan variere svært, både i løpet av en
vinter og fra vinter til vinter.

Den midlere avrenning for hele perioden tilsvarer 45 1/s.km2
som igjen tilsvarer en avrenning på ca 1400 mm pr. år. Medregnet
fordunstingen viser dette at nedbøren over feltet i middel må være
omtrent som målt ved Skjerka.

3.2 Forholdene vintrene 1980-81 og 1981-82

Vintrene 1980-81 og 1981-82 har det vært foretatt undersøkelser av
is- og vanntemperaturforholdene i vassdraget. Det er derfor av
interesse å se nærmere på værforhold og hydrologi disse vintrene.
I fig 6 og 7 er framstilt døgnmiddelverdier for lufttemperatur,
snødyp og vassføring i perioden 1.11.-30.4.

8
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Fig 5. Karakteristiske pentademiddelvassføringer ved stasjonen 1150
Myglevatn.

Vinteren 1980-81 kan kort karakteriseres som relativt mild med
hyppige svingninger mellom kulde- og mildværsperioder. Snøen kom
og gikk igjen flere ganger i løpet av vinteren, først i mars ble
det et mer stabilt snødekke. Vassføringen var relativt stabil i
desember og januar. I begynnelsen av februar kom en kortvarig flom
med opptil 24 m3/s, mens vassføringen ble mer stabil igjen fram
til slutten av mars da vårflommen startet.

Vinteren 1981-82 var noe forskjellig fra den foregående. Det var
til dels svært ka1dt i desember og fram til ca 25. januar. Resten
av vinteren var heller mildere enn normalt. Snødekket var stabilt
fra ca 10. desember til 10. april, men noe avsmelting var det i
begynnelsen av februar. Vassføringen var stabil og lav fram til
midten av februar, da kom det en økning som ga 6.5 m3/s i maksi-
mum. Resten av vinteren, fram til vårflommen startet i slutten av
mars, var det igjen forholdsvis stabil vassføring,

41 E 1

------

8421

KARAKTER1STISKE DATA FOR STNR 1150 - 0

PER1ODE 1951 - 1980 RENTADEDATA

0
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4. VANNTEMPERATUREN

Målinger av vanntemperaturen er foretatt med vanlig kvikksølv-

termometer i elva nedenfor Gunnarsfossen fra august 1981 og ved
Stedjan fra november 1981. Det måles begge steder om morgenen og
om ettermiddagen tre dager i uka. Da observatøren ved Gunnars-
fossen flytter fra stedet fra oktober til slutten av mai, ble det
satt igang en automatstasjon ved målestedet i slutten av oktober
1981. Stasjonen registrerer vann- og lufttemperaturen hver time.

I Bjørndalsvatn, Kosvatn og Myglevatn er det målt noen temperatur-
vertikaler med termistor og målebru i mars 1981 og februar 1982.

	

4.1 Tem eraturmålinger i elver


Temperaturgangen ved Stedjan fra 1.4.82 til 31.10.82 er vist i
fig 8. I tabellene nedenfor er dessuten satt opp medianverdier og
ekstremverdier for hver måned. Målingene ved Stedjan har bare på-
gått et år. Til sammenlikning er derfor også oppført tilsvarende
verdier fra et målested i Lygna som har målinger siden våren 1980.
Målestedet i Lygne (Bryggeså) ligger ca 200 m o h og nedslagfeltet
utgjør 185 km2. Feltet til Bryggeså ligger i middel ca 200 m
høyere enn nedslagfe1tet til målestedet Stedjan, men kan ellers
sammenliknes mht. topografi, sjøprosent og eksponering. En viktig
forskjell er likevel at Bryggeså ligger ca 10 km nedenfor nærmeste
større innsjø, mens tilsvarende avstand for Stedjan er 4 km.

Vanntemperaturer i Lygna (Bryggeså) og Kosåna (Stedjan).

MORGEN
1980 1981 1982

Bryggeså Bryggeså Bryggeså Stedjan

Måned Max. Median Min. Max. Median Min. Max. Median Min.1 Max. Median Min.

April







I 3.8 3.2 0.6
Mai 11.3 8.7 2.2 13.8 8.7 2.7 5.4 2.8 1.51 13.2 7.8 4.0
Juni 18.2 13.3 10.2 16.2 13.4 9.4 15.2 14.0 8.61 20.1 15.0 13.3
Juli 18.7 15.1 13.7 18.7 14.9 12.6 19.6 16.7 13.21 20.3 18.7 15.6
Aug. 17.0 14.5 10.8 17.1 13.1 11.2 18.9 13.1 11.31 19.6 13.8 13.7
Sept. 13.2 11.3 8.3 11.5 10.2 9.7 11.8 10.1 8.7i 13.7 11.8 10.5
Okt. 7.9 3.8 1.2 10.6 4.4 2.8 9.9 5.5 4.21 10.1 7.5 6.0
Nov. 2.2 0.7 0.1 4.2 1.8 0.2
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ETTERMIDDAG

Måned Max.

1980
Bryggeså

Median Min. Max.

1981
Bryggeså

Median Min. Max.

1982
Bryggeså

Median Min.
1
1

Stedjan

Max. Median Min.

April




5.8




1.9




1 4.1 3.3 0.7
Mai 14.0 11.5 4.5 15.0 8.9 4.1 7.2 5.2 2.2 15.5 9.8 4.3
Juni 21.7 15.2 13.4 18.3 15.2 9.6 20.2 16.6 12.81 20.7 15.5 13.5
Juli 21.4 18.6 16.5 19.9 16.0 14.0 23.8 21.1 15.3 22.6 19.9 16.1
Aug. 21.1 15.7 12.7 20.5 16.6 14.6 23.5 14.0 11.81 22.0 14.3 14.1
Sept. 13.9 11.9 9.6 16.1 11.8 10.1 12.6 11.0 9.7: 13.9 12.0 10.6
Okt. 9.0 4.3 1.6 10.6 5.0 3.5 10.3 5.9 4.4: 10.2 7.8 6.0
Nov. 2.3 0.6 0.0 4.4 1.6 0.1






VANNTEMPERATUREN I 1982
oc MALT VED STEDJAN "c

2 0
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Fig 8. Vanntemperaturen ved målestedet Stedjan i perioden
1.4.-31.10.1982.
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Lufttemperaturen sommeren 1982 var i middel ca 0.8°C varmere enn
normalt, spesielt juli og første uke av august var preget av varmt
vær. Dette slo også tydelig ut på vanntemperaturen som nådde svært
høye maksiumsverdier i denne perioden. Ved Bryggeså var etter-
middagsmålingene de høyeste som er målt de siste tre somrene, mens
morgenmålingene ikke avvek særlig mye fra de to foregående årene.

Ellers er det verdt å merke seg at forskjellen mellom morgen- og
ettermiddagstemperaturene er adskillig mindre ved Stedjan enn ved
Bryggeså. Bare i kortere perioder går den over 10C. Noen full-
god forklaring på dette er vanskelig å gi, men det kan ha sammen-
heng med målestedenes beliggenhet i forhold til innsjøene i vass-
draget. Det er kjent at større innsjøer virker sterkt dempende på
døgnvariasjonene i avløpsvannets temperatur.

Temperaturen ved Bryggeså var markert lavere i mai 1982 enn i de
foregående to årene og mye lavere enn ved Stedjan. Dette skyldes
nok vesentlig forskjeller i gjenværende snømengder i drenerings-
feltene samt lengre islegging på innsjøene i Bryggesås nedslagfelt.

En sammenlikning av samtlige målinger på Stedjan og ved Gunnars-
fossen tyder på at mediantemperaturen ikke endres vesentlig mellom
de to målestedene. Derimot synes ekstremverdiene å variere noe mer
ved Gunnarsfossen. Dette skyldes nok påvirkningen fra innsjøene
som ligger mellom målestedene.

JULI 1980-82
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Fig 9. Temperaturdifferansen mellom morgen- og ettermiddagsmålingene
ved Bryggeså i tre juli-måneder er plottet mot vassføringen ved
Tingvatn samme dag. En øvre grense for mulig vanntemperatur-
differanse er antydet.
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For å undersøke nærmere hvordan ekstremverdiene kan variere, så har
vi sett på sammenhengen mellom vassføringens størrelse og for-
skjellen mellom morgen- og ettermiddagstemperaturen i sommer-
månedene ved Bryggeså. Resultatene er tenkt brukt ved vurderingen
av evt. endringer i vanntemperaturens døgnamplitude etter en regu-
lering av vassføringen. Et eksempel er vist i fig 9. Ser vi på
måledataene fra juli så indikerer disse at vassføringen setter er
øvre grense for hvor stor døgnamplituden kan bli. Minker vass-
føringen f.eks. fra 10 m3/s til 5m3/s så øker grensen for mulig
døgnamplitude fra ca 3.5°C til litt over 5°C. Dette gjelder
for juli. Liknende verdier ble også funnet for august, mens
verdiene for juni ikke ga noe klart bilde. Det må presiseres at
disse verdiene ikke kan overføres ukritisk til andre områder,
verken i samme vassdrag eller til andre elver.

4.2 Tem eraturmålinger i inns'øene

fig 10 er vist noen temperaturvertikaler som ble målt 3. mars
1981 og 17. februar 1982, se fig 1. Serien fra 3. mars viser
ganske store variasjoner mellom Myglevatn, Kosvatn og Bjørndals-
vatn. I Myglevatn økte temperaturen meget raskt med dybden, den
økte raskt også i Kosvatn, men ikke så raskt som i Myglevatn. I
Bjørndalsvatn, derimot, var det forholdsvis kaldt vann ned til ca
17 m dyp, så fulgte et markert sprangsjikt mellom 17 og 20 m og
videre en svakere temperaturstigning ned til bunnen.

Vi må anta at værforholdene har vært noenlunde like på de tre inn-
sjøene, temperaturforskjellene må derfor skyldes forskjeller i
dybde og i isleggingstidspunkter.

Dybdeforholdene er bare ufullstendig kjent i de tre innsjøene. I
Bjørndalsvatn er det tatt en del målinger langs den nordre bredden
samt i midtpartiet av sjøen. Disse viser at dybden her øker raskt
ut fra land ned mot ca 20 meter mens det i midtpartiet er ca 40 m
dypt. I forhold til størrelsen er Bjørndalsvatn et relativt dypt
vann. I Kosvatn er det ved målepunktet ca 10 m dypt. Den nord-
østre delen er grunn, mens det i den søndre delen er noe varierende
forhold med et lite område over 10 m dypt. For mesteparten av
vatnet er imidlertid dybden ukjent. I Myglevatn er det jevnt over
meget grunt, over store deler antakelig mindre enn 1 m. Bare i aen
sørøstre delen ble det funnet dybder over 2 m og dypest var det ved
målepunktet.

Dybdeforskjellene fører igjen til forskjeller i tidspunktet for is-
legging, se mer om dette i kap. 5.2. Seinere islegging betyr at
det øvre vannlaget blir avkjølt mer.

Vinteren 1981-82 var Myglevatn blitt helt islagt den 11. november,
mens Bjørndalsvatn først ble notert helt islagt den 6. desember.

At det også kan være forskjellig temperaturforhold i samme innsjø
fra en vinter til den neste viser målingene på Bjørndalsvatn. 17.
februar 1982 var det et mye tynnere topplag som var avkjølt enn
vinteren før. Dette kan tyde på at Bjørndalsvatn vinteren 1981-82
ble islagt noe tidligere enn vinteren før, noe også værforholdene i
desember 1980 og 1981 indikerer, se fig 6 og 7.
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5. NÅVÆRENDE ISFORHOLD

Isforholdene i vassdraget er undersøkt ved befaringer i mars 1981
og i februar 1982. Dessuten er isleggingsforløpet på Bjørndalsvatn
kartlagt nærmere vinteren 1981-82. For Myglevatn finnes notater i
vannmerkebøkene om datoen for islegging og isløsning hvert år til-
bake til 1952. I tillegg er det også innhentet opplysninger av
lokalkjente folk i distriktet.

	

5.1 Forholdene å elvestreknin ene

Under befaringen 3.-5. mars 1981 var Gunnarsåna stort sett godt is-
lagt bortsett fra enkelte råker i strykpartiene. På den korte
strekningen mellom Bjørndalsvatn og Kosvatn var det åpent. Av fig
6 ser vi at det før befaringen hadde vært en lengre periode med
kuldegrader og synkende vassføring. Under slike forhold islegges
gjerne elvestrekningene pent.

Under befaringen 17.-18. februar 1982 var forholdene noe anner-
ledes. Nedenfor Gunnarsvatn gikk elva åpen i råk over lengre
strekninger, se fig 11. På de breiere og roligere partiene neden-
for Gunnarsfossen besto isdekket av to islag med et vannlag
imellom. Istykkelsen varierte mellom ca 50 og 70 cm. Se ellers
fotografiene på fig 12 og 13 som illustrerer forholdene i Gunnars-
åna. På fig 7 ser vi at det før befaringsdagen hadde vært en mild-
værsperiode. Det falt også en del nedbør som regn og yr i denne
perioden. Fra den 15. februar ble det igjen kuldegrader. Vass-
føringen ved Myglevatn økte fra 0.3 m3/s til 6 m3/s i løpet av
mildværsperioden. Dette var hovedårsaken til at Gunnarsåna åpnet
seg på lengre strekninger. Vanntemperaturen var bare noen hundre-
dels grader over frysepunktet den 17. februar. Også ved Stedjan
gikk elva stort sett åpen og vi må anta at det samme var tilfellet
for de andre elvestrekningene.

De forskjellige isforholdene under de to befaringene skulle
illustrere at forholdene på elvestrekningene kan endre seg mye og
at lengre råkstrekninger kan dannes når vassføringen øker raskt.

Av samme grunn må vi regne med at det meste av elvestrekningene vil
bli isfrie ganske raskt når snøsmeltingen starter, i median skjdr
dette rundt månedskiftet mars/april.

	

5.2 Forholdene å inns'øene

I tabell 1 er vist datoene for første isdannelse, for helt islagt
vatn, og for starten av isløsningen og for isfritt vatn. Datoene
gjelder for Myglevatn i perioden 1953-82. I median var dette
vatnet helt islagt i perioden 26. november - 15. april, mens det er
blitt isfritt 29. april. Myglevatn blir islagt hver vinter, men
den islagte perioden varierer en del fra vinter til vinter, fra 94
dager i 1960-61 til 165 dager i 1965-66. I middel er Myglevatn
helt isdekt 133 dager i året. Vintrene 1980-81 og 1981-82 var
Myglevatn helt isdekt hvv. 153 og 148 dager. For Kosvatn og Bjørn-
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1SFORHOLDENE 17.FEBRUAR 1982 PÅ

STREKNINGEN GUNNARSVATN —KOSVATN
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Fig 11. Isforholdene 17.2.1982.



19

Fig 12. Gunnarsåna like nedenfor Gunnarsfossen fotografert
5.3.1981 (øverst) og 17.2.1982 (nederst).
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Fig 13. Gunnarsåna like nedenfor Gunnarsfossen fotografert
17.2.1982 med ca 20 min. mellomrom. På det øvre
bildet blir vannet stuvet opp mot isdammen midt på
bildet. På det nedre bildet har vannet fått avløp
under isdammen og vannstanden er sunket ca 20 cm.
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Fig 14. Innløpet til Gåseflåkilen fotografert 17.2.1982.
Elva fører med seg sarr som fryser til mot iskanten.

Fig 15. Utløpet av Bjørndalsvatn mot Kosvatn 17.2.1982.
Det er usikker is med råker pga økende strømhastighet
i dette området.
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dalsvatn har vi ikke tilsvarende tall. Ved å ta i betraktning
dybdeforholdene, slik disse er presentert i kap. 4.2, kan vi anta
at Kosvatn islegges og blir isfritt omtrent samtidig med Myglevatn,
mens Bjørndalsvatn islegger seg noe seinere. Høsten 1981 ble
Bjørndalsvatn helt islagt ca 25 dager seinere enn Myglevatn. Mht.
isløsningsdatoene er det neppe særlig forskjell på Bjørndalsvatn og
Myglevatn.

Tabell 1.
Oversikt over isforholdene på Myglevatn etter notater i vannstands-
bøkene.

Vinter

1952-53

Isdannelse Islagt

11/11

Isløsning Isfritt

17/4
1953-54




20/12 10/4 14/4
1954-55 14/11 24/12 17/4 29/4
1955-56 29/10 23/11 25/4 3/5
1956-57 31/10 21/11 4/4 23/4
1957-58 2/11 16/1l 29/4 4/5
1958-59 24/11 1/12 7/3 1/4
1959-60 7/12 9/12 14/4 28/4
1960-61 19/11 8/12 12/3 25/3
1961-62 21/11 29/11 20/4 9/5
1962-63 15/11 17/11 23/4 6/5
1963-64 20/11 3/12 15/4 26/4
1964-65 21/11 30/11 17/4 30/4
1965-66 7/11 9/11 23/4 17/5
1966-67 19/11 28/11 23/3 30/4
1967-68 5/12 8/12 29/3 29/4
1968-69 5/11 11/11 15/4 2/5
1969-70 2/11 21/11 29/4 8/5
1970-71 1/11 4/11 16/4 24/4
1971-72 6/11 20/11 8/4 20/4
1972-73 15/11 17/11 18/3 1/4
1973-74 13/11 15/11 3/4 17/4
1974-75 28/11 28/12 24/4 29/4
1975-76 5/12 18/12 22/4 30/4
1976-77 17/11 29/11 1/4 1/5
1977-78 17/11 20/11 24/4 4/5
1978-79 27/11 30/11 11/4 7/5
1979-80 6/11 11/12 19/4 28/4
1980-81 22/10 4/11 6/4 25/4
1981-82 7/11 11/11 8/4 1/5

Tidligste 22/10 4/11 7/3 25/3

Median 15/11 26/11 15/4 29/4

Seneste 7/12 28/12 29/4 17/5

Mønstret i isleggingen og isløsningen vet vi lite om. Det er
hevdet at isen på Myglevatn alltid går først opp i et belte midt på
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vatnet og at den siste isen ligger igjen i den sørøstre bukta. På
Bjørndalsvatn holdt det seg åpent et parti midt på sjøen en god
stund etter at alle buktene og vikene var islagt. Dette åpne
området sammenfaller med det dypeste partiet.

Istykkelsen som ble målt 17. februar 1982 er påført fig 11. På
Gunnarsvatn var det 57 cm, på Bjørndalsvatn 52 cm. Ved målingene
3.-5. mars 1981 var istykkelsen på Bjørndalsvatn 40-50 cm. På Kos-
vatn var det 15-20 cm nær innløpsosen, men økte til 45 cm lenger
utpå. På Myglevatn varierte istykkelsen fra 28 cm på det trange og
grunne midtpartiet til 45 cm over det dypeste partiet i sørøst.
Istykkelsen på Kosvatn og Myglevatn varierer tydeligvis mye med
dybdeforholdene. Over de grunneste områdene vil strømhastigheten
øke og sinke isveksten her.

5.3 Ferdsel å isen

Det er to typer ferdsel på isen i dag; skigåing og transport av
tømmer. Kjøring med snøscooter er ikke observert, men må antas å
være aktuelt, spesielt i forbindelse med frakt av utstyr og for-
syninger til hyttene.

Agder Skogeigarlag har utarbeidet en rapport om skogforholdene i de
berørte deler av Kosånavassdraget. I rapporten er gitt opplysning-
er om hvilke driftsveger som brukes i dag. De driftsvegene som
iflg. rapporten går over islagte elvestrekninger og vatn er vist på
fig 16. Rapporten sier ikke noe om hvor hyppig vegene er i bruk
eller hva slags redskap som brukes, men det må antas at det kan
dreie seg om skogsmaskiner med vekt inntil 10 tonn. Iflg.

rapporten brukes isen i dag på alle de vatna som blir berørt av
utbyggingsplanene, dessuten krysses Gunnarsåna på flere steder.

Skigåing synes å være mest konsentrert til de områdene hvor det er
hytter. Særlig på Bjørndalsvatn og på nordre del av Kosåna er det
observert mye skigåing. Det kan nevnes at vinteren 1980-81 var så
snøfattig at skigåing ikke var mulig i terrenget utenom vatna under
befaringen 3.-5. mars 1981. Også Gunnarsåna krysses av skiløyper
flere steder. Noe skigåing er det også over Gunnarsvatn og oppover
mot Eksåvatn.
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MANVVRERINGEN AV GUNNARSVATNMAGASINET

For vanntemperaturen og isforholdene vil det være av stor betydning
hvordan krafverket tenkes kjørt. Konsesjonssøkeren har derfor ut-
ført driftsimuleringer for tre ulike år, hhv. et tørt, et normalt
og et vått år. I fig 17 er vist hvordan vassføringen like nedenfor
Gunnarsvatnmagsinet og vannstandsvariasjonene i magasinet kan bli i
et "vått" år.

I vinterperioden vil tappingen bli konsentrert til korte perioder
avbrutt av lengre perioder med ny oppfylling av magasinet. Dette
kalles ofte "skvalpekjøring". I sommersesongen vil det være lite
tapping av magasinvann, mens det blir mer sammenhengende drift og
tapping i høstmånedene.

I "normalåret" og i det "tørre" året viser simuleringene at det
blir Lærre tappeperioder i vintersesongen enn i det "våte" året.
Simuleringene viser at driften av kraftverket, uansett alterativ,
vil måtte tilpasses tilsigsforholdene i ganske stor grad pga den
lave magasinprosenten. Driften vil derfor måtte varierer mye fra
år til år.

VIRKNINGER AV REGULERINGENE

Virkningene på vanntemperatur og isforhold vil være ulik i for-
skjellige deler av vassdraget. Det er derfor funnet hensiktsmessig
å dele vassdraget i fem partier og omtale disse i hvert sitt under-
kapittel.

De viktigste virkningene som er omtalt er også forsøkt framstilt på,
kart. Det er tegnet et kart for vanntemperaturen (fig 18) og et
for isforholdene (fig 19).

7.1 Eksåvatn - Gunnarsvatn

7.1.1 Vanntemperaturen

I Eksåvatn ventes ingen merkbare endringer i temperaturforholdetie.

I Gunnarsvatn vil temperaturforholdene influeres noe av tappefor-
løpet. Dette vil generelt føre til at vannmassene over tappenivået
blandes mer enn i dag og får mer homogen temperatur. Virkningen
vil bli størst om vinteren. Her vil vannlaget mellom isen og
tappenivået gradvis trekkes ut og erstattes med kaldere vann fra
Eksåvatn. Dette laget vil derfor bli noe kaldere utover vinteren
enn i dag.
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S1MULERTE FORHOLD 1 ET VÅTT ÅR (1962)

VANNSTANDEN I GUNNARSVATN
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Fig 17. Vannstanden i Gunnarsvatnmagasinet, samt regulert og uregulert
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7.1.2 Isforholdene

Eksåvatn tenkes senket 1 m i løpet av vinteren. Dette vil bare
kunne ha virkning på isen langs områder med bratte strender. I
slike områder kan det bli noe oppsprekking og overvann og van-
skeligere å ta seg til og fra isen. På partier med jevne strender
uten store steinblokker i strandsonen vil ferdsel til og fra isen
kunne foregå som i dag.

På Gunnarsvatn vil forholdene endres noe mer. Her vil vanndypet
øke med inntil 10 meter og sjøens areal øker også betydelig. Det
som i dag er elvestrekningen mellom Eksåvatn og Gunnarsvatn vil om-
gjøres til innsjø når magasinet er fullt, men går gradvis over til
elv igjen når magasinet tappes ned.

Isleggingen vil forsinkes noe og mest på den sørligste delen av
magasinet. Hvor stor forsinkelsen blir, vil avhenge av værfor-
holdene, vannstanden og tappeforløpet i den aktuelle periode, dvs i
november/desember. Forsinkelsen kan tenkes å komme opp i 2-3 uker
dersom det er mye vind om høsten. Dersom de forholdene som er vist
i fig 17 legges til grunn, så vil isleggingen foregå ca 3-4 m under

HRV. Utover vinteren tappes magasinet raskt ned med ca 2 m i løpet
av en uke. Dette foregår 5-6 ganger og i de mellomliggende
periodene stiger vannstanden igjen. Isen i strandsonen vil ved en
slik regulering sprekke opp under nedtappingen og så løsne fra land
igjen i oppfyllingsperiodene. En må derfor regne med at det blir
vanskelig å ferdes til og fra vatnet i store deler av vinteren. I
den øvre delen av magasinet kan isen også gå opp igjen når maga-
sinet tappes ned og vannet fra Eksåvatn igjen går i sitt naturlige
løp.

Isløsningen vil antagelig foregå litt tidligere enn i dag fordi
magasinet vil fylles raskt opp igjen i slutten av april. Isen blir
da landliøsog kan lettere brytes opp mekanisk av vinden.

7.2 Streknin en Gunnarsvatn - Bjørndalsvatn (Gunnarsåna)

7.2.1 Vanntemperaturen

Vassføringen i Gunnarsåna vil domineres av tappingen fra Gunnars-
vatnmagasinet, se fig 17. Litt ovenfor Matkroni kommer to bekkgr
inn fra vest, disse drenerer ca 9 km2 og kan nok bidra med noe
uregulert vann i snøsmeltingen og om høsten.

Om vinteren vil tappevannet holde ca 20C i desember/januar. Ut-
over vinteren synker temperaturen på magasinvannet til ca 0.50C i
mars/april. Fordi elva vil gå åpen under tappingene så avkjøles
vannet noe nedover Gunnarsåna, men vil neppe nå frysepunktet før
Bjørndalsvatn.

Om sommeren vil tappevannet komme fra 5-10 m dyp. Dette vil bidra
til å senke temperaturen flere grader når det tappes. Nedover mot
Bjørndalsvatn vil temperaturen vanligvis øke. Utenom tappeperiod-

ene vil vanntemperaturen på hele strekningen reagere raskere på
endringer i lufttemperaturen enn i dag.
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Både vinter og sommer vil en altså kunne oppleve svært skiftende
vanntemperaturforhold. I perioder med tapping om vinteren kan
temperaturen øke med ca 2°C i forhold til i dag og på det meste
synke ca 5°C om sommeren.

7.2.2 Isforholdene

Som nevnt i kap 5.1 så hadde en vassføringsøkning fra 0.2 m3/s
til ca 5 m3/s i februar 1982 forårsaket at Gunnarsåna gikk åpen
over lengre strekninger. Under tappeperiodene vil vassføringene
kunne øke raskt fra nesten ingenting til 11 m3/s og vanntempera-
turen stiger en del. Vi må regne med at dette vil forårsake is-
ganger flere steder i elva og at elva deretter går åpen så lenge
det tappes magasinvann. Bare på Gåseflåkilen og Mathølen kan en
regne med at isen vil bli liggende også under tappeperiodene. Når
tappingen avsluttes, vil elva kunne islegges igjen forholdsvis
raskt. Dette mønstret vil kunne gjentas 4-5 ganger hver vinter og
ferdselen over elva kan derfor bli hindret i lengre perioder.

7.3 Bjørndalsvatn o Kosvatn

7.3.1 Vanntemperaturen

I de perioder om vinteren når kraftverket kjører vil det bli noe
kraftigere gjennomstrømming av både Bjørndalsvatn og Kosvatn.
Dette gjelder for begge alternativene. Vi får da etablert et
tykkere vannlag under isen med en homogen temperatur. Et slikt
homogent lag ble funnet i Bjørndalsvatn både i 1981 og 1982, men
ikke i Kosvatn (se fig 10). Endringen vil derfor bli mest merkbar
i Kosvatn. Om sommeren ventes bare mindre endringer på vann-
temperaturen.

7.3.2 Isforholdene

Begge vannene kan reguleres ca 3 meter. Om vinteren vil det kunne
bli brå nedtappinger i de perioder kraftverket kjører og langsom
oppfylling i de perioder kraftverket står. Dette vil medføre de
samme ulemper som før nevnt for Gunnarsvatn, men i noe mindre måle-
stokk. Isen ute på vatna blir neppe særlig påvirket, mens usikker
is vil kunne møtes i strandsonen. På partier hvor strendene har
liten gradient og er fri for større steinblokker, vil det neppe by
på særlige vansker å ta seg til og fra isen.

I sundet mellom vannene vil det oppstå en sterk og konsentrert
strøm når kraftverket kjører. Vannet vil gå fra Kosvatn til Bjørn-
dalsvatn ved alternativ II og i motsatt retning ved alternativ

III C. Denne strømmen vil svekke isen i dette området og muligens
føre til åpent vann i perioder. Når kraftverket står, vil strømmen
stoppe og råkene fryser til igjen. Dette området bør derfor
sperres for ferdsel, spesielt fordi det vil representere en
fristende skitrase mellom vannene.
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Rundt inntakstunnelen til kraftstasjonen vil det være et mindre
parti med usikker is, spesielt under kjøringen av kraftstasjonen.

Vi venter ellers ikke at det blir nevneverdige endringer i tids-
punktet for islegging og isløsning.

	

7.4 Strekningen Kosvatn - Sted'an

7.4.1 Vanntemperaturen

Ved begge alternativene vil denne strekningen få sterkt redusert
vassføring hele året. Temperaturen i restvassføringen vil kunne
variere mer i takt med lufttemperaturen og døgnvariasjonene vil
kunne øke noe om sommeren, se fig 9.

7.4.2 Isforholdene

Både elvestrekningene og vannene vil islegges tidligere enn i dag
og isforholdene blir generelt mer stabile. Isløsningen kan bli
litt seinere enn i dag spesielt på vannene, fordi vårflommen dempes
sterkt. Et forbehold må gjøres dersom det viser seg at grunnvann-
tilsiget øker sin innflytelse vesentlig. I så fall kan dette
svekke eller hindre isdannelse i elvestrekningene.

Dersom varianten med å utbygge fallet mellom Kosvatn og Myglevatn
separat blir valgt, vil dette også innebære en regulering av Mygle-
vatn med ca 3 m. Når kraftverket kjører, vil isen på den nordre
delen av Myglevatn svekkes en del og det dannes da en stor råk
utenfor avløpstunnelen. Dette gjelder spesielt dersom vannstanden
i Myglevatn er lav slik at vanndypet i den nordre delen er lite,
antagelig under 1 m. Også ved inntaket i sørvestenden av Myglevatn
vil det bli råk og usikker is. Bare i den sørøstre delen av Mygle-
vatn vil isforholdene bli lite påvirket.

	

7.5 Nedenfor kraftstas'onen

7.5.1 Vanntemperaturen

Ved alternativ II, utbygging mot Sveindal, vil temperaturen i av-
løpsvannet neppe avvike vesentlig fra den nåværende vanntempera-
turen i Mandalselva. Det blir derfor ingen endringer nedenfor
kraftstasjonen med unntak for den korte kilen som ligger mellom Rv.
455 og avløpet fra stasjonen. Her er det i dag uregulert tilsig
fra Nordåna. Når stasjonen kjører, vil vintertemperaturen øke
1-2°C og sommertemperaturen senkes med opptil 5°C.

Ved alternativ III C, utbygging til Stedjan, vil avløpsvannet komme
ut i det øverste av to terskelbassenger som er bygget ovenfor av-
løpet fra Bjelland kraftstasjon. Vannet i disse terskelbassengene
kommer vesentlig fra Kosåna. Etter en utbygging vil vanntempera-
turen øke til 1-20C om vinteren og senkes med opptil 5cC når
kraftstasjonen kjøres. Nedenfor avløpet fra Bjelland kraftstasjon
blir det ingen merkbare endringer.
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7.5.2 Isforholdene

Ved alternativ II vil isen på den ovenfornevnte kilen mellom Rv.
455 og stasjonen forsvinne når stasjonen kjøres, men isen kan ny-
dannes når stasjonen står. Mandalselva er i dag så godt som isfri
i dette området. Dette forholdet endres ikke.

Ved alternativ III C vil nok isen på de to terskelbassengene stort
sett forsvinne når stasjonen kjører. Langs land og i Fosskilen vil
isen fortsatt kunne bli liggende. Når kraftstasjonen står, vil
isen kunne legge seg igjen over hele bassenget.

8. MUL1GHETER FOR A REDUSERE ULEMPER

De største endringene i vanntemperatur og isforhold i Kosåna vil
være en følge av "skvalpekjøring", dvs, at magasinene tappes
kraftig i korte perioder og fylles opp igjen i lengre mellom-
liggende perioder. Ved å foreta tappingen av Gunnarsvatnmagasinet
noe jevnere over vinteren vil vanskene med usikre isforhold på
Gunnarsvatn og Gunnarsåna reduseres. Spesielt for Gunnarsåna kan
isen fortsatt bli brukbar til ferdsel dersom tappingen kan foregå
jevnt utover vinteren.

Spesielt med henblikk på skiløpere må farlige ispartier sikres.
Dette gjelder spesielt områder langs Gunnarsåna og sundet mellom
Bjørndalsvatn og Kosvatn. Det ville også være en fordel om kraft-
stasjonen ikke kjøres og-Gunnarsvatnmagasinet ikke blir tappet like
før og i de perioder av vinteren hvor skiutfarten er størst.
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