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FORORD 

I samband med at Sogn og Fjordane Energiverk planlegg utbygging 
av Østerbø-Mjølsvik-Ortnevikvassdraga, er Iskontoret ved Hydro
logisk avdeling bedne om å vurdere moglege endringar i vass
temperatur og istilhøva i vassdraga og i fjorden. 

Rapporten bygger vesentlig på materiale innsamla i 1983 og vin
teren 1983-84. Det er dessuten teke ei synfaring i vassdraga i 
februar 1984. Ein har og nytta røynsler og data frå andre vass
drag i Hordaland og i Sogn. 

Opplysningane om dei naturlege istilhøva og om brukar interessene 
bygger mest på utsagn frå folk som bur i området og på rapportar 
frå andre fagemne. Av di ein ikkje har lengre observasjonseriar 
av istilhøva eller vasstemperatur frå dei aktuelle vassdraga, kan 
ikkje dei konklusjonane som er gitt sjåast på som endelege. 

Oslo, august 1984 
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l. KORT OMTALE AV VASSDRAGA 

Ortnevikvassdraget er samansett av to greiner, Daleelva (Litle
elva) og Vassdalselva som renn saman omlag l km ovanfor utløpet i 
Sognefjorden. Nedslagsfeltet til Daleelva er 24 km 2 og til 
Vassdalselva 33 km2 • Ved utløpet i Sognefjorden drenerar 
Ortnevikvassdraget 59 km2 . I Daleelva er det berre få og små 
vatn, medan det i Vassdalselva er fleire og større vatn. Største 
delen av nedslagsfeltet er høgfjell i nivået 900-1300 m o h. Med 
unnatak av ein del strekningar i dalbotnane renn både Daleelva og 
Vassdalselva for det meste i stryk. 

Mjølsvikelva drenerar 17 km2 og renn i stryk heile vegen frå 
høgfjellet til Sognefjorden. Berre på høgfjellet finn ein noen 
vatn. 

Østerbøvassdraget er og samansett av to hovedgreiner, Sørebøelva 
og Østerbøelva. Sørebøelva drenerar naturleg 21,4 km2 , men 7,7 km 2 
blei ført over til Matrevassdraget i 1960-åra. Almdokkvatn har 
utløpet sitt gjennom ei urd nedanfor vatnet og elva kjem i dagen 
att ca 1,5 km nedanfor vatnet. Elva renn ut i Østerbøvatnet ved 
Sørebø. Østerbøelva drenerar 25,2 km2 , den er igjen samansett 
av dei to greinene Nykjeelva og Brekkeelva og renn ut i Østerbø
vatn ved Østerbø. Samla naturleg nedslagsfelt til utløpet av 
Østerbøvatn er 62 km2 . 

Østerbøvatn har eit trauforma basseng med oveflateareal 2,2 km 2 
og med største djupn på omlag 100 m. Ved flo sjø går vatn frå 
Sognefjorden inn i Østerbøvatn. Største delen av vassmengda i 
vatnet er difor saltvatn eller brakkvatn. Ferskvasslagets tjukk
leik varierar med vassføringa inn i Østerbøvatn frå noen desi
meter på ettervinteren til eit par meter om sommaren. 

Delar av Steinslandsvassdraget er og tenkt ført over til Østerbø
vatn ved ei stor utbygging. Dette gjeld områda høgare enn 900 m o h 
som drenerar til Solrenningsvatn og Stølsvatn, til saman 27,4 km2• 

Ved sida av Østerbøvatn er og alle vatn som kan bli regulert 
lodda opp. Opploddinga går ikkje heilt ned til det djupaste i 
vatna, men loddekarta syner likevel at vatna på høgfjellet 
gjennomgåande er djupe. For Nykjevatn er det merkt av eit djupn 
på 200 m. 

2. UTBYGGINGSPLANANE 

Det er lagt fram tre alternativ som vert kalla: (Al "Lita ut
bygging til Østerbø", (B) "Utbygging til Ortnevik" og (C) "Samla 
utbygging til Østerbø". Dei data og opplysningar om utbyggings
planane som er nytta her er henta frå kapittel 3 i rapporten til 
"Samla Plan for vassdrag". 
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Planane for "Lita utbygging til Østerbø" er vist i fig l. 
9,3 km 2 av feltet til Mjølsvikelva vert ført i tunnel til 
Nykjevatn saman med øvre delar av Brekkeelva. Nykjevatn vert 
heva 20 m og senka 75 m så at reguleringsintervallet vert heile 
95 m. Frå Nykjevatn går vatnet vidare i tunnel til Østerbø 
kraftstasjon som får ein slukeevne på 5,0 m3/s og avløp til 
sørenden av Østerbøvatn. Heile 76% av kraftproduksjonen vert 
vinterkraft. Stasjonen vil dei fleste år vera ute av drift store 
delar av sommaren. Berre 28% av nedslagsfeltet til Østerbøelva 
vert uregulert medan 53% av det feltet som i dag drenerer til ut
løpet av Østerbøvatn vert uregulert. Av Mjølsvikelva sitt natur
lege nedslagsfelt vert 45% uregulert. 

Planane for "Utbygging til Ortnevik" er vist i fig 2. 6,7 km 2 
av feltet til Daleelva vert ført i tunnel til Heimste Kvanndals
vatn saman med vatnet frå Nedre Regndalsvatn. Frå Heimste Kvann
dalsvatn går vatnet vidare i tunnel til Ortnevik kraftstasjon som 
får slukeevne 5,0 m3/s og avløp ut i Vassdalsvatn. Vatnet frå 
Svartevatn vert og teke inn på tilløpstunnelen. Desse vatna vert 
regulerte med reguleringsgrensene gitt i parentes: Øksefjellvatn 
(976-936), Framste Kvanndalsvatn (800-777), Heimste Kvanndalsvatn 
(765-750) og Svartevatn (947-920). Av kraftproduksjonen vert 47% 
vinterkraft og 53% sommarkraft. Dette tyder på at kraftstasjonen 
vanlegvis kan køyrast det meste av sommaren. 

Av Daleelva sitt nedslagsfelt vert 72% uregulert. Av nedslags
feltet til Vassdalsvatn blir berre 25% uregulert og av heile ned
slagsfeltet tilOrtnevikvassdraget vert 48% uregulert. 

Planane for "Samla utbygging til Østerbø" er vist i fig 3. "Lita 
utbygging til Østerbø" inngår her med eit eige aggregat i Østerbø 
kraftstasjon. Frå Ortnevikvassdraget vert vatn frå eit 18,6 km2 
stort felt ført over til Østerbø, dette utgjør 32% av heile ned
slagsfeltet. Frå Steinslandsvassdraget vert vatn frå 27,4 km2 
ført over til Østerbø. 

Desse vatna vert regulerte med reguleringsgrensene gjevne i 
parentes: Svartevatn (947-926), Blådalen (942-920), Øksefjell
vatn (976-936), Asebotn (962-947), Store Norddalsvatn (1014-970, 
allerede noe regulert), Storevatn (942-910), Tvitakvatn (982-
947), Djupevatn (949-925) og Nykjevatn (612-537). 

Aggregatet med det låge fallet vil få ein slukeevne på 3 m3/s 
og får 100% vinterkraft medan aggregatet med det høge fallet får 
ein slukeevne på 10 m3/s og 58% vinterkraft. Dette aggregatet 
kan difor køyrast det meste av sommaren. 

Det vil vera viktig for vurdering av vasstemperaturen å vite om 
driftsvatnet kjem frå djupinntak i eit magasin eller hovudsakleg 
frå bekkeinntak. Det har vist seg at ved Evanger kraftverk vert 
det i visse periodar nytta vatn berre direkte frå bekkeinntak, 
t. d. under snøsmel tinga om våren og sommaren. Ved "Lita ut
bygging til Østerbø" vil driftsvatnet alltid måtte takast frå eit 
visst djupn i Nykjevatn, medan ein ved "Utbygging mot Ortnevik" 
nok kan køyre stasjonen på vatn frå bekkeinntak i stutte 
periodar. Ved "Samla utbygging til Østerbø" vil og driftsvatnet 
måtte takast frå djupinntak i magasin. 
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Fig l. Alternativet "Lita utbygging til Østerbø". 
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Fig 2. Alternativet "utbygging til Ortnevik". 
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3. HYDROLOGI OG KLIMA 

Tabell 

Normal 

Vasstanden i Ortnevikvassdraget er registrert i Vassdalsvatn frå 
1982. Utbyggaren har gjeve opp førebels tal for vassføringa i 
1983 og fram til april 1984. Nedslagsfeltet til Vassdalsvatn er 
32,1 km2 , dette utgjer 54% av heile nedslagsfeltet til Ortne
vikvassdraget. 

I Mjølsvikelva og i Østerbøvassdraget er ikkje vasstanden regi
strert. 

Det fins ein nedbørstasjon i Ortnevik som har vore i drift sia 
1972. Meteorologisk Institutt har rekna ut normalverdier for 
kvar månad ved denne stasjonen. 

Dei næraste verstasjonane er 5230 Modalen, 5286 Takle og 5310 
Vangsnes. Nedanfor er teke med eit avsnitt frå Meteorologisk 
Institutt si utgreiing: "utbygging i Østerbø-Ortnevik. Konse
kvensar for lokalklima" (K. Harstveit, 1984). 

"Klimatisk oversikt 

Klimaet i Østerbø-Ortnevik området er maritimt, med milde 
vintre. Nærmeste målestasjoner for klima er 5230 Modalen, 
5286 Takle og 5310 Vangsnes. I Ortnevik finnes en nedbør
stasjon. 

Ut frå tabell l er det rimelig å estimere normale luft
temperaturer i Ortnevik-Østerbø til -IOC i januar og 
+lSoC i juli. Laveste mulige lufttemperatur i Østerbø er 
trolig -20 °c og i Ortnevik -16 °C, mens høyeste mulige 
lufttemperatur begge steder er ca +30 °C. Laveste mulige 
temperatur i juni blir ca -l °C, i juli og august: 
+3 °C. Antall dager med minimumstempera+-.ur < -lOoC 
anslåes til 15 pr år i Østerbø og 10 i Ortnevik. Arsnedbør
høyden er lavere enn den maritime beliggenhet skulle tilsi, 
dette skyldes skjerming fra fjellene i sør. Trolig er ned
børhøyden noe større i Østerbø enn i Ortnevik. I fjell
områdene vil nedbørhøyden være vesentlig større". 

L Normalverdier for noen klimaparametre. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

5230 Modalen - 2,1 - 2,4 0,2 3,9 9,0 12,1 14,7 13,7 10,2 5,9 2,6 0,1 
temperatur 5286 Takle 1,1 0,9 2,4 5,2 9,3 12,1 14,8 14,2 11,2 7,7 5,2 2,9 

(oC) 5310 Vangsnes - 0,1 - 0,3 1,7 5,0 10,0 13,0 15,5 14,6 10,9 6,8 4,1 1,8 

Laveste regi- 5230 Modalen -22,S -20,7 -21,1 -11,2 - 3,1 - 1,4 2,4 2,0 - 2,7 - 9,1 -14,8 -18,7 
strerte tem- 5310 Vangsnes -16,6 -12,0 -10,0 - 5,4 - 1,0 0,8 5,4 4,0 0,6 - 4,3 - 8,4 -14,8 
peratur (0C) 

Høyeste regi- 5230 Modalen 11,5 10,6 13,8 18,1 26,0 30,7 30,7 30,9 25,4 19,5 14,0 12,2 
strerte tem- 5310 Vangsnes 11,4 10,2 12,0 18,8 24,2 27,4 29,4 26,4 23,0 17,6 15,0 11,5 
peratur (oC) 

Normal ned- 5299 Ortnevik 100 90 65 70 55 65 70 75 105 110 95 100 
bør høyde (mm) 

Ar 

5,7 
7,2 
6,9 

1000 
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3.1 Normale tilhøve 

I utbyggingsplanane er det rekna med eit normalt spesifikt avløp 
mellom 65 og 95 1/s·km2 frå dei aktuelle delfelta. Høgste 
avløpstala finn ein i den sør-vestre delen av nedslagsfeltet til 
Østerbøvatn, medan dei lågaste tala gjeld lågtliggjande delar av 
Ortnevikvassdraget. Det er rekna med ei fordeling med 21% av 
avløpet om vinteren (01.10.-30.04.) og 79% om sommaren (01.05.-
30.09.) frå dei felta som vert nytta til kraftproduksjon. 

Det kan nemnast at eit normalt spesifikt avløp på 95 lis km2 
tilsvarar ei normal årleg nedbørsmengde på rundt 3250 mm når det 
er rekna med 250 mm årleg fordamping. Nedbørsmengda i høgfjellet 
ligg altså på rundt det tredoble av det som vert målt i Ortnevik. 

I tabellen under er det sett opp utrekna normale vassføringar i 
vinter- og sommarperioden frå ein del felt som vert regulerte ved 
dei ulike alternativa: 

Felt Medelvassføring i m3/s 
året vinterperiode sommarperiode 

Nykselva ved innløp Østerbøvatn 2,2 0,8 4,1 
Mjølsvikelva v/fjorden 1,4 0,5 2,6 
Vassdalselva utløp Vassdalsvatn 2,4 0,8 4,1 
Dalaelva ved samanløp 1,5 0,8 2,3 
Ortnevikelva ved fjorden 4,4 1,8 6,9 
Overført frå Steinslands- 2,4 0,9 4,5 
vassdraget 

Normale verdiar for nedbør og lufttemperatur er gjeve i tabellen 
på s (8). 

3.2 Tilhøva i 1983/84 

Vassføringa ut av Vassdalsvatn for perioden 01.01.1983-31.03.1984 
er vist i fig 4. For vinterperioden i 1983 var medelvassføringa 
2,0 m3/s medan tilsvarande tal for sommarperioden var 4,8 m3/s. 
Dette gjev ei fordeling på 36% i vinterperioden og 64% i sommar
perioden, altså ein noe høgre vinterdel enn det som er rekna for 
normalt. Nedbørsmålingane viser og ein høgre vinterdel i 1983 
enn normalt, i Ortnevik var vinternedbøren heile 210% av normal
verdiane. Dessutan var lufttemperaturen i januar og i mars 1983 
godt over normalen slik at mykje av nedbøren fall som regn i 
låg are strøk. Nedbøren i sommarperioden var meir normal med 115% 
av normalverdiane i Ortnevik. Snømengda i fjellet var likevel 
rekordstor våren og sommaren 1983 og ga mykje meir smeltevatn enn 
van leg i elvane heile sommaren. Snøakkumuleringskartet frå 
Meteorologisk Institutt 30. april 1983 synte heile 180% av normal 
snøakkumulering i 1200 m-nivået og 160% i 800 m-nivået. 
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Fig 4. Dagleg medelvassføring ut av Vassdalsvatn i 1983/84. Kurva er 
teikna etter førebels data frå Sogn og Fjordane Energiverk. 

Sett under eitt må 1983 karakteriserast som eit uvanleg vått år 
med ei avrenning over det normale i omlag alle månadane. Ved 
vassmerket 1389 Sogndalsvatn i Sogndalsvassdraget var års
avrenninga i 1983 146% av medelverdien for perioden 1963-83. 
Diverre har ein ikkje noko uregulert vassmerke nærare Ortnevik
vassdraget med berekna normalverdiar og ei høgde fordeling som 
passar. 

Dersom vi godtek at årsavrenninga i 1983 frå Vassdalsvatn var 
145% av normalverdien, skulle dette gje ei normalavrenning på 
66 1/s'km2 frå heile feltet. Dette er omlag 12% lågare enn 
det som er rekna som normalverdi i utbyggingsplanane. 

I vintermånadane januar-mars 1984 var vassføringa lågare og 
jamnare enn vinteren 1983. Vinteren 1984 kan ein hydrologisk 
rekne som nokonlunde normal. 

Lufttemperaturen (månadsmedelverdiar) i 1983/84 på Vangsnes er 
vist i fig 5. Ein ser at vinteren 1983 var mildare enn normalt 
medan sommaren 1983 var jamnt kaldare. Hausten 1983 og vinteren 
1984 kan i medel seiast å vere omlag normale. 
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Fig 5. Lufttemperaturen på Vangsnes. Kurvene er teikna etter data i 
"Klimatologisk månedsoversikt" frå Meteorologisk Institutt. 

3.3 Vassføringa etter ei utbygging 

I utbyggingsplanane er vassføringa etter utbygging vist for dei 
ulike alternativa. Det er berre rekna ut medeltal for heile året 
eller for vinter- og sommarperioden. Tala er samla i tabellen 
under. 

Nedslagsfelt 

Medelvassføring i m3/s 
etter ei utbygging 

Aret Vinter Sommar 
periode periode 

utbyggings
alternativ 

Nykselva, innløp Østerbøvatn 0,5 A, C 
Mjølsvikelva 0,6 A, C 
Daleelva, samanløp Vassdalselva 1,0 0,6 1,3 B, C 
Vassdalselva, utløp Vassdalsvatn 3,0 2,7 3,3 B 
Ortnevikelva ved fjorden 4,4 3,6 5,2 B 
Ortnevikelva ved fjorden 2,8 C 

o 
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Endringa i vassføring ser ein ved å samanlikne denne tabellen med 
tabellen over naturlege vassføringar på s (9). 

Desse tala er medeltal for lange periodar. For kortare periodar 
må ein rekne med mykje større skilnader i uregulert og regulert 
vassføring. Særleg gjeld dette i vintermånadane. I kalde 
periodar kan t.d. vassføringa ut av Vassdalsvatn auke frå 0,2 m3/s 
i dag til 5,1 m3/s ved full køyring av kraftstasjonen. 
Likeeins kan vassføringa inn i Østerbøvatn tenkast å auke frå 
rundt 0,4 m3/s i dag til 13,2 m3/s i ei kald vinterperiode 
ved "Samla utbygging til Østerbø". 

4. VASSTEMPERATURTILHØVA FØR UTBYGGING 

Måling av vasstemperaturen vart sett i gang i Ortnevikvassdraget 
i januar 1983. Ved målestasjonen i Ortnevik, ca 200 m ovanfor 
utløpet i fjorden, vert temperaturen målt med eit kvikksølv
termometer 3 dagar kvar veke med ei måling om morgonen og ei 
måling om ettermiddagen. Her er det og teke fleire døgnseriar 
der temperaturen er målt 7-8 gonger i løpet av same dagen. 
Dessutan er det teke ei måling kvar veke i Daleelva og i Vass
dalselva like ovanfor samanløpet mellom desse elvane. 

Temperaturvertikal er målt i Vassdalsvatn og i Østerbøvatn i 
februar 1984 og i Nykjevatn og i Svartevatn 3. april 1984. 

4.1 Temperaturtilhøva i vatna 

Temperaturvertikal som vart målt vinteren 1984 er teikna opp i 
fig 6. 

Vassdalsvatn er eit grunt lite vatn med største djupn under 10 m. 
Det ser ut som om gjennomstrøyminga avelvevatn berre nådde 
ned til 2-3 meter i Vassdalsvatn ved målinga. Under 3 m djupn 
låg det att varmare vatn som gjennomstrøyminga ikkje hadde nådd 
ned til. Temperaturen på innløpselva var 0,25 °c og utløpet av 
Vassdalsvatn heldt 0,36 °c under målinga. Vassføringa var 
0,3 m3/s. 

Målingane i Nykjevatn (612 m o h) og i Svartevatn (944 m o h) den 
3. april 1984 syner at Svartevatn då var 0,5-0,75 °c varmare 
enn Nykjevatn frå 10 m djupn og nedover. Ein skulle kanskje ha 
venta seg at Svartevatn var kaldare enn Nykjevatn p g a større 
høgd over havet og følgelig lågare lufttemperatur. Ei forklaring 
kan vere at Nykjevatn er djupare enn Svartevatn. Loddekartet 
viser, som tidlegare nemnt, målte djupn ned til 200 m i Nykje
vatn. I Svartevatn var djupet 70 m ved målepunktet midt på 
vatnet. Ein konsekvens av dette kan vere at Nykjevatn islegg seg 
seinare enn Svartevatn slik at avkjølingstida av vatnet i Nykje
vatn vert lengre. Ein manglar likevel data til å slå fast om 
Nykjevatn islegg seg spesielt seint. Temperaturen i dei andre 
fjellvatna er ikkje målt, men truleg er tilhøva i Svartevatn meir 
representativ for desse enn Nykjevatn. 
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Temperaturvertikalar frå sommartid er ikkje tekne enno, men 
målingar frå vatn i andre fjellområde på Vestlandet kan brukast 
for å gje eit inntrykk av tilhøva om sommaren. Under vanlege 
ver- og snøtilhøve vil oppvarminga i overflata kunne gå raskt når 
isen er borte i slutten av juni. Det varme overflatelaget vil 
likevel oftest vere tunt og i vindepisodar kan sprangsjiktet 
bry tast ned slik at det blir berre små skilnadar på temperaturen 
i overflata og i djupet. Ein vanleg situasjon i august i 900-
1000 m-nivået vil vere 10-12 °c i overflata med ei forholdsvis 
jamn senking til 5 °c i 20-30 m djupn. Under spesielt varme og 
rolege vertilhøve i august kan nok overflatetemperaturen nå opp i 
15 °C. I kalde somrar, derimot, med mykje snø frå foregåande 
vinter, slik som i 1983, er det nok truleg at vasstemperaturen 
ikkje når over lOoC i det heile. 
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4.2 Østerbøvatn 

Målingar av saltinnhald og temperatur i Østerbøvatn er vist i fig 
7. Det er teke ei måling l. oktober 1983 i ei periode med høgt 
tilsig til vatnet og ei måling 23. februar 1984 i ein periode med 
lite tilsig. Kurva frå l. oktober er henta frå rapporten til 
A/S Akva Plan (1983). Ferskvannslaget var sers tunt i februar, 
berre eit ca 10 cm tjukt lag under isdekket hadde under 10 %0 

saltinnhald. I oktober var same laget omlag 2 m tjukt. Målingar 
av det vatnet som vart utveksla mellom Sognefjorden og Østerbø
vatn i februar ga eit saltinnhald på 33,55 %0 inn og 26,9 %0 

ut. Dette tydar på at Østerbøvatn får ei utskifting av djupvatn 
i slike vinterperiodar med lite tilsig. 
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Målingar tekne av Sogn og Fjordane Kraftverk 6.-7. september 1983 
viser at det då gjekk 573000 m3 vatn ut av Østerbøvatn i ein 
utstrøymingsperiode. Dette var omlag 5 gonger meir enn fersk
vannstilsiget til vatnet denne perioden. I innstrøymingsperioden 
kom det inn 393600 m3 fjordvatn. Vasstanden i Østerbøvatnet 
varierte ca 20 cm i løpet av ein syklus. 

Kraftverkets utrekningar tydar på at ei auka overføring av vatn 
på 6 m3/s til Østerbøvatn (alt C) vil redusere innstrøyminga 
frå Sognefjorden med omlag 27% som eit årsmedel. Dette kan evt. 
kompanserast noe ved å utvide kanalen mellom vatnet og fjorden. 

4.3 Temperaturtilhøva i Ortnevikvassdraget 

4.3.1 Tilhøva i 1983/84 

I fig 8 er vasstemperaturen ved Ortnevik i perioden januar 
1983-apri1 1984 vist grafisk. Morgonmå1ingar er teke i heile 
perioden medan målingar om ettermiddagen berre er teke i 
mai-september. 
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Fig 8. Vasstemperaturen i ortnevikelva ved Ortnevik i 1983/84. 
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Ein ser at ettermiddagstemperaturen som of tast ligg l-2°C 
høgare enn morgontemperaturen i sommarmånadane. Dei dagane det 
er teke døgnseriar syner det seg at skilnaden mellom lågaste og 
høgaste temperaturen var 2-3 °c på solskinsdagar og under 
l °c på dagar med overskya ver. Tidspunktet for lågaste og 
høgaste temperatur på døgeret fall godt saman med dei ordinære 
måletidspunkta. Vi kan difor tru at dei to kurvene på fig 8 
stort sett representerer minimums- og maksimumstemperaturene. 

Om vinteren låg temperaturen for det meste nær frysepunktet, men 
i mildversperiodar kan vasstemperaturen raskt gå opp i 1-2 °C. 
Frå april steig temperaturen nokonlunde jamnt fram mot eit maksi
mum i midten av august då det vart målt ca 12°C i maksimum. 
Deretter sank temperaturen utetter haustmånadane. 

Ei samanlikning av målingane i Dalaelva, Vassdalselva og ved 
Ortnevik viser at vatnet i Dalaelva heile tida er kaldare enn ved 
dei to andre målepunkta. Skilnaden er som of tast rundt 0,5-1 °C. 
Dette kjem venteleg av et Daleelva har få innsjøar i nedslags
feltet sitt samanlikna med Vassdalselva. Det er kjent at inn
sjøar i eit vassdrag vanlegvis fører til høgare temperatur i av
løpselvane både om vinteren og sommaren. 

Frå Østerbø- og Mjølsvikvassdraget har vi ikkje vasstemperatur
målingar. Ei samanlikning av nedslagsfelta skulle tyde på at 
vasstemperaturen i Østerbøelva er omlag den same som ved Ortne
vik. Sørebøelva nedanfor Almdokkvatn har nok høgare vinter
temperatur og lågare sommartemperatur enn Ortnevik p g a det 
spesielle utløpet frå Almdokkvatn. Mjølsvikelva kan ein vente 
vil vere omlag som Dalaelva, dvs 0,5-1 °c lågare enn Ortnevik. 

4.3.2 Normale vasstemperatur~ilhøve 

Det er tidlegare nemnt at 1983 var eit uvanleg hydrologisk år med 
svære snømengder som vart liggjande lenge utetter sommaren. Det 
er difor grunn til å tru at vasstemperaturen sommaren 1983 var 
lågare enn det normale. For å sjå nærare på dette har vi saman
likna målingane frå Ortnevik med tilsvarande målingar i Raundals
elva i Vossovassdraget. Raundalselva kjem frå høgfjellsområda 
langs Bergensbanen, elva er uregulert og vasstemperaturmålingar 
er her teke siden 1975. 

I fig 9 er morgonmålingane frå Ortnevik og Raundalselva i 1983 
plotta saman. Måletidspunkta er omlag samtidig. 

I mai og juni ligg temperaturen 1-2 °c høgare i Ortnevikelv, 
men resten av året samsvarar temperaturen i dei to elvane sers 
godt. Det same bilete får vi og ved å samanlikne ettermiddags
målingane. 

Dersom vi på fig 10 samanlikner målingane i Raundalselva i 1983 
med medelverdiar for perioden 1976-82 så finn vi at temperaturen 
i perioden frå slutten av mai til midten av august i 1983 var 
1-3 °c lågare enn vanleg. Frå midten av august og ut oktober 
var temperaturen i Raundalselva derimot nokonlunde vanleg. 
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Dersom vi godtek at vasstemperaturen i Raundalselva er repre
sentativ for Ortnevikelva kan vi no teikne opp to kurver for 
Ortnevikelva som viser både tilhøva i 1983 og dei meir normale 
tilhøva som vi fann i Raundalselva i perioden 1976-82. Kurvene 
viser at temperaturen i juni og juli 1983 venteleg var 1-2 °c 
lågare enn normalt og at dei høgaste temperaturane kom seinare på 
sommaren enn normalt, sjå fig 11. 
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5. ISTILHØVA FØR UTBYGGING 

Det er ingen faste observasjonstader for istilhøva i dei berørte 
vassdraga, med unnatak for nedre delen av Steinslandsvassdraget. 
Istilhøva er difor for det meste skildra ut frå opplysningar og 
observasjonar som vart gjort under ei synfaring 22.-23. februar 
1984, men vi har og nytta meir generelle røynsler frå andre delar 
av Vestlandet. 

5.1 Fjellvatna 

Ein kan rekne med at fjellvatna i 900-1000 m-nivået til vanleg er 
islagte frå ein gong i november til ut mai. Vanlegvis vil isen 

D 
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gå opp i løpet av juni, men einskilde år med mykje snø og kaldt 
ver, som i 1983, kan det ligge is til langt ut i juli. Istjukk
leiken kan, som ein fylgje av dei store snømengdene, bli stor. 
3. april 1984 vart det målt ca 100 cm tjukk is på Svartevatn, og 
meir enn 150 cm på Tvitakvatn og Store Norddalsvatn. Islaget var 
då samansett av fleire lag med sørpe i mellom. 

Nykjevatn kan ein vanlegvis rekne med vil islegge seg i desember 
og gå opp att i mai. Her vart isen målt til 65 cm den 3. april 
1984. 

5.2 Østerbøvatn og Vassdalsvatn 

Islegginga av Østerbøvatn er sers variabel. Einskilde vintre kan 
vatnet vere islagt i slutten av november og isen kan ligge til ut 
i april. Andre år kan vatnet vere meir eller mindre isfritt 
heile vinteren. Det mest vanlege er at vatnet frys til i januar 
og går opp att i slutten av mars. 

Den 23. februar 1984 var isen 17-20 cm tjukk og nesten heile 
vatnet var islagt. Utanfor munninga av Sørebøelva var det like
vel eit stort ope område, dette kom av den høge vintertempera
turen i Sørebøelva. Det er visstnok vanleg at dette området er 
ope eller har dårleg is. 

på Vassdalsvatn er den øvre, djupaste delen vanlegvis islagt 
heile vinteren, medan den ytre, grunne delen anten er open eller 
har usikker is. Slik var og situasjonen 22. februar 1984. på 
den øvre delen var istjukkleiken då 25-30 cm. 

5.3 Elvestrekningane 

I Ortnevikvassdraget går Vassdalselva vanlegvis open eit stykke 
nedover frå Vassdalsvatn og er berre delvis islagt videre ned
etter. Ovanfor Vassdalsvatn er det og nemnt at elva kan gå 
open. Daleelva har vanlegvis eit meir samanhengande og meir 
stabilt isdekke. Frå samanløpet mellom desse elvane og til 
fjorden er elva vanlegvis islagt det meste av vinteren, men isen 
kan gå og kome att fleire gonger. Isgangar er ikkje uvanleg på 
denne strekninga og i einskilde høve har desse isgangane stuva 
opp elva fleire timar slik at vatn gjekk innover dyrka mark. 
Dette skjedde seinast i januar 1984. 

Østerbøelva er omlag som Vassdalselva. Elva går for det meste 
open, men det kan bygge seg opp isdammar i kuldeperiodar. Is
gangar er ikkje noe problem i denne elva. 

Sørebøelva er alltid isfri nedanfor Almdokkvatn. 

Mjølsvikelva har vi ikkje opplysningar om. 
fallet i nedre delen er det lite truleg at 
is her. Venteleg blir det og her bygt opp 
periodar. 

p g a det sterke 
det ligg samanhengande 
isdammar i kulde-
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Dei øvre delane av Steinslandsvassdraget har truleg stabile is
tilhøve heile vinteren. 

5.4 Sognefjorden 

Fjorden er nesten alltid isfri utanfor Ortnevik og Østerbøvatn. 
Berre i kalde netter kan det legge seg eit tunt isdekke på 
buktene. 

5.5 Bruk av isen 

Isen er i dag berre nytta i samanheng med fritidsaktivitetar 
medan han tidlegare vart nytta som transportveg for ved og høy. 

Mest nytta er isen i dag på Vassdalsvatn og Østerbøvatn. Her er 
det både skigåing, skøyting og fiske på isen. Det siste gjeld 
spesielt for Østerbøvatn. I høgfjellet er det truleg at fleire 
av vatna vert brukt av skiløparar, mest i tida rundt og i påska. 

6. VERKNADER AV UTBYGGING 

I dette kapitlet vert verknadene på vasstemperaturen og istilhøva 
vurdert for dei tre utbyggingsalternativa som er omtala i kap. 
2. Vurderinga av verknadene er i høg grad grunna på røynsler frå 
andre regulerte vassdrag på Vestlandet. Det har vist seg at 
vasstemperaturen i vestlandselvar med sterkt redusert vassføring 
i visse høve kan bli sterkt påverka av at grunnvasstilsiget vil 
bli relativt mykje større. Dette vil igjen ha som verknad at 
vintertemperaturen aukar og sommartemperaturen blir lågare, altså 
det motsette av det vi ellers reknar er vanleg i elvar med redu
sert vassføring. I kor stor mon dette vil kunne gjere seg gjeld
ande i dei aktuelle vassdraga er det i dag vanskeleg å ha nokon 
klår meining om. Vi har difor ikkje teke denne effekten med i 
vår vurdering av verknadene på vasstemperaturen ved ei utbygging. 

vi har heller ikkje rekna med at det blir byggt tersklar i elvar 
med redusert vassføring. Om så blir tilfelle, vil dette og på
verke vasstemperaturen og istilhøva. 

I det aktuelle området er det naturleg å sarnrnanlikne den aktuelle 
utbygginga med Evanger kraftverk som nyttar tilgrensande fjell
område i sør. 

6.1 Røynsler frå Evanger kraftverk 

Evanger kraftverk vart sett i drift i 1969. Kraftverket nyttar 
fallet frå Askjelldalsvatn (805-748 m o h) til Evangervatn (10 m 
o h). Det nyttar fleire magasin i høgdenivået 750-1000 m o h og 
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har dessutan fleire bekkeinntak. Magasinvatnet nyttast om 
vinteren og våren. Når snøsmeltinga startar i mai, nyttar kraft
verket mest berre vatn frå bekkeinntaka. I turre periodar om 
sommaren kan det og tappast ut magasinvatn. 

Vasstemperaturen er målt i avløpsvatnet frå kraftverket sidan 
1976. I fig 12 er verdiar frå perioden 1976-82 plotta saman med 
verdiane frå 1983. Medelverdikurva syner at temperaturen i 
vinter- og vårmånadane minkar jamnt frå 2 °c i byrjinga av 
desember til litt under l °c i slutten av mai. Omlag på denne 
tida startar smeltevatnet frå bekkeinntaka å dominere vass
føringa. Utetter juni og juli stig temperaturen jamnt til rundt 
7 °c i overgangen juli/august og held seg omlag på dette nivået 
til ut i september. Deretter minkar temperaturen jamnt att til 
rundt 2 °c i slutten av november. Kurvene for maksimum- og 
minimumstemperaturen syner at det kan vere store skilnader frå år 
til år, serleg om sommaren. T.d. i juli er det målt temperaturar 
mellom 4 °c og lOoC. Grunnen til dette er truleg forskjellen 
på temperaturen i vatnet frå bekkeinntak og frå magasina. 
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Fig 12. Vasstemperaturen frå Evanger kraftverk i 1983 er plotta saman med 
maksimums-, medel- og minimumsverdiar for perioden 1976-82. 
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Ku~va f~å 1983 syne~ at vasstempe~atau~en då va~ låga~e enn van
leg gjennom heile vinte~en og fø~ste delen av somma~en. Resten 
av året var tilhøva meir no~male. Dette bilete liknar på det vi 
tidlegare fann for Ortnevikelva, sjå fig Il. 

Avløpsvatnet frå kraftstasjonen kjem direkte ut i Solviki i 
Evangervatn. Observasjonar viser at istilhøva på Evangervatn før 
og etter utbygginga no er omlag som før i nedre og øvre delen. I 
Solviki er det blitt eit ope område når stasjonen går og rundt 
råka er det og eit belte med svekka is. Storleiken på råka og på 
beltet med svekka is varierar mykje med vertilhøva. 

6.2 Lita utbygging til Østerbø 

Planane er vist i fig l og omtala i kap. 2. 

6.2.1 Vasstemperaturen 

Mjølsvikelva og Østerbøelva nedanfor inntaka vil misse det meste 
av det kalde smeltevatnet frå høgfjellområda. 

på den andre sida missar desse elvane og dei oppvarmingsflatene 
for vatnet som fjellvatna i dag representerer. I sum kan ein 
likevel vente ein auke i medeltemperaturen i mai og juni, men 
neppe noen vesentlege skilnader i juli og august. Delvis p g a 
at den utjamnande verknad som fjellvatna i dag har på vass
temperaturen forsvinn, og delvis p g a redusert vassføring må ein 
og rekne med større og raskare svingingar i vasstemperaturen i 
takt med skifte i lufttemperaturen. Dette gjeld både i løpet av 
eit åøgn og frå dag til dag. 

Når kraftstasjonen går, reknar vi med at vasstemperaturen ut av 
stasjonen vil ligge rundt 2 °c det meste av vinteren. Under 
l °c kjem temperaturen nok berre i april-mai. Som nemnt i kap. 
2 reknar ein med at stasjonen vil stå i store delar av sommaren 
medan Nykjevatn blir fylt opp. Når stasjonen går om sommaren, må 
ein rekne med ein vass temperatur på 5-7 °C. For Østerbøvatn 
vil dette føre til at eit område utanfor stasjonen får varmare 
overflatevatn om vinteren og kaldare sommarvatn når stasjonen 
går. Av di dette og vil bli eit isfritt område, vil overflate
laget kjølast ned mot frysepunktet etter kvart som vatnet går frå 
stasjonen nordetter Østerbøvatn. Som nemnt i kap. 4.2 var fersk
vasslaget i Østerbøvatn berre 5-10 cm tjukt på ettervinteren. 
Når stasjonen går med ei vassføring på 5 m3/s, vil dette føre 
til at ferskvasslaget i overflata aukar noe i tjukkleik om 
vinteren. Det er ikkje gjort utrekningar som gjev døme på kor 
stor denne auken kan bli. Temperaturen i det meste av topplaget 
reknar vi med vil ligge rundt l °c når Østerbøvatn er islagt, 
berre like under isen blir det eit tunt lag med O °C. 
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6.2.2 Istilhøva 

Under dei føresetnadane som er nemnt tidlegare om at det ikkje 
blir auka grunnvasstilsig, så reknar vi ikkje med vesentlege 
endringar av istilhøva i Østerbøelva og Mjølsvikelva. I Østerbø
elva kan det tenkast at elva nede i dalen vil fryse lettare til 
på seinhausten av di innsjøvatnet frå Nykjevatn blir borte. 

Utanfor kraftstasjonen vil det halde seg eit ope område i øster
bøvatn så lenge stasjonen går. Det isfrie arealet vil variere 
med vassføring og vasstemperatur frå stasjonen, med verlaget, og 
med vassføringa frå Sørebøelva. Som nemnt under kap. 5.2 er dei 
natur lege istilhøva på Østerbøvatn og sers skiftande slik at vi 
vanskeleg kan samanlikne reguleringa med noen "normal" uregulert 
situasjon. Dersom vi tek utgangspunkt i ein tilstand då Østerbø
vatn vanlegvis ville vere islagt, så kan vi gjere utrekningar som 
tilnærma gjev arealet av det opne området utanfor stasjonen. Ved 
å sette inn i EDB-modellen "Fjordis" fylgjande hydrografiske 
konstantar: lufttemperatur -lOoC, vindstyrke 3,0 m/s, relativ 
fuktighet 75%, total stuttbølgja stråling 25 W/m 2 , driftsvass
føring 5,0 m3/s og temperatur på driftsvannet 1,5 °c, får ein 
0,5 km2 open vassflate. I praksis vil dette seie at den sør
lege 1/4-delen av Østerbøvatn blir open. på den ytre 3/4-delen 
kan det fortsatt ligge is når vertilhøva tillet dette. 

"Fjordis"-modellen kan brukast på terskelfjordar og skulle høve 
godt for Østerbøvatn. 

Den kraftige reguleringa av Nykjevatn vil føre til ei sterk opp
sprekking av isen i strandsona etter kvart som vatnet bli tappa 
ned. Eventuell ferdsel over Nykjevatn blir difor vanskeleg. Av 
di inntaket i vatnet ligg så djupt, vil det neppe bli råk i isen 
ved inntaket før heilt mot slutten av tappesesongen. 

Ein ventar ikkje meir is i fjorden enn i dag. 

6.3 Utbygging til Ortnevik 

Utbyggingsplanane er vist i fig 2 og omtala i kap. 2. 

6.3.1 Vasstemperaturen 

For dei elvestrekningane som får vesentleg redusert vassføring 
kan ein vente dei same verknadene som er nemnt for Mjølsvikelva 
og Østerbøelva under kap. 6.2.1. Dette vil gjelde Daleelva 
nedanfor tunnelinntaka og Vassdalselva mellom Furdalsvatn og 
Vassdalsvatn. 

Sjølve Furdalsvatn får sterkt redusert gjennomstrøyming om 
sommaren. Dette gjev ei lengre opphaldstid for overflatelaget i 
vatnet og vil føre til auka oppvarming av dette laget. Furdals
vatn kan ein difor rekne med vil få høgare sommartemperatur i 
overflatelaget og eit meir markert sprangsjikt. 
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Vassdalsvatn og Vassdalselva ned til fjorden blir påverka av 
køyringa av kraftstasjonen. Som nemnt i kap. 2 må ein rekne med 
at denne stasjonen kan køyrast heile året, og periodevis om 
sommaren og hausten berre med vatn frå bekkeinntaka. Vi reknar 
difor med at dei vasstemperaturane som er målt i Evanger kraft
verk kan overførast til å gjelde for Ortnevik kraftverk. I fig 
13 har vi plotta saman den normale, uregulerte vasstemperaturen i 
Ortnevik og den vasstemperturen vi reknar blir den "normale" ut 
frå Ortnevik kraftstasjon. Skilnaden mellom dei to kurvene blir 
då den temperaturendringa vi kan vente å få i Vassdalselva når 
den uregulerte restvassføringa er ubetydeleg. Frå midten av 
november til midten av april vil etter dette temperaturen auke 
med opp til ca 1,5 °C, medan temperaturen vil bli lågare i 
perioden mai-september. Størst skilnad kan ein vente i mai-juni 
då temperatursenkinga kan bli så stor som 5 °C. I juli-august 
blir skilnaden 2-4 °C, medan skilnadene i september-oktober 
blir venteleg små. 

Dette gjeld som sagt berre ved ei ubetydeleg restvassføring inn i 
Vassdalsvatn. Når restvassføringa i Vassdalselva er relativt 
stor, t.d. større enn l m3/s, vil endringa i vasstemperaturen 
ut av Vassdalsvatn bli mindre enn skilnaden på kurvene i fig 13. 
Når og restvassføringa frå Dalaelva blir innblanda, vil tempera
turendringa nedanfor samanløpet bli ytterlegare dempa. For å 
illustrere dette er det gjort utrekningar ut frå dei restvass
føringane som er gjevne i kap. 3.3 og temperaturkurvene i fig 
13. Det er då rekna med ei vassføring ut av kraftstasjonen på 
4 m3/s i januar og 3 m3/s i juli og ei avkjøling/oppvarming 
på 0,1 °c pr km open elvestrekning i januar/juli. 
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Vasstemperatur i °c 
Utløp av Vassdalsvatn Utløp 

uregulert regulert skilnad uregulert 

0,3 
10,0 

1,6 
8,0 

1,3 
-2,0 

0,1 
10,2 

i fjorden 
regulert skilnad 

1,0 
8,7 

0,9 
-1,5 

I Vassdalsvatn må ein rekne med at temperaturen blir nær homogen 
frå overflata til botn når kraftstasjonen er i drift. Tempera
turen blir då omlag som temperaturen i avløpsvatnet frå sta
sjonen. Dette skulle då føre til at vintertemperaturen etter 
reguleringa blir lågare nær botnen av vatnet, men høgare i over
flatelaget samanlikna med målingar før reguleringa (fig 6). 

6.3.2 Istilhøva 

Vassdalsvatn må ein rekne med vil vere isfritt dersom kraft
stasjonen er i kontinuer leg drift. 

på alle dei regulerte fjellvatna må ein rekne med noe opp
sprekking av isen i strandsona etter kvart som magasina blir 
tappa ned utetter vinteren. Den store snømengda i høgfjellet vil 
til ein viss grad dekkje til desse sprekkane, men spesielt der 
strendene er bratte og/eller er ujamne må ein rekne med at det 
kan bli vanskeleg å ferdast til og frå desse vatna. Over inn
taket til overføringstunnelar må ein vere merksam på svekka is 
eller opne råker i isen, ser leg mot slutten av tappesesongen. 
Der desse tunnelane ligg nær skiløyper må dei usikre områda bli 
merka eller sperra av med tau. 

I Dalaelva mellom tunnelinntaka og samanløpet med Vassdalselva 
reknar vi ikkje med sær lege endringar i istilhøva. Det same 
gjeld Vassdalselva mellom Furdalsvatn og Vassdalsvatn. 

Vassdalselva frå Vassdalvatn til fjorden må ein rekne med vil gå 
open heile vinteren når kraftstasjonen er i drift. Ved ein stans 
i stasjonen vil det likevel kunne danne seg isdammar i elve
leiet. Om så skjer, må ein ta omsyn til dette ved å starte opp 
kraftverket varsamt og auke vassføringa gradvis slik at ein ikkje 
utløyser ein uheldig isgang. 

Fjorden utanfor Ortnevik ventar vi ikkje vil få endra istilhøve. 

6.4 Samla utbygging til Østerbø 

Planane er vist i fig 3 og omtala i kap. 2. 

6.4.1 Vasstemperaturen 

For Mjølsvikelva og Østerbøelva vert endringane som omtalt for 
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"Lita utbygging" i kap. 6.2.1. Også Ortnevikvassdraget og i 
Steinslandsvassdraget nedanfor tunnelinntaka kan ein vente dei 
same endringane, dvs ein auke i medeltemperaturen i mai og juni 
og større og raskare svigningar i temperaturgangen. I Ortnevik
vassdraget gjeld dette heilt ned til fjorden, i Steinslandsvass
draget berre i dei sideelvane som vert regulert. 

Som for alternativet "utbygging til Ortnevik" (6.3.1) vil Fur
dalsvatn få høgare sommartemperatur også ved dette alternativet. 
Det same vil og gjelde for Kvanndalsvatna. på den andre sida får 
fleire vatn auka gjennomstrøyming, særleg om vinteren. Dette vil 
resultere i eit tjukkare vasslag under isen med homogen tempera
tur. Denne endringa vil ein særleg merke i det namnlause vatnet 
sør-aust for Øksefjellvatn og Storevatn. Også Østerbøvatn får 
auka gjennomstrøyming av vatn frå kraftstasjonen. Endringane i 
dette vatnet vert tilnærma som tidlegare omtalt for "Lita 
utbygging", men fordi driftsvassføringa aukar og det vert meir 
køyring om sommaren kan ein vente at ferskvasslaget i Østerbøvatn 
vert tjukkare enn ved "Lita utbygging". 

6.4.2 Istilhøva 

I Mjølsvikelva, Østerbøelva, Ortnevikvassdraget og i dei regu
lerte sideelvane i Steinslandsvassdraget nedanfor tunnelinntaka 
ventar ein ikkje store endringar i istilhøva. Ein tendens mot 
tidlegare islegging kan ein likevel vente i Østerbøelva, i Vass
dalselva og i Asebottelva. Føresetnaden er som nemnt under kap. 
6.2 at det ikkje vert auka grunnvasstilsig. 

I elva frå Store Norddalsvatn kan ein vente meir stabile istil
høve etter ei overføring til Storevatn. I dag vert magasinvatnet 
slept ut i elva til eit tunnelinntak lengre nede. 

på alle dei regulerte fjellvatna må ein rekne med noe opp
sprekking av isen i strandsona etter kvart som vasstanden blir 
senka ut etter vinteren. Den store snømengda i høgfjellet vil 
til ein viss grad dekkje til desse sprekkane, men spesielt der 
strendene er bratte og/eller er ujamne må ein rekne med at det 
kan bli vanskeleg å ferdast til og frå des se vatna. Over opninga 
av overføringstunnelar og over tersklar må ein vere merksam på 
svekka istilhøve eller opne råker i isen, ser leg mot slutten av 
tappesesongen. Der desse tunnelane ligg nær skiløyper må dei 
usikre områda bli merka opp eller sperra, t.d. med tau. 

på dei vatna som får stor auke i gjennomstrøyminga av varmt 
magasinvatn kan ein å få svekka istilhøve over ein større del av 
vatnet. Spesielt vil dette gjelde for det namnlause vatnet sør
øst for Øksefjellvatn, for Storevatn, for det lille vatnet sør 
for Storevatn og for Søre Blådalsvatn. 

For Østerbøvatn vert verknadene dei same som er nemnt under "Lita 
utbygging" i kap. 6.2.2, men det opne området utanfor kraft
stasjonen kan verte større når kraftstasjonen køyrer med ei 
driftsvassføring som er over 5 m3/s. på same måte som omtalt i 
kap. 6.2.2 har vi og nytta EDB-modellen "Fjordis" for "Stor 
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utbygging" med dei same meteorologiske inngangsdata. Driftsvass
føringa er satt til 13 m3/s, dvs lik maksimal slukeevne. 
Resultatet syner at ca 1,0 km2 av Østerbøvatn vil halde seg 
open under dei tilhøva som er gjevne. I praksis vil dette seie 
at den sør lege halvdelen av Østerbøvatn blir open. på den nord
lege halvdelen kan det framleis leggje seg is når vertilhøva 
tillet dette. 

Ein ventar ikkje meir is i fjorden enn i dag. 
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