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vanntemperaturen. VanntemperaturmAlinger sommeren 1985 viser at 
temperaturen i BjørnarA og i de andre elvene som tenkes overført 
til Sarvsfossen var opptil 5 0c lavere enn i Otra under snø
smeltingen i mai-juni. I juli og august var forskjellene mye 
mindre. overføringen av sideelvene vil derfor bidra til at tempera
turen i Otra pA strekningen fra Trydalsbekken til utløpet fra 
Brokke kraftverk vil stige noe under snøsmeltingen i fjellet. 
Størst temperaturøkning, opptil 4 0c, ventes like nedenfor 
sammenløpet med BjørnarA. Videre nedover mot Valle ventes tempera
turøkningen pA det meste A bli 1-2 °c. utenom snøsmeltings
perioden ventes bare smA vanntemperaturendringer. 

Isforholdene. Korttidsreguleringen av Sarvsfossmagasinet vil svekke 
isen langs strandomrAdene. Isforholdene i Otra nedenfor sarvsfossen 
endres lite, bare i perioder med økt forbislipping fra sarvsfossen 
kan det bli noe mer rAker i strykpartiene. pA Torvikvatn kan det 
bli svekket is ved tunnelinntaket, dette omrAdet mA sikres for ski
løpere med tau. Andre endringer av isforholdene ventes A bli smA. 
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FORORD 

I forbindelse med at Ils Øvre Otra planlegger tilleggsutbygginger 
i øvre deler av Otra, er Iskontoret ved Hydrologisk avdeling bedt 
om a vurdere mulige virkninger pa vanntemperaturen og isfor
holdene i de berørte deler av vassdraget. 

Rapporten bygger mest pa materiale innsamlet i 1985, men det er 
ogsa nyttet data fra tidligere ar og erfaringer fra liknende ut
bygginger i andre vassdrag. 

Førstehydrolog Arve M. Tvede har hatt ansvaret for utarbeidelse 
av rapporten mens det meste av feltarbeidet er utført av ingeniør 
Erling Trydal. 

Rapporten inneholder en kort beskrivelse av vassdragene og over
sikt over de utbyggingsplaner som ligger til grunn for vurder
ingen. Som bakgrunn er tatt med litt om vassføringsforholdene i 
omradet. De naværende vanntemperatur- og isforhold er beskrevet 
og virkningen av den foreslatte regulering pa disse er vurdert. 

Manuskriptet til rapporten er gjennomlest av Ils Øvre Otra før 
trykkingen. 

MUlige virkninger av vassdragsregulering pa 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, desember 1985 

f.;:.!::s ~~ 
fung. fagsjef 
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l. PROSJEKTBESKRIVELSE 

De aktuelle prosjektene er a) overføring av Bestelandså og Fjell
skar å til Brokke kraftverk og b) overføring av Torvikvatn, Bjørn
arå og flere mindre bekker til Sarvsfossen. 

prosjekt a) er vist i fig. l. Tilløpstunnelen til Brokke kraft
verk som i dag stopper ved Farå, forlenges sørover slik at Beste
landså og Fjellskarå kan tas inn i tunnelen. Fra Bestelandså 
overføres et felt på 36,6 km2 . Restfeltet nedenfor inntaket 
blir bare ca. 2,5 km2 . Elva vil i praksis være tørrlagt unntatt 
i perioder med overløp ved inntakene. Fra Fjellskarå overføres 
11,1 km2 mens restfeltet blir ca. 9 km2• Fjellskarå vil i 
middel få ca. 40\ av nåværende vassføring ved sammenløpet med 
Otra. 
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Fig. l. Prosjekt a) innebærer overføring av Bestelandså og Fjell
skarå til det eksisterende inntaket i Farå. Derfra tas 
vannet videre til Brokke kraftverk. 
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prosjekt b) er vist i fig. 2. Torvikvatns felt pa la km2 over-
føres fra vestenden av vatnet i en tunnel til Bjørnara like 
nedenfor Edanfossen. Avløpet fra Torvikvatn sperres med en liten 
betongskjerm. Bjørnara tas inn i tunnel pa kote 630 m med en 
liten terskel over elva. Bjørnaras nedslagsfelt til inntaket er 
65,5 km2 . OVerføringstunnelen munner ut i inntaksmagasinet ved 
Sarvsfossen. Underveis tas som bekkeinntak inn Blautgrjotbekken 
(2,6 km2), Løyningsbekken (3,0 km2), Optestølbekken (5,0 km2), 
Finndalsbekken (3,0 km2), Bjorbekken (3,0 km2) og Stemt jørn (2,5 km2). 
I alt overføres felter pA 94,6 krn2 . 
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Fig. 2. prosjekt b) innebærer overføring av Veia, Bjørnara og 
flere mindre bekker til Sarvsfossmagasinet. I den eksi
sterende overføringstunnelen til Bossvatn bygges Skarg 
kraftstasjon. 
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Av VeiAs totale nedslagsfelt pA ca. 18 km2 overføres altsA 55%. 
Vassføringen ved sammenløpet med Otra blir redusert til ca. 40% 
av nAværende Arsmiddelvassføring. Av BjørnarAs totale nedslags
felt blir hele 90% overført. Restfeltet blir sA lite at BjørnarA 
bare vil fA vassføring av noen betydning i de perioder det blir 
overløp ved inntaksterskelen. 

OgsA de andre bekkene som tas inn i tunnelen kan en regne med 
blir sA godt som tørrlagte nedenfor inntaket. 

ovenfor Sarvsfossen bygges en dam slik at vannstanden heves ca. 
40 m. En fAr da et magasin i elvegjelet som strekker seg ca. 2 km 
opp til Kvæven. En tenker seg at magasinet korttidsreguleres om 
vinteren. Det vil da bli tappet ned 2-3 m i løpet av 4-6 timer og 
fylles opp igjen i løpet av 30-45 timer. Tilløpstunnelen til 
Skarg kraftverk blir den nAværende overføringstunnel og kraft
verket fAr samme utløpssted i Bossvatn som tunnelen har i dag. 

2. VASSF0RINGSFORHOLD 

Det er ingen vassføringsregistreringer i noen av de sideelver og 
bekker som omfattes av utbyggingsplanene. I Otra registrerer VID. 
536 Valle avrenningen fra alle feltene som inngAr i prosjekt b). 
I tillegg inngAr ogsA den uregulerte avrenningen fra 146 km2 
som ikke inngAr i utbyggingsprosjektet samt det vannet som 
slippes fra Bykil. VID. 536 Valle har vært i drift siden 1918. 

pA isohydatkartet over Norge, som nA er under trykking, er 
normalavrenningen fra de aktuelle feltene rundt 800 m O.h. satt 
til 40 1/s·km2. Rundt 600 m-nivAet er det 30 1/s'km2, 
mens avrenningen i dalbunnen bare er 25 1/s·km2 . Det er altsA 
en betydelig økning i avrenningsintensiteten med høyden. 

2.1 KonsesjonspAlagte vassføringer 

Konsesjonsbetingelsene for den pAgAende kraftutbygging i Øvre 
Otra angir følgende minstevassføringer for Otra i det aktuelle 
omrAdet: 
- Ut fra Bykil skal det alltid Slippes 0,2 m3/s. 
- I vinterperioden skal det ved VID. 536 Valle alltid gA 2 m3/s. 

Hvor lang "vinterperioden" skal være er ikke nærmere definert. 
En vanlig oppfatning har vært at den gAr fra 15. oktober til 
snøsmeltingen starter. 

- I sommerperioden skal det gA 3 m3/s ved Valle. Dette blir i 
perioden fra snøsmeltingen starter til 15. oktober. 

Utenom den uregulerte avrenningen fra 241 km2 registreres altsA 
ogsA avløpet fra Bykil som alltid skal være 0,2 m3/s. NAr 
summen av disse 0,2 m3/s og tilsiget fra lokalfeltet kommer 
under 2 m3/s om vinteren og 3 m3/s om sommeren sA rnA det 
Slippes ekstra vann fra Bykil for A opprettholde minstevass-
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føringspAleggene. Den planlagte utbyggingen forutsetter at de 
samme minstevassføringsreglene vil fortsatt gjelde. Dette vil 
innebære at det i perioder rnA slippes mer vann fra Bykil enn i 
dag. Mer om dette i kap. 2.3. 

2.2 Vassførinqer i 1982-85 

I fig. 3 er plottet ukesmiddelvassføringene for Arene 1982, 1983 
og 1984 ved vm. 536 Valle. Figuren er tatt med for A illustrere 
hvordan vassføringene har vært etter at de siste utbyggingene i 
Øvre Otra er blitt virksomme. Figuren viser at det er store for
skjeller fra Ar til Ar, bestemt av avrenningsforholdene fra det 
uregulerte feltet. I 1982 og 1984 lA vassføringen nær den pAlagte 
minstevassføringen i januar, februar og mars. Fra midten av april 
til midt i juni sørget snøsmeltingen for at vassføringen stort 
sett lA mellom 10 og 40 m3/s. Fra midt i juni til ut i sep
tember lA vassføringen i lange perioder nær de 3 m3/s som er 
minstevassføringen, spesielt gjaldt dette i 1984. IhøstmAnedene 
kom det igjen en periode med høyere vassføringer pga. mer nedbør. 
1983 var et uvanlig hydrologisk Ar med store snømengder i 
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Fig. 3. Ukesmiddelvassføringer for Arene 1982, 1983 og 1984 ved 
Vm. 536 Valle. 
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fjellet. Snøakkumuleringskartet for 30. april 1983 viste at det 
da var 160% av normal snømengde i 800 m-nivAet. Snøsmeltingen 
holdt derfor vassføringen oppe helt til slutten av juli. HØstned
børen var ogsA stor og ga en ny flomperiode. Avrenningsforholdene 
i 1982 og 1984 er nok mer representative enn de var i 1983. Det 
mA derfor antas at det i de fleste Ar vil være nødvendig A slippe 
noe ekstra vann fra Bykil i periodene januar-mars og fra midten 
av juni til ut august. 

vassføringen i 1985 er av spesiell interesse fordi det ble tatt 
vanntemperaturmAlinger i perioden 22. mai-7. november. Vass
føringen ved Valle i perioden 1.5.-31.10. er plottet i fig. 4. 
Det mangler data for noen døgn pga. svikt i registreringsut
styret. Snøsmeltingen startet for alvor 8. mai og ga høye vass
føringer ut mai og fram til rundt 15. juni. Snøakkumulerings
kartet viste imidlertid at det bare var ca. 65% av normale snø
mengder i 800 m-nivAet, snøsmeltingen tok derfor forholdsvis fort 
slutt. I deler av juli var vassføringen nede i 3 m3/s, men stor 
nedbør i august ga igjen forholdsvis høy avrenning. pA nedbørsta
sjonene i dalbunnen kom det 150-250 mm nedbør i august. I sep
tember og oktober var det igjen perioder med liten vassføring av-
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VANNFØRINGSDATA (OØGN-VERDIER) I 1985 

STASJON: 53S - O VALLE 

V 

V\f 
~ 

Ji \ I ~ \ I 

V 
'~ J\ \ \ \I ~I 

o -

O 
I I I I I 

MAI JUN .JUL Aue SEP OKT 

Fig. 4. Døgnmiddelvassføringen for perioden l. mai-3l. oktober 
1985 ved VID. 536 Valle. pA grunn av instrumentsvikt 
mangler data for perioden 23.-28. mai. 
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brutt av korte og sma regnværsflommer. 1985 er altsa karakteri
sert med en intens, men kort snøsmeltingsperiode fra 10. mai til 
ca. 15. juni og en sommer- og høstsesong som stadig varierte 
mellom vassføringer nær minstevassføringen og regnværsperioden 
med større vassføringer. 

2.3 vassføringer etter utbygging 

Utbyggeren har ikke presentert noen detaljert beskrivelse av 
hvordan vassføringsforholdene vil bli etter en utbygging. For 
vanntemperaturen i Otra er det imidlertid viktig a ha en ide om 
hvor stor avrenningen fra det uregulerte restfeltet blir, og hvor 
mye ekstra vann som ma slippes fra Bykil, og til hvilken tid. Det 
er derfor gjort noen enkle hydrologiske overslag over dette som 
gir grunnlag for følgende konklusjoner: 

- overføringene av Bestelandsa og Fjellskara vil ikke influere 
merkbart pa vassføringen i Otra. 

- Utenom korte perioder med overløp ved inntakspunktene vil 
Bestelandsa være tørrlagt og Fjellskara far i middel bare 40% 
av naværende vassføring ved innløpet i Otra. 

- Det uregulerte tilsiget til vm. 536 Valle reduseres i middel 
fra 9,5 m3/s til 5,7 m3/s. 

- Under midlere lavvannsperioder om vinteren og sommeren kommer 
avrenningen ned i 5 1/s·km2 fra de uregulerte feltene. 
Dette betyr at det uregulerte tilsiget til Valle vannmerke i 
dag utgjør 1,33 m3/s i midlere lavvannsperioder. Dette vil 
reduseres til 0,83 m3/s etter utbyggingen. 

- Under midlere lavvannsperioder om vinteren ma derfor slippingen 
av vann fra Bykil økes fra 0,67 til 1,17 m3/s og om sommeren 
fra 1,67 til 2,17 m3/s. Dette vannet slippes forbi ved Sa rvs
fossen hvor det er tilgang pa tilstrekkelig vann pga. palagt 
minstevassføring ved Hoslemo vm. 

- Lengden av den perioden som det ma slippes vann fra Bykil vil 
øke noe, spesielt om sommeren. 

- Bjørnara far vassføring av noen betydning bare i de perioder 
det er overløp ved inntaket. veia far beholde ca. 40% av navær
ende vassføring. 

3. VANNTEMPERATURFORHOLD 

Vanntemperaturen i Otra er malt et stykke ovenfor utløpet av 
Brokke kraftverk siden 1973 (stasjonsnr. 11508). Det males sam
tidig ogsa i avløpsvannet fra Brokke kraftverk. Målingen tas 
manuelt med kvikksølvtermometer hver mandag, onsdag og fredag. 
Det tas malinger disse dagene ca. kl. 09 og kl. 15. Disse mAl
ingene representerer vanntemperaturen i Otra omtrent 7 km neden
for limnigrafen ved Valle. 

22. mai 1985 ble det satt ut automatiske temperaturloggere i Otra 
ved Ljosa (stasjonsnr. 11510) og i Bjørnara (stasjonsnr. 11511). 
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Stasjonen i Otra ved LjosA ligger ca. 1,5 km ovenfor sammenløpet 
med BjørnarA og stasjonen i BjørnarA ligger 0,5 km ovenfor 
sammenløpet med Otra, se fig. 2. Loggerne registrerte vann
temperaturen hver 4. time fram til 13. november og fungerte feil
fritt i hele perioden. Under inspeksjonsturer i vassdraget ble 
det tatt kontrollmAlinger i flere punkter den 22.5, 3.7, 24.8 og 
13.11. 

3.1 Temperaturforholdene ovenfor Brokke kraftverk 1973-84 

I fig. 5 er plottet middelverdier av alle mAlinger i perioden 
1973-84 ved stasjon 11508. vi ser at temperaturen ligger sA vidt 
over frysepunktet fra midten av desember til begynnelsen av mars. 
At elva vanligvis holder en temperatur litt over frysepunktet 
skyldes nok den regulerende virkningen av FlAren, et stort 
terskelbasseng som ligger 2 km ovenfor mAlestedet. FlAren er opp
til 10 m dyp. Utover i april stiger sA temperaturen etter hvert 
raskere og det begynner A bli en viss døgnvariasjon i temperatur
gangen. lOoC passeres vanligvis i begynnelsen av juni, mens 

TEMPERATURDATA (UKESMIDLERl I PERIODEN: 1915- 198~ 

MIDDELVERDIER FOR 11508- 1 ...........--.. 1 1508- 5 •••• 

u ~~-------------------------------------------------------------, . 
o: 
(!) 

Otra ovf. Brokke kraftverk 

~4-----------------------------~~------~----------------------; 

~4-------------------------~----------------~------.------------; 

~rl---------------------+---------------------------4-----------~ 

JAN FE8 MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

Fig. 5. Ukesmiddelverdier for vanntemperaturen i Otra like oven
for Brokke kraftverk. Kurvene er middelverdier av mAl
inger i perioden 1973-84 tatt manuelt 3 dager i uken om-
trent kl. 09 og kl. 15. 
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maksimumstemperaturene normalt kommer i overgangen juli/august. 
Morgentemperaturen er pa dette tidspunkt rundt 170C og etter
middagstemperaturen 180C. Dette er som nevnt middelverdier for 
12 ar, flere ar har det vært malt over 20 °c i deler av juli og 
august. Fra midten av august synker sa temperaturen jevnt utover 
høsten. 

3.2 Temperaturforholdene i 1985 

Maledata ved stasjon 11508 i 1985 er vist i fig. 6. Hvis vi 
sammenlikner fig. 5 med fig. 6, ser vi at temperaturen i 1985 
steg raskere i løpet av mai og juni, og var 0,5-2 °c høyere enn 
det som er middelverdiene for perioden 1973-84. En temperaturtopp 
pA 17-18 °c ble nAdd allerede rundt 5. juli. Resten av sommeren 
og videre utover høsten la imidlertid vanntemperaturen l-3°C 
lavere enn middelkurven. Dette stemmer godt med det vi vet om 
snøforholdene og nedbørs forholdene i 1985. Lite snø i fjellet og 
mye godvær i mai og juni førte til høyere vanntemperaturer enn 
det som kan ansees som normalt fram til 5. juli. Deretter førte 

TEMPER~TURD~T~ (DØGN-VERDIER) 1985 

ST~SJON: 11508 - l: ____ l 1508 - 3: • ~ • Otra ovf. Brokke kraftverk 

11510 Otra ved Ljoså 
u ~,----------------------------------------------------------------, . 
a: 
(!) , . 

~4---------------------------~"--~~~~+-------------------------~ 
" 

~~------------------------~.~--------------~.~----------------~ , ·!\V 1'1 ' 
',\ ' 

f " • 't 
I ["i " .' I , . . \ 

I , \:- ·k. 
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I. . 
~Y----------------------~-----------------------------H----------~ 

kl. 15"",. ' 
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Fig. 6. Vanntemperaturen i Otra i 1985 ovenfor Brokke kraftverk 
og ved LjosA er plottet sammen. MAlingene ved Brokke 
kraftverk er tatt manuelt 3 dager i uken omtrent kl. 09 
og kl. 15. Kurven fra mAlestedet ved LjosA er døgnmiddel
verdier. 
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mye nedbør og kaldt vær til lavere temperaturer enn normalt 
resten av sommeren. Dette kan illustreres med data fra Byglands
fjord som er d~n nærmeste værstasjonen i vassdraget. Mai var 
0,1 °c varmere enn normalt, juni akkurat normal, juli var 
0,9 °c kaldere og august hele 1,6 0c kaldere enn normalt. 
Nedbøren i juni var 43% av normalen, i juli 119% og i august 151% 
av normalverdiene. 

I fig. 6 er ogsA kurven for middeltemperaturen i Otra ved LjosA 
(st.nr. 11510) tegnet inn. En ser at Otra hadde omtrent samme 
middeltemperatur ved de to stasjonene fram til ca. 20. juni, 
enkelte dager under den sterkeste snøsmeltingen var temperaturen 
til og med lavest ved Brokke. Resten av sommeren lA temperaturen 
1-2 °c høyere ved mAlestedet ovf. Brokke kraftverk enn ved 
LjosA. Dette gir en indikasjon pA at tilsiget til Otra fra lokal
feltet mellom LjosA og Brokke virket avkjølende pA Otra under 
snøsmeltingen i mai og deler av juni. Etter at snøsmeltingen er 
slutt vil en sA fA en stigende temperatur nedover elva i sommer
mAnedene. Alle terskelbassengene pA denne strekningen virker som 
oppvarmingsmagasiner for vannet pga. det store overflatearealet 
de skaper i forhold til vassføringene. Som tidligere nevnt var 
jUli og august relativt kjølige i 1985. I varme somrer rnA en der
for regne med at det kan bli enda større oppvarming av Otra pA 
strekningen mellom LjosA og Brokke i jUli-august enn det som ble 
malt i 1985. 

For A se nærmere pA temperaturforskjellene mellom Otra og Bjørn
arA har vi plottet opp daglige maksimums- og minimumsverdier for 
de to stasjonene i fig. 1 og 8. I hovedtrekkene var temperatur
gangen den samme ved begge stasjonene, men en ser at temperaturen 
i BjørnarA varierer noe mer enn i Otra, bAde i løpet av døgnet og 
fra dag til dag. De to figurene viser ogsA at temperaturen var 
markert lavere i BjørnarA fram til midten av juni, deretter var 
det ikke spesielle forskjeller før midten av oktober, hvoretter 

BJØRNARA N 'Il, 
STASJOk N.; 11511- C .. : 1965 

MID.TE"P 

DATO JAN fEb MAR AP. MA I JUN 

1 7.64 
2 6.56 
3 8.85 
4 9.14 
5 9.12 
6 8.93 
7 8.a 
8 8.50 
9 9.03 

10 8.50 

11 8.77 
12 a. 44 
13 8.97 
14 8.93 
15 9.47 
16 9.39 
17 10.12 
Ta 10.65 
T9 11.36 
20 12.49 

21 13.11 
zz 4.77 12.8e 
23 3.81 12.8E 
24 3.B B.72 
25 4.00 13.28 
26 4.42 12.60 
27 5.07 12.46 
26 5.37 12.61 
29 5.01 12.95 
30 5.75 11.78 
31 6.66 

MIDD EL 4.82 10.44 
P1AI\,S. 6.66 13.72 
MIN1M. 3.33 7.64 

HYHO'O"ISK A~HUNG. AR Kl V: 

(DEG. ) 

JU' AUG SEP 

13.22 14.67 1\1 .91 
13.48 12. Co 9.72 
14.41 11.85 ~ .14 
14 .88 12.21 9.42 
16.26 10.50 7.62 
15.26 11.54 La 
15.68 12.27 6.60 
14.35 11. 44 7.26 
15.15 11.95 7.63 
15.36 11. 5 7 8.50 

14.04 11. 71 9.40 
13.83 10.80 i .97 
15.16 11.Co 9 •• 3 
12.44 11.41l 6.B 
13.33 12.H 8.31 
12.33 11.55 7.97 
13.26 12.76 7.12 
1<.56 1 <. 58 7.56 
11.88 l1.n 7.51 
11.82 11.91 7.07 

1'" 29 12.19 6.84 
12.16 11.74 5.97 
11.82 11.11 5.35 
12 .60 10.93 5.27 
13.24 10.78 4.65 
14.42 10.7b 4.63 
14.31 10.44 6.21 
14.60 11.18 5.36 
14 .32 10.62 4.94 
14.3-3 10.35 6.45 
14.82 11.29 

13.80 11. 6u 7.38 
16.26 14.67 1 (,.91 
11.82 1 C .35 4.63 

TREG 

C'T 

9.1U 
6.92 
8.67 
8.70 
8.24 
7.94 
8.11l 
7.l9 
6.58 
6.46 

6.54 
5.2C 
5.23 
6.79 
" .18 
6.29 
5.50 
5.71 
5.05 
S. 23 

S. 97 
4.91 
2.89 
1. 25 
1.62 

.64 
.31 

1.89 
1.1 U 
2.90 
1.39 

5.20 
9.10 

.31 

85/1Z/03. 

NOV DES 

•• 1 
.13 
.12 
.;;2 
.01 
.70 
.16 

.38 

.70 

.12 
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Fig. 7 Vanntemperaturen i Otra ved Ljoså og i Bjørnarå i 1985. 
og 8. Daglig maksimums- og minimumsverdier er plottet. 
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temperaturen sank raskere i Bjørnarå enn i Otra. Bjørnarå synes 
altså å ha et temperaturregime som er kaldere enn Otra under snø
smeltingen og dessuten seinhøstes, mens det i juli, august og 
september ikke er nevneverdige temperaturforskjeller. For å illu
strere dette nærmere er det i fig. 9 plottet forskjellene i 
middeltemperatur mellom de to stasjonene. Under snøsmeltings
perioden fram til ca. 20. juni var Bjørnarå 2-5 °c kaldere enn 
Otra. Fra 20. juni til ut august var denne forskjellen bare rundt 
IOC, mens det i september og deler av oktober var omtrent 
ingen forskjell. Fra midten av oktober var igjen Bjørnarå 
1-2 °c kaldere enn Otra. Døgnmiddelverdiene er ogsa satt opp i 
tabellene pa s. (11 og 13). 

For å se litt pa hvorvidt Veiå og de andre bekkene avviker i 
temperatur fra Bjørnarå, så er det tatt en del målinger under 
inspeksjonsturene i vassdraget. Disse malingene er gjengitt 
nedenfor. 

Malested 

Trydalsbekken 
Otra V/Ljosa 
Bjørnara v/logger 
Veiå v/Rv. 12 
otra V/RØYS land bru 

22.05.85 
kL 11-13 

5,90 
4,24 
4,29 

Dato 
03.07.85 24.08.85 
kl.15-17 kl.20 

17,89 
16,48 
16,53 
17 ,51 
17,12 

11,71 
10,98 
10,28 
14,41 

13.11.85 
kL 10-12 

0,08 
0,15 
0,15 
0,11 
0,12 

Materialet er for lite til å trekke noen sikre konklusjoner ut 
fra. Det er imidlertid lite som tyder på at Veiå eller de andre 
bekkene som tenkes overført, avviker noe særlig i vanntemperatur
forhold fra Bjørnarå. 

OTRA VED LJosA NVE, H'(OROLOGlSK AVOE.LING~ "~K IIJ: TREG b~/l<1U;. 

STASJON N~ : 11510- C aR: 193 ~ 
MID.TE"P (O EG.) 

DAT o JAN r Eo MH AP~ "A 1 JUN JU L AUC. \LP on NCV DES 

1 12.88 1 ~. 7 5 1 l. 9 5 1 u. ~O ~.30 1.77 
2 1 l. 4~ 15.86 1l.85 10.62 8. ~9 1. 99 
l ll.82 16.50 1 l.2O lU.ll 8.59 2.30 
4 1 l. 88 16. ~4 12.74 9.14 8.42 c.53 
~ 1 l. l2 16.62 1 J .09 8.74 a.3Y 1.l2 
6 12.74 16.43 12.79 b.9 J 7.7b 1. bl 
7 12.60 16.21 12.69 Y.02 7.29 1.44 
ø 12.25 16.38 12.2 l 9.1 l 7.0.1 
9 12.25 15.82 12.45 9.66 7. O. 

lO 1 l • 7~ 15. o 7 12.27 9.48 6.41 

11 1 1. 8l 15.52 12.21 9.66 ~. 95 
12 l 1.98 14. b l 12.40 9.l7 6.81 
13 l1.n 14.33 13.25 9.21 6.61 
14 l 1.77 13.87 12.67 9.0l 6.l9 
15 12. C 7 14.2 l ll.53 0.3 l 6.20 
16 12.l8 13.87 13.59 b.l0 6.JO 
17 12.66 l l. l 1 l l.2 l 6,06 5. 95 
18 l l. 70 12.79 12.43 7.73 5. b 7 
19 14.49 13.25 12.58 7. ~4 6.31 
20 14.46 13. 59 12.65 6.99 6.H 

~ 1 14. O! 13.64 12.45 CI.41 5.08 
22 Cl .18 14.49 14.42 12.09 0.3 l 4. O l 
2l 0.0 l 1~.10 14.94 11. 7~ " 76 l. 2.1 
24 0.35 14.71 1 ~. 5 9 11.49 5.4 l 1.91 
25 6.96 14.28 15.59 l l .4 l 6.0l 2.57 
26 7.84 14. l6 15.82 l l .75 o .l5 2. /) 
27 8.01 14.22 15.4 O l l .79 5.69 2.6' 
26 8.78 13.12 15. 13 l 1.52 6.03 3.0. 
19 ~.9 l 14.21 15.60 1 1.94 7.68 l.02 
lO 10.99 15.07 15.60 11.91 8.24 2.61 
31 11 .96 14.6l 11.47 2.24 

1'110 DEL 8.30 13.35 15.06 12. SU •• l l 5.6l ~ .u2 
"AI( s. 11 .96 l ~. la 16.62 13. 9~ 10.\10 8. ~9 c.5l 
MIN1M. 6.01 11.75 12.79 1 l .4l 5.4 l 2.24 1.44 
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Fig. 9. Forskjellen i vanntemperatur i 1985 mellom Otra ved Ljoså 
(stasjon L1510) og Bjørnarå (stasjon 11511) er plottet 
som 5-døgnsmidler. Positive verdier betyr at Otra er 
varmest, negative verdier betyr at BjørnarA er varmest. 

For prosjekt a) vil overføringene av BestelandsA og Fjellskarå 
lkke ha noen målbar virkning på temperaturforholdene i Otra slik 
forholdene er i dag. Dersom Heknl kraftverk bygges, vil det imid
lertid kunne fa en viss innvirkning. Som nevnt under kap. 2.3 vil 
BestelandsA bare fA vassføring i perioder med overløp, i disse 
periodene vil ikke vanntemperaturen endres. I FjellskarA blir det 
i middel igjen ca. 40\ av nAværende vassføring og vannet kommer 
fra de laveste delene av feltet. Dette vil gi et mindre smelte
vannsvolum enn i dag og følgelig noe varmere vann i mai og deler 
av juni. Resten av året ventes ikke merkbare endringer i vann
temperaturen i Fjellskara. 

Ved prosjekt b) er det praktisk å dele vassdraget opp i 6 områder 
som omtales nedenfor: 

Qm~AQe_l~ ~a~v~f2s~m~g~s!n~t_og ~o~sya!n~ Sarvsfosslnagasinet fAr 
et vesentlig større magasinvolum enn i dag, men ogsa tilsiget 
blir større pga. det tilførte avløp fra de overførte feltene. 
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Temperaturen pa det overførte vannet ventes imidlertid ikke a bli 
noe særlig forskjellig fra vannet som kommer i Otra ovenfor 
sarvsfossmagasinet. Følgelig ventes det heller ikke a bli noen 
temperaturendringer i Sarvsfossmagasinet eller i Bossvatn. 

Qm~aQe_2~ Qt~a_m~ll~ ~a~v~f2s~err 29_s~~errl~_TIYQalsge~k~n 
is~els!oghyl~nl. pa denne strekningen kan det bli aktuelt a 
slippe ca. 0,5 m3/s mer vann i lavvannsperiodene om vinteren og 
om sommeren enn i dag. Dette vannet vil Slippes fra Hartevatn og 
har allerede gatt i elveleiet ca. 20 km før det nar sarvsfossen. 
Noen temperaturendringer av praktisk betydning ventes ikke pa 
denne strekningen. 

Qm~aQe_3~ Qt~a_m~ll~ ~k~i~t2ghYlerr 29_R!y~I~nQ grg. Det er pa 
denne strekningen vassføringsreduksjonen blir størst fordi til-
siget fra 95 km2 føres bort. Varflommen vil bli betydelig redu
sert og avsluttes tidligere enn i dag. Under varflommen er det i 
dag tilsiget fra Trydalsbekken, Bjørnara og Veia som utgjør det 
meste av vannvolumet i Otra pa denne strekningen. Vi har tid
ligere vist (fig. 9) at disse sideelvene er opptil 5 °c kaldere 
enn vannet i otra under varflommen. vi rna derfor vente at middel
temperaturen i Otra vil kunne stige opptil 4 °c like nedenfor 
sammenløpet med Bjørnara i perioder av juni. pa hele strekningen 
vil det bli en merkbar temperaturstigning i siste del av mai og i 
juni sammenliknet med dagens vanntemperatur. Stigningen ventes i 
middel a ligge mellom l og 4 0c. Etter at snøsmeltingen i 
hovedsak er over, vil temperaturstigningen bli mindre og ventes a 
ligge mellom 0,5 og 2 °c i jUli og august. Resten av aret 
ventes ikke endringer i vanntemperaturen. 

Qm~aQe_4~ Qt~a_m~ll~ ~øyslarrd_b~u_og gtlØ2 ~r2k~e_k~aftye~k~ pa 
denne strekningen vil ikke lokaltilsiget bli endret, men den 
reduserte vassføringen med varmere vann pa forsommeren fra oven
forliggende elvestrekning vil ogsa virke inn pa denne strekningen 
som i stor grad bestar av terskelbassenger. Temperaturstigningen 
i snøsmeltingsperioden ventes a kunne bli 1-2 0c, men neppe 
over l °c etter at snøsmeltingen er over. 

Qm~aQe_5~ xryd~l~b~k~err. Bortsett fra en kort periode i mai med 
snøsmelting fra restfeltet vil vassføringen bli minimal. Den sør
vendte beliggenheten av restfeltet, sammen med redusert vann
hastighet og lite smeltevann, vil tilsammen bidra til at tempera
turen kan stige flere grader i mai, juni og juli. Resten av aret 
endres neppe temperaturen vesentlig. 

Qm~aQe_6~ ~!rrrara_og yela~ Begge elvene far sterkt redusert 
vassføring, spesielt Bjørnara, unntatt i perioder med overløp ved 
inntaket. Som beskrevet for Trydalsbekken rna en regne med økning 
i temperaturen i perioder mai-juli, men neppe noen vesentlig 
endring resten av aret. 
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4. ISFORHOLD 

pa strekningen mellom Sarvsfossen og Brokke kraftverk har det 
ikke vært foretatt systematiske kartlegginger av isforholdene 
utenom de notatene som er gjort av observatøren ved Valle vann
merke. Beskrivelsen av dagens isforhold er derfor basert pa 
direkte observasjoner under feltarbeid i vassdraget, uttalelser 
fra lokalfolk og generelle kunnskaper om isforholdene i liknende 
vassdrag. 

4.1 Dagens isforhold 

otra er vanligvis stabilt islagt i vintermanedene pa hele strek
ningen mellom sarvsfossen og Brokke kraftverk, men det vil alltid 
være større eller mindre raker i strykpartiene og nedenfor ut
løpet av terskelbassengene. Ved Valle vannmerke (se fig. 2) viser 
observasjonene at elva i median ble islagt 2.12. , mens den var 
isfri igjen 20.4. Dette gjelder for perioden 1970-82, dvs. etter 
at Brokke kraftverk var kommet i drift. Terskelbassengene is
legges først og her vil ogsa isen ligge lengst om varen. Malinger 
pa en del av terskelbassengene 7.3.1985 viste at istykkelsen da 
var fra 25 til 40 cm. 

Bade Bjørnara og veia er ogsa stabilt islagt ivintermanedene. 
Under vAr løsningen er det ikke uvanlig at det gAr is ganger i 
begge elvene. Lokalfolk opplyser imidlertid at disse isgangene 
ikke gjør noen skade. Det samme gjelder for Trydalsbekken. 

4.2 Konsekvenser for isforholdene 

pa det nye Sarvsfossmagasinet vil korttidsreguleringen om vin
teren føre til noe oppsprekking av isen langs kantene nar vann
standen senkes. Under stigende vannstand vil vann kunne presses 
opp gjennom disse sprekkene og forarsake overvann pa isen. Ved 
overføringstunnelens utløp i magasinet vil det dannes en rak av 
varierende størrelse. Eventuell ferdsel pa Sarvsfossmagasinet om 
vinteren ma frarades og dette ma opplyses ved skilting. 

I Bossvatn ventes ingen større endringer av isforholdene bortsett 
fra at raka ved utløpstunnelen fra Skarg kraftstasjon vil variere 
noe mer i størrelse pga. korttidsreguleringen av Sarvsfoss
magasinet. 

En økning i vassføring med ca. 0,5 m3/s pa strekningen mellom 
Sarvsfossen og Bjørnara vil neppe ha store konsekvenser for is
forholdene i Otra, men pa strekningen ned til Bykil og mellom 
Bykil og BjørnarA vil det nok bli en tendens mot større raker i 
strykpartiene. Ellers i Otra ventes ikke merkbare endringer av 
isforholdene. 

pA alle elvestrekningene som far sterkt redusert vintervass
føring, dvs. BestelandsA, Fjellskara, Trydalsbekken, BjørnarA og 
Veia, vil ismengdene i elveleiet reduseres og det isdekte arealet 
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blir ogsa noe mindre sammenliknet med dagens forhold. Disse elve
strekningene vil ogsa kunne bli mer utsatt for bunnfrysing enn i 
dag. I Bjørnara, mellom utløpet av overføringstunnelen fra Tor
vikvatn og tunnelinntaket, vil vassføringen øke litt om vinteren. 
Dette kan føre til noe mer raker i strykpartiene pa denne strek
ningen. 

pa Torvikvatn vil det bli et parti ved tunnelinntaket som far 
usikker is. Fordi det er en god del skiferdsel i dette omradet, 
ma omradet rundt tunnelinntaket sperres av med tau. Ved det na
værende elveutløp vil det imidlertid bli sikrere isforhold. 

Andre konsekvenser for isforholdene ventes ikke. 

97450/LRH 




