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INNLEDNING 

Om isforholdene og opplysninger om ishindringer for båttrafikk på Vest

vannene, Bandak - Norsjøkanalen og Norsjø foreligger en rekke publikasjoner 

Av disse kan nevnes: 

1. Andreas Holmsen: Isforholdene ved de norske innsjøer, side 66-80, 

Christiania 1902 . 

2. Beskrivelse av Skiens-vassdrag, bearbeidet av Sætren og utgitt av 

Vassdragsdirektøren, Kristiania 1907 . 

3. Oversikt over Bandak - Norsjøkanalens drift i 50 år, 1892:-1942, 

utarbeidet av Kanalkontoret, Skien, 1950. 

I mars 1966 ble det av Iskontoret utarbeidet en oversikt over avløps- og 

isforholdene i Bandak. Denne inneholder opplysninger om Tokke og Vinje 

vassdragene og noen resultater av .spesielle undersøkelser i Bandak, foretat 

med hensyn t il temperatur- og isforhold. 

Denne oversikten inneholder opplysninger om isforholdene og de vansker isen 

har forårsaket for båttrafikken på Vestvannene,Bandakkanalen og Norsjø. 

Det er hovedsakelig vær- og avløpsforholdene som bestemmer isforholdene og 

derfor er oversikten supplert med en del meteorologiske og hydrologiske 

data. Videre er det gitt opplysninger om dybde- og strømforhold og resul

tatene av de foretatte temperaturmålinger. 

I stor utstrekning er det benyttet tabeller og grafiske framstillinger der 

disse kan lette oversikten. 

Edvigs V. Kanavin 



A. OVEHSn:r.;: over VASSDBAG;::;T og kort orientering cm den FOHETATTE 

REGULERING og UTBYGGHTG. 

De store Vestvannene, Ball dak, K v i t ese i d va t 11 (med Sund

kilen) og F l å " a t 11, har på de t opografiske l~clrtene san'line h0yde over 

havet (72 rn) og ntår i for"Jindoll3e med hverandre, s& de er gamle fe:nlsels-

veier i Telemark. I sundene mellom va~nen~ trengtes det bare utdypingcr 

aV løpet da det ble aktuelt ned dampskipst.:,sfikk, og allerede i 1853 ko'Cl 

slik trafikk igang mellom Strengen og Dalen. I 1861 ble det åpnet ell kanal 

med sluser mellom Skien og fJo:,sjø, so:n ligger 15 D. o.h., oG i 1892 kora fort- . I 

setteIsen mellom. Norsjø og Flåvatn, så da var det blitt sammenhengende vann

vei mellom Skien og Dalen. Den øverste slusen er ved Hogga, hvor det er en 

nålecl.am så vannstanden kan variere mellom overvann kote 72 og undervann 

kote 65,5. 

På fig. JI.-1 er gitt et oversiktskart over Skiensvassdraget med inntegnet 

nedbørfelt-arealer. 

B a n cl a k en lang, smal sjø. Lengde 25,8 km og største bredde 2 lon og 

minste 330 m ved henholdsvis Bandaksli og Høynesodden. Midlere bredde er. 

ca. 1 km og arealet ca. 261m? Vannet ligger mellom høye og bratte skog

kledde fjell, og har hovedretning vest-øst. Middeldybden er 121 ID, mens 

den største dybden er ca. 325 ill, utenfor Vesle Digernes. (Se dybdekart 

fig. A-2). For-.lten fra TOkke/Dalåi får Bandak også tilsig fra flere små

elver, hvorav Lårdalselven er den største. 

Lengst øst i vannet ligger den slwgkledde Bandakøy, og østenfor denne 

begynner den såkalte Strølllinen som forbinder Bapdak med Kviteseidvatn. 

Dybdekart og lengdeprofil langs dypålen av denne er vist på fig. A··3. 

K v i t ese i d v a t n er fra Spjotsodden til Hollenderodden 8,8 km 

lang og inntil 2 km bredt, arealet er 13,6 lcff. 1.1ot nordvest strekker den 

4 km lange sidefjord - Sun d k i len seg. Avløpet fra denne er opp

mudret og vannstanden ligger i samme nivå som Kviteseidvatn. Sundet er 

smalt og buktet. En bru er bygget over sundet. 

I den vestlige del av Kviteseidvatn ligger Bukøy. 

Kviteseidvatn har også et betydelig dyp, inntil 211 m utenfor Bralændalsnuten~ 

se dybdekart fig. A-4. 
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8) 

I~viteseidvatn har avløp til Flåvatn gjenno:n det ca. 3,5 l;m lange Fjåg8slmd. 

Dybdekart og lengdeprofil av dette, se fig. A-5. 

F 1 ~ 

Et V a t Yl bar fra Fjågesund til Kårstensund en lengde av ca. 16 km 

med et areal ca. 20 lni. Vann~ts hovedretning Cl' vest-øst, men den ca. 2 l:m 

lange fjord v· 
"' l len strekker seg nordover. St0rst~ målte dybde er 

121 m utenfor Gr&helle og 118 ru utenfor Finsand, se dybdekart fig. A-6. 

Y~.~!::'COl.r.:t~'..~,r.:t.E.: mellom Dalen og Strengen Vm har et samlet overflateareal på 

62,9 J.;:uf og Llagasinirmholdet referert til vannstand ved Strengen Vm oppgis 

til: 

Ved 69,00 o.h. 31,44- mill. 3 ra ru 
70,00 It 94,30 Il 

71,00 " 157,18 Il 

72,00 1\ 220,04 Il 

73,00 fl 282,92 11 

Strengen Vm ligger 0,9 km nedenfor utløpet av Flåvatn og 5,1 km fra Hogga 

de .. lll. Tapning over Hogga dam har en viss virlmil1[; oeså på vannstandCl1 ved 

Strengen Vm, som i hovedsi3kcn følger vannstanden i I!'låvatn. Dette h8.r 

medført problemer for beregningen av avløpet fra :E'låvatn på grunnlag av 

målingene ved Strengen Vm. 

Naf. Kårstensund kalles avløpet Eid s c l v. DybdeJ:art og lengde profil 

av denne på strekningen til Hogga er vist p~ fig. A-7. 

Mellom HOGga og Norsjø er Eidselva kanalisert og kalles B and a k -

N o l' sjø kan a l 8 n. Den har 5 dammer med 15 sluser, alle 37,65 m 

lange, 6,9 ID brede og 2,6 m d;)Tpe, de f'leste med 4 m vannstandsf'orskjell, 

tils. 57 m. 

I Eidselv er det i drift 3 kraftverk for ko~munal og industriell forsyning. 

Nor sjø er ca. 60 kIrf stor. Lengden er 33 km og bredden opptil 3,7 km. 

Den har si.n største bredde omtrent på midten utenfor Ulefoss, I sjøen er 

flere øyer, hvorav kan nevnes Munken og Valøya. Det største målte djp c:'::' 

176 ro utenfor Fen, se dybdekart fig. A-8. 

Til Norsjø kommer tilløp fra Tinnelva, Heddøla og Bøelva. 

I tabell fig. A-9 er det satt opp karakteristiske data for vannene og 

sundene på den 84 km lange strekningen fra Norsjø til Dalen. 
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Tokke vassdrag 
til Dalen 1879 

Bandak 2720 72X) 264 3200 121 325 26,8 2,0 

straumane " 34,0 5,0 0,5 

. Sundkilen " 4,6 l, O 

Kviteseidvatn 2970 It 14·,4 /2f.iO .93 201 9,2 2)3 . 
Pjågesund " 41 4,0 ° r.; , ~ 
Flåvatn 3180 It 20,1 152 16,5 3,7 

Strengen-Hogga 72/65,5 ca. 15 5,0 0,4 

Til Ulefoss 354 ca. 50 16,8 '1,2 

Norsjø 9975 15,5 59 5100 86 176 29,2 4,1 

Ved Skien 10600 

x) 
Merknad: 

Etter hvert som vannstanden ved Strengen Vm synker, blir nivåforskjellen mellmn 

. sjøene større. Den siste halve meter av magasinet mellom kote 70,5 og 70,0 l:lålt 

ved Strengen betyr senkning av vannstand på ca. 0,45 ru i Flåvatn, 0,40 m i Kvites

eidvatn og 0,35 Il! i Bandak. Fallet i strømmene ved de forskjellige vannstander og 

vassføringer kan en studere av linmigrarnmene som foreligger for de to siste årer.Le. 

1 ) 

Poreløpig er de oppgitte verdier bare tilnærmete da dybdekartene ennå ikke er 

ferdig tegnet. 

En del opplysninger om flomvannstander og karakteristicke vannstander på Vest

vannene i de forskjellige årstider finnes i Bilag til Nivellemcnt av Skienselv, 

Sanarelv og Eidselv, utarbeidet ved Vassdrage- og fløtningsdirektøren 1930. 



](O:t't Oriellterills oril l'ohJ~:e-Vinje V8s8dragen8s regulering 
" ................ , .... ., ......................... -............ .... . .. " ...... . 

(se. oversiktskart fj.g. A-10) 

Tokke- og Vinjevassdragene gir det i3tørste tilløp til Vestvannene. 

Tokke I utnytter vannet fra et nedbørfelt på 1f-n9 lm~. Utbyggirlg av vaG,;

draget ble påbegynt i 1955/5G. Kraftverket ble igangsatt til følgellde 

tider: Aggregat 1 i oktober 1961, det andre i januar 1962, tredje i mai 

1962 og fjerJe i llovt::wb8X' 1962. 

Tokke 2 ble satt jgang i oktober 1964, Tokke 3 i november 1964. Prosjektet 

forutsetter imidlertid bygging av ytterligere 3 kraftverk. 

De viktigste reguleringsmagasiner er: 

Songavatn 625 rrd.ll. 3 tatt i bruk 1961 m 
... -_ ... -.......... ~ ....... '" ...... , 
Magasinene til ~; ol{lce 4 ca 400 " Il " Il 1959-61 

-" ...... -.... _ ... -.. ~ •.. _ ........ _.-.......... , .... " ............ 

Totak 258 Il n 11 11 1958 
.. _---_ .... -.~_ .. 

V i n j e v a t n er inntaks- og døgnre~llRringsmagasin for Tokke 1. 

Samlet mags.:jinkapasi tet er 1475 mill. ni'. l'Iaksimal ydelse 400 j',TW. Vannfor

bruk ved malmimal ydelse er ca. 117 r:Us, regulert vassl0ring 76 Tl/s. 

Avløpstunnel har tverrsnitt 90 re og munner ut i Bandak ved Dalen. 

Etter at ~:okke kraftverk ble satt i drift og reguleringen a\' '1'okke- Vinje

vassdr2get er tatt i bruk har vannstanCls- og strømforholdene i Vestvannene 

forandret seg særlig i straumene mellom Bandak og Kviteseiclvatn, mellom 

Kviteseidvatn og Flåvatn og på de trange parti~ne ved Strengen. 

Selve Vestvannene virker i en viss grad som utjevningsmagasin for døgn

variasjonene i avløpet fra Tokke kraftverk. 

I 

I 
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15) 

til VU1:c0:clng av i;::;l'orholden8. 

VassdraGet er sammense.tt av store sjøer, roliGe elvepartier og strykpartier. 

De forskjellige dybdeforhold og derav varierende strømforhold skaper, ved 

siden av de herskende meteorologiske forhold, mange problemer for en 

bedømmelse av f. eks. en regulerings innviTkning på vj.nterf orholdene. 

1. Meteorologiske data. 

I det følgende kO;J"llEol' vi 'til ei benytte observasj oner fra D a len og 

G var v met.st. og L i f j e l l nedbør. st. 

I tabell fig. B-1' og 2 er oppgitt månedsmidler av lufttemperatur og måneds-

sumrner av nedbør i vintermånedene nov.-april ved ovenfornevnte met. st. På 

de samme tabeller er også for hver vinter gitt frostmengden (summen av 
.,.;) 

menedsmieller lavere enn O) og dessuten vinterens samlede nedbørr.18ngde. 

Nederst på tabellen'3 er gitt karakteristiske data: medianverdi, kvartil

verdiene og de observerte ekstremcne. Ser en på disse tallene for de 

forskjellige vintermånedene vil en fs. et f:Dskuelig bilde av variasjonene 

innenfor den årrekke som vedkommende tabell omfatter. Det kan være nyttig 

å merke seg av tabellen at f. eks. maksimum av frostmer~gde faller i en annen 

vinter enn maksimum av nedbør. 

Ivlåneclsmidler er brulr.bare til å gi en summarisk oversUd, men for en nøyere 

analyse er ~et nødvendig å bruke en kortere periode, og da er fem-dagers

midler - pentader - vanlj.g brul{t. 

For Dalen met.st. er slike pentader av temperatur og sum av nedbør for 

vintrene 1962-63 til 1966-67 gitt grafisk på fig. B_1 3 og for Gvarv er til

svarende på fig. B_1 4 gitt for vintrene 1950-51 til 1966-67. 

Vi ser at det er betydelige vekslinger fra vinter til vinter både hva 

temperatur og nedbør angår. Det kan være av interesse å vite langtids

variasjoner i de viktigste meteorologiske elementer f.eks. års-middel

temperatur eller årsnedbør. På kurvebladet fig. B_1 5 er vist langtids

variasjoner i årsnedbøren ved Lifjell nedbørstasjon for tidsrommet 

1896-1966. 

><) /To.s/rnenCj'd"( ..6crc'l17el cffrr rndnedsn-;ridlt:>r C"r f()r.Y.I/e/~9' Ircr I~'o// 
/"T?('/7c;c!t-r ol"rC"Clr7C / rI'I2-r doc;rt/9<' t?6.5t'rva.r;0rH·1""· 
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8:.:' umL~r den nox'LwJe. 

ledes het-Yl' k 0,78 for p~riodsn 169~-1907 at &rsneJb0rcD var bare 78 % 
ay den nOTy;ale. I periouc'J'l '1923"-39 "cc.::' kscllcnl 1,:30 og 1,i6, d.v.f:. t~r8-' 

nedbøren var mello~ 30 og 10 % 0vcr den Dorill~le. 

Lifjell Dedb.st. er valgt fo~Qi denne stasjon har håde J.ang og s8E~en~ 

hengende observasjonsrekke. 

roet. st. her observusjonsbrudd. 3ttor undersøkelscr av slike langtids-

variasjoner for anire omrbdsr er det imidlertid ~ vente nt nedbøron i dette 

distrikt et va:ri erer CIi-crent V~ SaJIL'llC n,clte f:ra st::-.D j on til stas j on inneni'or 

S8mIDe å:r-re kke. 

Vi s1:2,1 fli.den f38 ut lc,ng'tidsvo.r-iasjo2:"lf:nc; i årsavløp i :Sidsel,- ved Strensen 

har liknende karakter. 

li'or isveksten på innsjøer og sttlle elvep'[tI'tier 51En:> sn0del~ket on sterl: 

ilL."1vir1':n:Lng. Et tØ}"t, pOTiZf.ot 811018g er en neget God vaI'mei.solator 08 Lan 

oppdrj.ft, vil isen trykkes ned og v[,nn vil siG8 inn J. snølaget fra spreld:er 

OR I'åkc~. Et snøfall på en åpen vannflate gir en ekstra avkjøling av aet 

øverste vannlag og påskynde isleggingen. 

En oversikt over snøforholdene ved Gvar-l, Dnlen og IJifj ell nedb. st. i ti(~r~

ronmet 19/1-0-67 er vist graft::;k I'u fig. 13_1 6 • Den sterkt opptrukne kurv(~n 
gir midtver~ien (median) av sn3dybden. 

En meget viktig faktor fOl' temperatur- og isforholdene på store og dype 

innsjøer er vindon. 

I tabellen fig. B __ 17 er det gitt en overc:i.kt over midlere vindretning og 

vindstyrke ved Dalen og Gva~v, etter målin~er i tidsrcmmet 1941-50. Tabell

ene viser i prosent antallet av observas~oner for de 8 vindretninger D, NE, 

o.s.v. til NW, samt midler€, yj.ndstyrko ]l' (Beaufort) fo)' hver :cetning. C 

viser i prosent antall observasj oner rr:ed vindstj J le, og siste kolonne F 
viser månedens midlere vj Y'" ~J',J-y,lr",_ 



-; ,- '\ 
, I 

C· 

J?:i-Gtt B .. _ .. ' ..... ' ViUf~r 8Y1 c:Te~!?if.:,.J·:: f:~·c .. Tl~>'l,j_l1 

i vinterm&nedene ved D~len, ~cd p2rskilte kurver for perioden 19 ÆO-50 og 

19)0-6-:). ~8derstc tabell gir s en mcllod Beauforts ck21a oc 



(~~. <::.. f ~ .. ~,'~,?!~::),\(~t 
[, 

\J 

~ " .......... . ,,',) ,.~.;~ 

I 
~~, ] I }~ 
---, ~ -'·1 ."-: 

-,:c~-~~~j-~~!--;~r,. O,," 

19C':J 0/ 1" /0 /1){2' ~ 17 '.---- ,-.-,-.---- -~. t ,- --- - -- -- ,,-
Co J -' 0./ i - ti. 15 / /. / -1",4 N-:)_ 7 ; ,. I- O 

I ~t~~iH / 1_:: 1;9J i5~ 
__ ._(~.1_. _ _=_J~~,::::~.L~=.~. ~_ : ,- ;:~,l 

:~~~~~~ii5==~:;~L;'-~~--~ ~-:; . '- ~~.'~ 
__ ,I(!..::~_q_$ _~_(1~!, _ _ ,:;2.t' i::' /22./; <,.:;; 

j.;./ ,- / {} 
'I/I 0.9 , /.9 

t~'3.! ' - .?:? 

·L? 
(/2 

, ,( I' 
( V.J. r 

/F~7·1 

Lf·6. 

.{;, ° (.9.5'; 
--- ----- ._- i .... " ,. 

,ijO. i : 

/72 
/3.6 
Il ;.? 

6.9 

9.0 
1/ (J 

O ti _ /)0 ! _.") (1 t'/[ ~ 1 _ ~., 4. f/~{,/. (~'" __ ,? '!,'. 
__ ._{j __ .~_.r_. __ ) ~~':o~' ,ol.- i ,<-, .... ° ,-

(i{:1 -/{1 1~~o.Q JP.3 l-[·,t /(:2.61-< 6 

Cl. 3 -3.9 
,f,/'O -Ij' 

-e.:'f :-- - 3.0 

1//'5,' 

65.o~ _!.?:_~ _ . > ____ _ 

!~~O_-=~~t~~ ~~ i ,:,~ '/;;6. -,I{ 
// -Ic:? ! erC-' It)./ ,-.{Ir rfi·~-/-l---4.o 

~~~_~-~-}t],;; ;=';;~;'l_ ~ ~~ ~ J~:;, ~ ~ ~:. 5_-_~ ~;;~~_~~?f.--'/:.~J, _.;; 5) i' 

I 
1.3' /2·,1 74 .. {. 

21,.9 _I. 6 

.Ic~.r;, f / ,o'. C' 

4·9 2 ~ c.;, 6 
:)~).: : 
-----_ ... _ .... -

i -----

. Pi,:' /;~:-.J--q:i~ __ ,{?ol; -1:l ___ JM.3 -4.9 !('?5' -Jo F . .,-; /,·t 
__ --.!;;~_=.!~_f-:,:~I---;~fd· -S!" __ 0_9 l- :-I._~- 1(.{;./'-3.[ ,<5'-2.5 !..~'7; I IJ'.C'+ 

/6 - 17 I 2- O ISb2 ··2.:; I Zo-7 : -/).1 I/. 3 --~3 :;: : ,. 3.1" ;;/.<~- i /4· 6JJ-: 2:! 

-~~ I;:,~~~!_l 1.4~ __ 75:1.· 1~:3.9-<~~;.g ~- n:-,;{.oT-~~~ <·n: (. .,'.3 5<1 2r o, /3.9 

_{f -- ;::'-1J!~--~q'~L=-:~~-- !.?2 ;-J,/_~r;~L,_-?J'-__ 1':'~_>.J.~" __ ~??_!_ !.-~_ 2~~'~1 ;,;./; 

.' 

" : / 
() / 

,~~)./ :.~ ~</' 

. ,'.: '/~~'''')· ._, ,~_. '(I', 

i 
I 

//7/7,' I 
i -- -----"1'-----
I 

,-?,~ 1 __ -3 

4- PI , 

??O 
,jL L' 

---._----; 
It /0 

.3~7 __ 

,2 19 -~ 
32(1 

/9-~?o I-Z. e 73.0 /.-::,-.6 n.2 .-S:C' /.<9.!:-1./ tt:3 i 2.4- 11,1.6 i 4.1,- J/Z.I i /".? ! 
I. ! I l I -------·----------r-----------·- ,--- ---- ---- ---- , --r----- --------- -1-- ... --------------j---- --------j.--------'-----------'----- ---

~!}?tL:=-?_L_ J_! ---<~:±'f--:," __ 6_'1:2 -:.3.0 _ _ ~() !_l ___ ~~~ _ ~2.9 : ~3 __ 43. (/ i 7:7 '7J i ? f J 2;97 -i 
. 2/ -2:1. -2./ 32.0 l-I.! 72.9 i -72 /;1.0' -6 O ]Y.? --0.6 2SJ' i 2/ 9{Lr l !lo--l-. 3005- : 
-22-~23- o.-~--·-52~5rO:2-----~;~.5 ~-O'i-----:l-;~~l --5. 7-;C. g r-o.,;;- -5-/.-g j -3.~· . -z-ffTj (J. Lr ~~_;=-~~-~-~--- . --j 
:~~~j~-J-"~;~~; F~;':~;; =;:'~:/' =;:. ;;2~ 1~~~ -:-~}I-~~j~:t/::1:1~1 
,-~~~~i--I~~~~-~i;~ 1~~:~~:;5:~-t~ -~;.! 1~:/~:ri~f--~~:~l/~.; i~-- N6~ 

I '1 ~'~LI 
- 27~2t -22· 4§·2· -7.{; 4.4 1-3.5 /50.7 :-3,3 #./ c21t' 7~73! 5:7 IS.f 1 __ U'7_J ______ 35'4.J 

~-1~=~f~;~~t~ i;~~~~f!~/l~~[;_~ -:;;. i~ ;~ .-,:: I~;_-~::J~;; j._~~~L·.·.~~.] _______ ." 
i /\~/1/?/1.l(·7:: .. ~!(,~'..5-7~/5 (~/ L-- .. ~~~17>·1 
--------------r-----·--·---------- ---------- ------------y--- -----,------ ------T---'- ------------

Æi<7k> . .. L, 2"7?f f,O m.; I. 0.3 /,'6.1 r lp' m<! ,1'.4 /7(, f: 7.7 //2';; .1/./ j ,I 657.~ 
f/~~!~ ____ L~~: __ ,_~?"'f-~f>--!~p·e l .,; 9(1.<:) i- I .6Ci:gj (;,b 7.:.-:'1; C{[? ·.}?~,~_l_,If,:~.J---~-.r,;<~r 
~;-t'{V(m 1-o,6 66.31.z.fJ 'lS.o '].4" 0';'.0 <J.2 5"1·e li- o .. 5' 48.b ~·.O f:J.G 112.1 i i ,::"6&' I ' , ! I I 

~{~-:J;i=-~~_H~;~?~~~~I:~:,;!-!:;: ;;:t: 3::'! ::.' j:: ~': .:j::' ::~:~; __ ... 



:.~ D. 

JI (J.y 

l 
/,,~ Jt -I:'~·.l 

/j/':f~ i .. ;"t.1) 

f .. ~'·~ ~:-(5: tJ'f~? .2'.5 
--.--- ____ 0 ____ - - -i - - - o 0-

fO- 471 0.9 II 
--.-~-. '1 ._-.. _-._-_ .. 

.?/' , i":.- . 

.}S":! l? 

,q/ !""~ /',..<". 
i 

.",.?.~ ~='/.J 

I.Y~: l - ~~;; t~ 

.2'2:, -77 

/c,9 - .. ~.r; 

6~",-/:6 

-(tF- .1/0"01 6t~j·O .. :: <'3/ -I.L; __ 0_0_0 ______ ·,,+ __ " 0 ___ + __ o __ 0 ______ 0_0 ~_o ___ _ 

'/'."_ r,.,1 ,1,.(1 /,?"I.~,~/ /00-) -.1''-' 7'~y v·(:'!., ~vl v· t v'C', ... .., 

! 

... -.- ---~l----

i (,; (J. ri 

11 .. 6, 

/7 -1/.2 

/,0 'o,; 

:52 'I,,; ,o 
1/,;..6.? 

0 .. ; 

.of( 

(I - 1.(:-

.5 '.2.ft 

D_ 
l!.._ .~ 6, '/ 

//./ 

6 7' 

~i'l /.8 

.?. o 

C ?,,;-

,"./ 

.~;, 3J; 

":'6 ,0:.{ 

, . .e/ ; .2.9 

,'>./ 

f 

~? . 

f., ., 

.j" . 

u 

r 
/ .~., 

f.:" ,", 
/'4"'[ ,:;<" 

'1'/ 1.) 

( O '1 ...... 

/ 

lY '7 

/1. o 

30. {, r--·· 
.~ •. ~<1i_; 

li. 7 ... 

1/, I 

:"7,7 //~. 

_ !~E7 __ ~ 

~3 () / ! 

.25_~~_: 

Iv'/ 
! 

Y?6 : 

:t--:-. i 
../~·; I 

__ 3;: z 

_______ .. oJ1'_ ___ 0 ______________ '+ ________ 0 -_o '--.----t-----o--- ____ 0_0_' _____ .. __________________ . ________ _ 

(9~.ft'--,?'/ '(J./.'! e..-;-I·J51 fei ' -5.'! 7:2'Y,.R /0,,',-:;.8 2. ... ; 62 ":J?r~ 

369 --l 

-_ .. ---·--~··--··-·~·l -_.-- -------. . j .. - ---- ._" .. _-_. - -.. -.- .. -

.'11 - J' 2' ! z . .,(· /.? ,)'! O. I t) 7'· .//.'1 ---0-----0- +-0-0-0---- ---,------------.----'10- -----0 

.il_~ ___ :~·!. -1',/:5__ _..i"+j"'2 ____ ,zc~. ·:_t p ____ {ij'+·lZ ___ o _22.]§ o 

5J-J·~' : J .. ? /.27 i 0.0 . 70 - 5 . .'l 22·6.6 61 -0.1 
-~:~---~-~;:T~-;;~~--:- -~;r;~ .0- ----/2~T-~-i, -----/6- =6.8----- --J'';;~;;--

_____ ~~·"_-____ t~;:~L ._?I.. ___ . ____ \i~L: __ ~;:· 1 __ . ________ /!~~+=-.~. ,f;_~ ~//. ~:?~~_? Pj ~_/..j-
56- .n l (i .. ? o 2~l·12 57!-!.;:: ';2 <'<.7 611;-/,7 

52~_ ..it?: [--c:'-!---~--i.~'i.::/:'2.-- _§\-:-_:~. € .53 ~€'?__ _. 3,:.7;- ~;'.5 

_~=-~~L~~_=;{1j,~-=_~:{i;-- ~:. ::; __ A;~ 

/.;f - ~.(? 

'-'" i I.';;> .. '..7 \ ·y,t .. ' 

OD r--
/j! 

_.-. -i--

-Yo~ 
ul 
jl 

/.f? 6~ __ 

M. fl: 
- o ! 

;::'0.7· 

lell 7.6, 
" , i 

.J!! _ 19,/! 
78] /.y,81_~ ___ _ 

,,.?(; //,2 47 i I.f'. ,,; 
____ ~ ___ L 00 __ L 

/,97' 

_.~3~i 
!i.?1 I 

-I 
.2.19 

-1 

.. /!6/ ! --I 
_1'{-/ : 

.,;.?!9 l 
---_.-: 

----. ------·------r-· ------- -or -------- .- -----... -----. ------,,-- ;- ----"- -----",,------
1jC!/:.<: _____ j],j? ___ lei'!.r', 0.9 ____ r/{~ t}.JJ ;:~J ,,1.6 /r:-il ,:f.o 69 :6,8 

0------1------ -- -- --_ .. ----

I I ' .Jv.6 i , §97! o. 

I -
. ,.fv. /. 120 -1./ l,' Y '.7..1" 7..<' -2. 7J~_! (l.'i 

~~~~;;-Tl 0,6 80r'-;3-- ----~c·.-J,:~- -- -./'8'·1:2 .;..:> :-1./ 
'./ I 

:;~~~]_~~-:~~~I.;:-~~_s~~~s ____ __ ;;:/: ~~~~~:i~::~_-._.2: _::- -- -- -r 
27, ~:I 

-l -r ---l 
/7.3 I ! ':{lfl -t----:---- --_o 

I o 

i 
1.?Jf i 
l· p. --1 

---+--00 

-:---- ---l 
2(,/" ! 

] 
I 

I{I ! 



I .... 
i 

J:?Æ L:. 6/ . o:;, 

/.0 

1.9 

, 
/.~)~~/-(/_i:,F,.t'! .<>?A !/./ . .:.:/~: 

.. _--_ ........ - -.;._----_ ... _------'._ .. _ ... -----_. 

19 

i --!._-

i 

le; i ~;, 7 

.:F5,~! :;/..§, 

..------------t----

, 
------ --I 

---_ .. _----~--.. 
I 
i 

l -- -~--i 

I 
.J 
! 

l , 
I 

~I 

/ , ~, 

___ . ____ L_ .. __ -' ... ____ l _______ _ 



_. __ .,,~~)·~ __ =-_:.~·fj_J-: l_0~_ . 
i ______ .;;~2 .. _ ~~; :2_1 .?:. [: 

,J9 - 4e' I l . .{ -. ------r---
/9 .--.. 5~~ __ !():[_ 

~;-4 / :-__ 42 \ i'}.!~ 

- ~~~~j j~_1 f il __ 

l 
_._.3!f ___ ._~ -: ___ 1'.i_1~--.Q. :~_ 
___ ~:~·:?~_~'=_,_~~6.! o. 8 1- --. - - --

; C"-(; 
-2,:; 

le,;j:- ;;:/ 
I 

---1-

J~ ~~2:': __ ~ ~ .. -, 
62:~" /./ 

I 

_._/.:,<"~ ~~_/~r~ () __ 

(~. ,'-

Z:i ; .. o. (, 5 () l. / , 
?',?' -",:";. (J (:(.'" r;',C! 

. __ . ;5 : - ;~<~~ ____ // I ~ :t,-?l 

.7 [; - 9. ~;'_ 

ri .. 8.g 

5/ _O,l 

,/..tc'J -- .ti:;? !~-o.S .,.::.//_r_t_Q 79 -:2 9 - ---t- - ~-------'·~_·T-_L--",", ___ -._--- 60 - 1,1,' 
,fd - 4'.0 .I;[) -- (<I I Rf; IQ/I··3.1] 6f:/,' 6.5 

3C / , 
-,- l. / ~ 

I: --,?,() 

l:;;: /6 
5,)- /; 

le ,'" {J.! 

", 
<". ~.:~" ... 

.3 12, r? 

/~{ .1:2' 
22: ; .. 0 

7i 6./ 

IO~ (j_7 

ff;' 4;:.3 

n' 

/('2 

6, 

27 

7 .. j 

.., ,. 

I. .() 

j,0. 'i 

,,----"----~ -y--.-t-----~- --"'----·r!-~--· ----------, I --;----- --------.-,,-
I i i 2 __ t_/<? __________ . )7~?i.---6!.~)-.--- ,-5,2'- 6,7: .. ,? /~ 89~- ;'1 .. 6.. __ 28 .:3.2 557): Z() I 

F;'. Cl i 
- --- """--,,--~LL=---;::,:::--1-.?2---j:.:-td~O.j~--/'.;:; -- ::;.e. :Y",,, :":.5 __ 16 :::Z:; _.;rz i ~;: ? ___ ?:?L_ 

__ "i?_~,2,_2_+-:~:::!------ ~li:::j',;" 67.'JJ,:f___ ~'-: -- _.5.!L __ j,{l_~ _2".2 _____ 2] -5-. 8 ~td _____ 20.5 ' 

~~!--;;t~i .~-;~~i:~·::~:~.;=~.;~: :~·_;;t;~ -;1: ~.~. -i~I'- i;i; 
3.1.r;' 

t· ;,,, 

! ":;." 

·1 

. .{ 

I ' 
! 

;~ ':"\ -; 
.. ,. ...... ;>..t 

7 

/3?. ' 

___ ,,; __ 119 
! 

___ } _ __ :1r:) 

_.- Z! / 

:,7/ 
i -l 

. __ ; ____ .337 _ 

/66 i --- r "- -- -1 

f-- 309 j 

-l 31t: 

! /e9 \ -6::::--=-.02-1-0.8- _"';?j-,,7.1 1;5:··1/).9_ -10.0 Z[-.2.9 l/!3_1 -..(d 
_6'(;-5-7-1..; IS'-/.I;- ;?'7'·-;?f 36"4.2 6-~·,--/.2 26;1:/ /7i /0.5; -r-j,q~,!_1 

_.2'7 _-____ 2;L;:CJ-f ______ .Q,f 1=-".7\.2 ___ ~.--_6.:)' _.?I-:.JiJ.5_3?~ ... -6.(J Z!,,:?$.. 33\--- 2?:_D 1 __ _ , ___ 2/9 

_..2?L:::._i'9 1_ o,e. __ E~1~:: ,;):t2.. ___ 3~l~~f(},'L __ :;1;'_6";'___/! o,:; 61. 55 6(j' 2?./ : l ;:37_: 

!-9 -~ __ ~_l= __ .__~~t_o.g 1~'5 - "us 77 521 (i.l __ 2~l_/f.?-2j ___ ~_·~;~~LJ ~gg 

o 

.---- ---··-·--·--T .. ---------~~-----~----------i----·--\---·------, ----.---, _ .. 
i l I I i 
, ~ l! ' 

89).9_ 6,<-j6':7_ l/gi r: I j 48fU 
l f - I 

7/ i-/. ? ..) l'C., , 
i 

/~:;;~·/:.S 

.;f2 :6:~, . _~! l __ . __ ?f?/ 7 ! 

f~I; '-7 1 
;Oj'r...) _1''''1 

I . 

;~.-r- JO .. ? 
_:+ ... -, 
/.} ; 
l J 



r~\_ ;':; ~ ~~~;'< ~':,: t 
.'. 

'.J 

',' 

.-.. ---'---"'- 'r-- ----
--.. -=------l. .. -
____ . ___________ . __ . .1 -.-- -.--------- .. -l 

! 

i .1 . .. ----.. - .... 1'------- -- ---
,_ .............. : __ .__ l _. ______ _ 

I ,. 
'/('17/(7/7 

l' 

," 
:~ . '.' .~ 

, . 
< 

(.7' 

. '.; I 

"j ,; 

-_·-r-

(J,. ' 

., 
, . / 

I -'f'-

... j_.-

, 
./t'" ',> 

(':r V 

I , -

;?95 I 

~~J5~ 1 __ . 
/ /."/ ! 

.. _"/-:(.~.~; 

---j 
; .. · .. 1 , 

-'-i 

-I 
- --i 

'l 
'---1 

I - ___ J 

I 
J __ _ 



· " , ., 
-; 



.;': 

/ J i: j 

'j, 

!'. 

'- .~ 

"'- .. 

"1 i 

" ,_. ~.~, 

.. ; 

'" . 

, ' 
i i 

/, 

/ 

/ 
'i ; 

t, i! 

,i 

, 
, . 

'I: 
! I: 

, " 
'!i 

\j 

,t' 

: ,i 

. !. 

:;i 
li, 

" 



,/ ~' 

f,' , 



(, I' 



,; !; 
, , 

" 

" ' 

· \, 

,,; Jf 

\ , ) 

1 ~ , 

'-, ,J. / 

", 



. j; 

( " ;' ~, 
l ., J ~ • 

, , 
, , 

, ; 

, 
L 

i: 

~", L.i;' 

i 
. t 
'! 

/ " 

, . l ',_. 

. / 

\1: 

\ i 

i' 

i , 
'0', , 11,),: 

... • -' o~ '" 



,. 
l' 

" , 

" ,. ~ 

5ZF'i ',\' 

".,,' 

!". ," 

." ,';"/' ~., 
,", \ 

(. ~ 

19fjQ· '7e) 

I 
i 
i 

.J 

I 

" 

,. 
" /' 

l; 
/ r 

/ 
[ 

'/ ';! 

:', -"'1 
! l' 



7/~f" -///1 JE/9j/d'USU;JJ/jt{# g I~ ~ g I:l I:l 
• '0"<) ~ !<) ~ ~ ~ 

,'---.--.----,.--' --r1--rI-"'II--+II-"'i--Tl--'!~-Ir-1 --i-,-I =2 OL6'~ 
I ! ' I ! ' I ~_--i;-,l ___ : __ I __ I _----l~' 
I . ~ l I . ! ' ! I : 

-j-----
:-

-t::::~~ ' 'l' --[·_'-.l' ~- --l--"-.~---l .. l---l-i--"T :t 
; I' 1 ' i l ,: ,L..-..:..>-=+--. 'I " .;..--~-~---~ :___ I i i " "') , '--+~~T'! I --+-_ .... J-_ _ i -_"--.... ~,=::::':::::~::::=:::=.: 096/ I _l':J1IlI' == ___ to 

I 
l,' ," ! . J i! Il' l ...+,lj---.. _·· ......... ::- .. ------'-

---i---t--------i-, .---:---:l~j~""-+--1! I '-I, I --r-~ '---:: ... 1 _....:.... _ ____ ~ __ ' 

./ I ~ I I ' ----+' I '--------~---
, -L i ! L: I 

'-J I "' . l! ' - f I ~ I I . - " 
~ f--+- ----+~=-----=-,-!r-_--.+--r---I --1,f---":'-:'-;':':':;~'_ -_-_ -_ -.... -_ -_ -_-_ -_ -_ -_-_-_ -~-O~6'/ 

~ +. I I I I I l ---.:L ========~~ 
:j I 1- : ~ :' - i l! I -f-::'-=+!-' ---~---., 

I l i ! ~/ ! -I I I '1
1

, l-r 
_ ,l I 076/ 

I
l ------~I,--------------

" I ' I ~ I ' t ------:I~' -------: --t- --"I ~ , I ~I ---:...--+i:--------
I I ,! ,' ----------

I l l, I , i- -:-:'---------
~ I I _: I ~J-_! ! ·-·,!·I .t ·"--~ __ :' 0"6/ 

'<l ! i T~ i I n i !-i~ ~";;;;'-~...---~ 
_ ~ I I I ! l I II l l 

~ '-r-:+-I I ril' r , +-1. -+ll--t----t-
~ l i J I I; l r1--rl-r-r-r-j I 

'~ I I 1--, -i --I l I I ! 

~ ~~--~! ~--~-T---~- ~i--+-~~: 
~ ! -~,~; "--' " --1 
~ ! I , ~ I ~ 
~ ' t , I ~ I I - ·l' 
~ I i 1T ~ ~ -~ l !--f-r~ --T-l" -"--I-----,---l: 006/ 

I I Ill: m-. I ~ l! i ~ Il, -~--1 --1, . ,I T--I , ; 1 I ,I ! I II /

1

--1

1
'-

l ' l I I ; ' I I 
I I I I I ! I 'x I· ~ I i' L! I--J 
~- ~ ~ - ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ::5 ; ~ ~ )? 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

....... I I II 

" 

~~~------~--~--, 0/6/ 

, . 

30 



~-------



32 

mber 

----~----------~--------~----------~--------~~--------~--------~~--------~----------.> El. M-6C66 



.. 

~ Mnd N F NE 

November' 0./ -
·2.0 

.. 
0./ 0.2 Desember 

/.0 

Januar 0./ .. 
2.0 

I Februar O.l 0.2 
., 15 

Mars' (1./ -
/0 

Apr~/ 
- -

-

5.7 ·1 't.0 November /.9, 
I 2.2 J.'t Desember 

/.8 
I 

<$\4 i4./ Januar 
/7 . 

9.5 3.9 Februar /.7 

4.6 5.9 Hors 2.4-

• 4.3 3.7· April 2.4 
----- ~-_. ~ 

Vind/orde/inC{ (Hl . -frekvens 

/94/ -50 

DALEN 
-.,._- •. 

F E F· SE F 5 F 5W F w 
. 8.7 4.7 0./ - 33.8 
- 2.0 2.6 /0 -

8.6 5.2 (J.3 - 32./ 
/5 1.8 2.0 2.3 -

10.9 6.6 - 0.5 3/.8 
- /.6 2.0 ~ f.tl . 

10.5 It. 9 (J. ! 0.3 3'1.5 
/.0 /3 2. (J 10 /.2 

Il. 7 5.5 0.2 0./ JG.G 
- 14 /.7 l.ff L.O 

11.7 7.8 0.2" ~.Lt 40.6 

- 1.7 2,0 2.1 2.0 

GVARV 

3.2 2. 7-::19.'1 1.3 Jf 
/.7 f.9 1.9 2.2 2./ 

/.8 2.0 8.'1 ,/. 7 2.0 

/.It /.8 2.0 1. 81 /.6 

3./ 2.6 8.2 1/5 3.9 
2./ 2.3 /.7 1.5 /.8 

2.'1 1.7 7.7 2.2 6.2 
2.0 /.8 1.8 1.8 !6 

2.0 J./ //.6 2.5 4.7 
1.7 17 /61 /.4 /.9 

!.I! 3.3 120.9 4,4 71; 

1.8 /.6 l. 7 !. 7 /.7 

.. 
( i 

F f./W Fl 
21.9 

/.7 /8 

23.3 -
/.7 1.8 

22.5 
/.8 !8 

i 2.0.7 
2.0 2./ 

22.7 
2.2 2.2 

/9.9 
2.4- 2.5 -

/0.8 
/.7 2.2 

6.1 
/.6 2.0 

8.1 
2.0 . 2.2 

/0.5 
2./ 2,3 

/3.2 
/.8 2.6 

/8.0 
2.2 2.6 

C 

30.7 

30.2 

27.6 

28.7 

23.2 

19.3 

59.9 

72A I 

64.2 

6/.0 

52.4 

36.2 
I 

F 

/2 

/.2 

/.3 

lit 

f.G 

19 

0.8 

0.5 

0.7 

0.8 

0.9 

1.3 

I 
I 
I 

. 

;;r, --!:S . 

~ -.-..1 

0J 
Lv 





35 ) 

2. Hydrologiske data. 

Hydrologiske undersøkelser i vassdraget ble satt i gang allerede i 1843 i 

Norsjø ved Løveid og 1867 i Eidselv ved Strengen. I 1891 ble det opprettet 

flere vannmerker i Eidselv, nemlig ved Hogga dam, KjeIddal, Lunde, Vrang

foss og Eidsfoss ovf. og ndf. Ocaervasjonene fra disse vannmerker er publi

sert i NVE årbok, bind IV og i senere utgaver. Fra 1942 opphørte innsend

elsen av observasjonene til Vassdragsvesenet. 

I 1937 ble det opprettet to limnigrafer i Skienselv ved Ranneberg og Rørås 

og i 1965 to til, nemlig i Eidselv ved Strengen og ved Hogga. I desember 

1963 ble det tatt i bruk limnigraf i straumen ved Spjotsodden, i Flåvatn 

ved Re~enes og om våren 1966 i Bandak ved Lårdal. 

Oversikt over \T.?:??~_~.a.:~.9:.f:lY.~E.~.a.:.~ .. t??~.?=' i ~.~.?~_~.!.y. ved ?.~!.~.?.~.~.~ i vintermånedene 

des.-april i tidsrommet 1892-1920 finnes i følgende tabell: 

Maks. 
1. kv. 
Med. 
2.kv. 
Min. 

Maks. 
1. kv. 
Med. 
2.kv. 
Min. 

lIlidl. 

72,03 
71,93 
71,75 
71,35 
70,03 

Midl. 

71,29 
70,55 
70,17 
70,02 
68,78 

Karakteristiske data • .. -... -.~-.-_._ .. _ .. -_._._ ... _ .... -...... _._ .•.....•.. ~ ....• _ .... _ ................ 

Desember Januar 

Største Min. Midl. Største 

72,16 71,94 72,03 72,16 
72,10 71,77 71,69 72,00 
72,00 71,46 71,29 71,58 
71,74 71,07 70,90 71,30 
70,06 70,00 70,15 70,41 

Mars April 

Største Min. Midl. Største 

71,95 71,01 71,38 72,01 
71,04 70,34 70,75 71,27 
70,35 70,02 70,49 71,01 
70,20 69,68 70,09 70,80 
68,95 68,69 68,91 69,94 

Fig.B_2 1 

Februar 

Min. Midl. Største ro'lin. 

71,98 71,91 72,05 71,70 
71,25 71,07 71,38 70,72 
70,94 70,63 70,98 70,27 
70,55 70,38 70,60 70,13 
69,87 69,37 69,90 68,97 

Min. 

71,10 
70,34 
70,18 
69,88 
68,71 

I tabell fig •. B_2 2 er gitt liknende oversikt over vannstandsvariasjoner ved 

det sar:illle vannmerke i tidsrommet 1960-67. 

I 



" Vinteren I Desember 

Midl. Største Min. 

1960-61 71,65 71,94 71,38 

1961-62 70,63 71,02 70,31 

1962-63 71,68 71,84 71,44 

1963-64 71,70 71,84 71,51 

1964-65 71,56 71,76 71,40 

1965-66 71,62 71,44 

1966-67 71,80 71,54 

Maks. 171 ,65 71,94 71,54 

Med. 71,65 71,78 71,44 

Min. I 70,63 . " 71,02 70,31 

Vannstandsvariasjoner i vintermånedene des.-april 

1960-67. 

Strengen Vm. 

J~nuar Fe br;.ar 

Midl. Største Min. Midl. Største Min. 

71,28 71,41 71,07 70,85 71,04 " 70,73 

70,15 70,29 70,09 70,53 70,75 70,17 

71,"33 71,48 70,99 70,92 71,65 70,71 

71,34 71,46 71,17 71,24 71,37 71,14 

71,56 71,71 71,37 71,38 71,59 71,27 

71,68 71,44 71,50 70,97 

71,85 71,60 71,75 71,50 

Karakteristiske data. 

71,56 71,85 71,60 71,38 71,75 71,50 

71,33 71,48 71,17 70,92 71,37 70,97 

70,15 70,29 70,09 70,53 70,75 70,17 

Mars 

Midl. Største Min. Midl. 

71,35 71,75 70,82 71,36 

70,83 70,89 70,73 70,94 

70,43 70,69 70,20 71,12 

71,32 71,60 71,19 71,62 

71,70 71,.s0 71,62 71,64 

70,97 70,68 

71,66 71,23 

71,70 71,80 7'1,62 71,64 

71,32 71,60 70,82 71,36 

70,43 70,69 70,20 70,94 

April 

Største 

71,88 

71,22 

71 ,51 

72,08 

71,91 

71,10 

71,32 

72,08 

71,51 

71,10 

t7j 
1-'" 
C'~ 

tri 
I 

1\.) 
I\) 

Min. 

71,09 

70,84 

70,22 

71,26 

71,51 

70,50 

70,98 

71,51 

71,09 

70,58 

\.N 
0\ 

---.... 
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Vas s f ~ r ing S ill å l ing e r er foretatt i B i d sel v ved 

Strengen, ved Vrangfoss og Ulefoss ovf., i Ski ens e l v ved Løveid 

ovf. og ved Ranneberg og Rørås. Vassføringskurver målt ved Vrangfoss og 

Løveid gjelder bare for åpen dam. 

I tabell fig. B~23 er gitt utdrag av måleresultatene i Eidselv på strek

ningen Strengen - Hogga og på diagram fig. B_24 er vist sammenheng mellom 

vassføring og tverrsnittsareal for forskjellige middelhastigheter. 

Oversikt over m:i dIe r e a v l ø p etter pentademidler. For det 

hydrologiske år (sept.-aug.) er det på fig. B_25 kurver for middelavløp 

med lineær skala for vassføringen i Eidselv ved Strengen Vm for tre peri

oder, nemlig 1901-20, 1921-40 og 1941-60. 

for høsten og vintermånedene des.-febr. 

Kurvene viser tydelige forskjeller 

Til sammenligning er vist på fig. 
6 B-2 avløpets karakteristiske kurver for Vinje + Tokke for tidsrommet 

1938-57. 

Med logaritmisk skala for vassføringen gir fig. B_27 de karakteristiske 

kurver for avløpet i Eidselv ved strengen i de samme tre perioder og fig. 

B_28 gir tilsvarende kurver for Skienselv ved Ranneberg - Rørås Vm for 

perioden 1943-60. 

Langtidsvariasjoner iårsavløpet. -_ .. _ ......... _ ..... _ .... __ ..................... -... _ ...... -... -.. _ ............... _. __ ...............•....•. _ .... ~ . .-.-

På grunnlag av årsavløp i en lengere tidsro~ er det utarbeidet variasjons

kurver fra Totak, Vinjevatn og Strengen Vm, se fig. B_29 • (Sml. variasjons

kurven for nedbør ved Lifjell nedb.st. fig. B_1 5). 



-:;;~l 
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Fig. B_23 

Vassføringsmålinger i Eidselven ndf. Strengen • 
........ _.~._ ••• _ •• __ .................. _ ••••••••••••• _ ••• , •••••• _ ............. n_M •••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vannstand Vassf. V 
F 

h V 
Nr. Dato Målested i m ri/s maks. ro ro 

1 18/10 1888 Ved Saltevje 69,24 31,8 0,55 30,4- 0,77 
2 3/11 Il li " 69,92 88,4 1,18 101,1 2,53 
3 12/11 " II " 69,65 56,0 0,95 92,2 2,30 
4 3/6 1889 Ved Sundbø 3,35 450 1,55 367,8 3j50 
5 17/6 " Ved Saltevje 1,88 197 1,35 201,5 2,20 0,97 
6 17/5 1894 Ved Sundbø 72,56 289 0,63 716,0 5,30 0,40 
7 18/5 " " Il 72,69 305 0,60 716,5 5,30 0,42 
8 19/5 " " " 72,69 358 0,73 690,0 5,10 0,58 
9 19/5 Il Il " 72,69 359 0,75 694,0 5,20 0,52 

10 21/5 " " " 72,49 348 0,73 567,0 5,00 0,52 
11 21/5 " Il " 72,45 338 0,75 663,0 5,00 0,51 
12 22/5 " " " 72,40 276 0,60 668,0 5,00 0,41 
13 23/5 " " Il 72,21 284 0,65 638,0 4,80 0,44 
14 24/5 " " " 72,16 254 0,60 642,0 4,80 0,39 
15 24/5 n " " 72,10 275 0,66 629,0 4,70 0,43 
16 25/5 " " " 72,07 246 0,58 634,0 4,80 0,39 
17 26/5 " Il Il 71,99 234 0,55 623,0 4,70 0,37 
18 28/5 " " " 71,97 191 0,48 639,0 4,80 0,30 
19 29/5 Il " " 71,95 238 0,57 616,0 4,60 0,38 
20 22/6 Il Il " 72,88 412 0,85 726,0 5,40 0,57 
?1 22/6 " " Il 72,86 406 0,90 723,0 5,36 0,56 
22 23/6 " " " 72,88 406 0,80 683,0 5,00 0,59 
23 25/6 " " " 72,89 414 0,85 714,0 5,20 0,58 
24 27/6 " " " 72,77 386 0,75 715,0 5,40 0,54 
25 27/6 " " Il 72,75 378 0,80 702,0 5,30 0,54 
26 28/6 " " " 72,70 377 0,75 705,0 5,30 0,53 
27 28/6 " " " 72,68 375 0,78 704,0 5,30 0,53 
28 29/6 " " " 72,66 362 0,75 702,0 5,30 0,52 
29 30/6 Il " " 72,70 324 0,70 714,0 5,40 0,45 

Strengen Vm • 
... _ ... -...•............•....................... 

1 30/8 1961 Ca. 400 ro ovL Hogga dam ? 112 1, 13 140 2,50 0,86 
2 6/7 " " Il ? 71,5 0,46 112 2,00 0,60 
3 14/8 1962 Ca. 800 ro ovf. Hogga 72,14 145 1,05 195 3,40 0,74 
4 21/8 " " " dam 72,19 208 1,30 200 3,50 1,04 
5 28/8 11 " ' " 71,91 211 1,60 191 3,30 1,10 
6 29/8 " Ca. 1,7 km ovf •. Hogga 71,95 192 1,60 180 3,20 1,07 
7 13/9 " 11 Il dam 71,57 54,8 0,50 175 3,00 0,31 
8 27/10 " Ca. 1,5 km " " 71,85 60,7 0,44 187 3,10 0,32 
9 5/8 1964 Ca. 1 km Il " 71,92 133 1,00 189 3,10 0,70 

10 25/9 " " " " 71,65 93,6 0,78 172 2,90 0,54 
11 7/10 " Il Il " 71,52 61,0 0,53 158 2,60 0,38 
12 16/10 Il 11 " ff 72,62 313 1,60 351 4,10 0,89 
13 19/10 Il " " 11 72,22 260 1,25 332 3,70 0,78 
14 20/10 " 11 11 " 72,09 225 1,20 317 3,70 0,71 
15 22/10 " Il " " 71,85 167 0,85 318 3,70 0,52 
16 22/10 " " " " 71,85 145 1,00 188 4,50 0,77 
17 23/10 " " " " 71,95 160 1,30 187 4,70 0,85 
18 28/10 " " " Il 71,88 134 1,00 190 4,70 0,70 
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forts. 

Nr. Dato rilålested Vannstand Vassf. V maks. F 
h V 

i m nr/s ID ID 

19 4/11 1964 Ca. 500 ID ovf.Hogga 71,55 96,0 0,78 178 3,1 0,54 
20 6/11 11 ti 11 Il dam 71,55 71, ° 0,66 168 2,9 0,42 
21 8/11 Il 11 " Il " 71,51 75,0 0,65 168 2,9 0,45 
22 13/11 " Il " Il " 71,47 71 ,5 0,60 167 2,9 0,43 
23 18/11 " " " ti \I 71,47 69,9 0,60 166 2,9 0,42 
24 19/11 " " Il " ti 71 ,4-5 78,4 0,68 169 2,9 0,46 
25 8/6 " Il Il " " 71,68 100,0 0,80 181 3,1 0,55 
26 31/5 1965 \I Il Il Il 71,53 101, ° 0,85 166 2,8 0,61 
27 3/6 " " " " " 71,64 104,0 0,88 172 3, 1 0,60 
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Oversikt over vannstandsvariasjoner i flåvatn og avløpsforholdene i Eidselv 

og Skienselv for vintrene fra 1961-62 til 1965-66 er vist grafisk på fig. 

B_2 10 • 

Kurvene viser at for lave vassføringer er ofte avløpet ved Strengen mindre 

enn avløpet fra Tokke kraftverk selv ved synkende vannstand i Vestvannene. 

Dette kan ikke være reelt, og det er l:anskje mest trolig at feilen ligger 

i avløpsberegningene for Strengen. 

For å prøve å få fastlagt fallforhold i sundene mellom Vestvannene ble det 

i august ~ september og oktober 1961 foretatt en rekke sarrnnenhengende observa

sjoner ved vannmerkene Dalen, Spjotsodd, Rekanes, Strengen og Hogga. Resul

tatene av disse er samlet i følgende tabeller, fig. B-2 11. I de sarnr.w ta-

bellene er også oppgitt vassføring ved Dalen og ved Hogga. 
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Fig. B_211 

Resultatene av vannstandsobservasjoner ved fOrskjellige 

vassføringer i Vestvannene 31. aug.-21. sept . . 1961 

Vannsta nd i m Vassføring rl/s 

Dato og Dalen Spj ot- Rekanes Strengen Hogga Dalen Hogga kl sodd 

31/8 kl 08 71,085 70,97 70,51 60 115 

" 11 71,19 ,08 ,96 ,47 60 " 
Il 15 ,19 ,06 ,95 ,45 

" 18 ,92 ,42 80 " 
" 20 ,19 ,035 ,91 ,4O 45 " 

. 1/9 " 08 71,005 70,90 70,40 18 . 115 

" 11 ,005 ,95 ,55. 18,5 ca. 100 
fl 15 . 70,995 ,95 ,78 18,9 70 

" 18 ,93 ,77 " 
" 20 ,99 ,93 ,77 19 " 

6/9 11 08 70,96 70,79 70,75 70,55 86 80 - 90 

" 11 71,00 ,805 ,70 ,06 97 100 
11 15 ,02 ,82 ,70 ,05 106 100 

" 18 ' ,78 ,56 70 
Il 20 ,85 ,80 ,58 70 

7/9 " 08 71,12 70,97 ·70,93 70,70 127 70 
It 11 ,14 ,99 125 " 
" 15 ,16 71,00 116 Il 

Il 18 
It 20 ,04 11 

8/9 " 08 71,26 71,10 71,07 7·0,94 97 80 90 
Il 11 265 ,10 ,03 ,68 113 100 

" 15 , 11 ,07 ,85 93 70 
11 18 ,09 ,93 70 
Il 20 , 13 ,10 ,94 70 

9/9 Il 08 71,28 71,19 71,15 71,00 103 ca. 65 

10/9 " 08 71,34 71,27 71,26 71,15 80 " 65 

11/9 " 08 71,38 . 71,36 71,31 71,29 71,18 ? 11 65 

elva st. 

12/9 " 08 71,38 71,32 71,31 71,21 28, 5~+ 30 ca. 65 
13/9 " " ,37 ,32 ,30 ,19 26,5 + 30 " 
·14/9 " " ,41 ,34 ,32 ,21 59 + 30 " 
15/9 " 11 ,45 ,39 ~ 38 ,29 39,5 + 30 " 
16/9 It " ,45 ,39 ,39 ,30 47,5 + O " 
17/9 11 11 ,44 ,39 ,40 ,31 48,5 + O 11 

18/9 11 11 ,42 ,39 ,39 ,30 47 + ° 60 
19/9 11 11 ,46 ,39 ,38 ,28 97 + ° It 

20/9 11 11 ,49 ,43 ,41 ,30 97 + O 11 

21/9 " " ,55 ,45 . ,43 ,32 97 + ° 
11 

" n-.~ , 
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Forts. 

Resultatene fra undersøkelser i tiden 2~9-9/10 1961 
---_._------------~------

Vannstand i ill Vassføring -d/s 
Dato og 

Dalen Spj ot ... 
Rekanes Strengen Hogga Dalen Hogga kl sodd 

elva st. 

22/9 kl 08 71,58 71,49 71,47 71,37 98 + O 60 
23/9 Il 11 ,64 ,53 ,53 ,42 112 + O " 24/9 " ti ,69 ,60 ,60 ,53 81 + 25 Il 

25/9 " Il ,74 ,66 ,65 ,58 63 + O Il 

26/9 Il 11 ,71 ,68 )67 ,58 63 + 30 " .. 
27/9 kl 08 ,68 ,64 ,61 ,53 24 " 11 11 ,68 

" 15 ,68 33 + O ca. 100 
" 18 ,68 33 + O " 
" 20 ,68 33 + O Il 

28/9 kl 08 71,68 71,63 71,57 71,53 71,42 106 + O 130 
" 11 ,69 ,63 ,57 ,52 ,32 106 + O 11 

" 15 ,70 ,63 ,57 ,51 ,28 120 + O Il 

11 18 ,72 ,63 ,51 ,28 124 + 30 " " 20 ,72 ,63 ,57 ,51 ,28 126 + 30 " 
29/9 kl 08 71,74 71,67 71,61 71,54 71,30 156 + O 11 

11 11 ,76 ,70 ,645 ,58 ,32 165 + O Il 

" 15 ,86 ,74 ,71 ,65 ,38 185 + O " IT 18 ,87 ,78 ,74 ,69 ,42 185 + O " Il 20 ,88 ,81 ,77 ,71 ,44 185 + O 11 

30/9 kl 08 ,94 ,87 ,83 ,79 ,64 165 + O " 
" 11 ,90 ,85 ,82 ,69 ca. 100 
" 15 ,92 ,88 ,85 ,72 " Il 18 ,94 ,89 n 
11 20 ,96 ,90 Il 

1/10 kl 08 72,05 72,00 71,95 71,94 71,77 143 + 30 100 
2/10 11 11 ,18 , 13 72,06 72,04 ,88 116 + 30 
3/10 Il Il ,22 ,14 ,12 ,98 88 + 30 
4/10 " 11 ,23 ,15 , 12 ,98 46 + 30 ca. 90 
5/10 Il Il ,23 ,15 ,14 72,05 33 + 30 80-90 
6/10 Il Il ,22 ,16 ,14 , 13 ,04 80 + 30 85 
7/10 kl 07 72,24 72,22 72,17 72,15 72,06 80 + 30 85 

Il 08 71,99 130 
Il 11 ,14 ,99 " Il 15 100 

8/10 kl 08 72,26 72,17 72,17 63 + 30 
9/10 Il 08 72,36 72,32 72,27 72,26 116 + 30 
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C. OVERSIKT over ISFORHOIJDEN3. 

I det følgende er gitt en oversikt over islegging og isløsning på Vest

vannene og en orientering om ishindringene for båttrafikken. 

1 .r:!..?~.~.~ .. ~E ...... ??: ..... ~.~.?:~f?f$..~.r:.~ ..... 9'§ ..... ~.~.~.~.~ .. ni12f?.: .. 

Opplysninger om isforholdene ved vannmerkene i vassdraget er m~lgelfulle. 

Om islegging og isløsning på Vestvannene i tidsrommet inntil 1904 gir 

Sætren følgende opplysninger: 

"l de 16 år fra 1872 til 88 var Vestvannene bare en vinter 1881-82 
åpne hele vinteren. 

Sundkilen islegges først; fra gammelt regnedes, at den lagde seg 4 
uker før Jul, men etter kanaliseringen hender det ofte, at den først 
legger seg noget senere. 

Ennu senere kommer Bufjorden eller den øverste del av Bandak og så 
Kviteseidvatn og Flåvatn nesten samtidig. Sist legger selve Bandak 
seg. 

Når vannene har vært iSlagt, har man målt istykkelsen på forskjellige 
steder og resultatene er samlet i følgende tabelH' 

Isens tykkelse i cm. 
·'_"'~_'n.~ .... ~ ••...••. _._~ ............... __ .n .. '40"_'" ••••••• _ 

Målested 1897 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

1/2 5/4 25/2 4/4 9/3 20/4 11/3 11/4 9/3 6/4 8/3 8/3 

Flåvatn ....... _ ............... ,., ... 

Omnes 17 29 37 36 31 21 36 39 28 38 32 27 
Rørhelle 28 37 30 25 14 39 39 28 35 31 17 
Groa 14 37 30 26 17 26 26 27 29 24 13 
Bergstå 18 37 29 19 13 31 34 25 33 30 20 

G;::;~_:~~~~~~ .. 22 29 29 32 30 27 47 47 30 35 24 21 

Brakendal 24 29 37 34 22 26 32 27 30 18 
Bukøen 24 31 37 32 25 21 32 34 26 31 37 19. 
Spjosod 24 28 33 28 O 
Snø hul 29 37 28 20 39 39 32 35 33 

Bandak .......... , .......•...•...... 

Apalstå 18 36 39 38 21 29 31 20 
Digernes 34 27 34 23 35 34 26 35 16 16 
Trj.set 11 21 21 21 21 34 34 22 28 22 
Løvik 9 18 29 29 29 23 30 
Dalen Brygge 24 42 44 46 40 

·1 
i 

I 
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I tabell fig. C_1 1 er det gitt en oversikt over islegging og isløsning på 

Norsjø i tids1:'ot."illlet 1863-1900 etter notater av overing. Borchgrevink, Skien. 

I tabell fig. C_1 2 er samlet notatene om islegging og isiøsning på Vest

vannene og Norsjø for tidsrommet 1940-67. Foran i tabellen er oppgitt 

temperaturforholdene for hver vinter etter målinger ved Gvarv met.st. Det 

er gitt dato når kulden begynte, når kulden sluttet og sum av negative 

midlere lufttemperatur etter pentader. Summen E(-t) blir da et skjematisk 

mål for det en kan kalle vinterens intensitet. 

Nederst i tabellen er vist lcarakteristiske data for perioden 1940-60, og 

fra de siste 7 vintrene etter at Tokke kraftverk er tatt i bruk. 

Mer om isforholdene på Vestvannene se vedlegg 1. 
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ISLEGGING og I SI,ØSNING på VESTVANNENE 
Fig. C-1 

og 

NORSJØ i TELEMARK. 

Qvarv met.st. Isdannelse Isløsning 
etter pentader 

I • .4 I . .4 
aJ 'd , +" aJ 'd +" 

t.nter +" . .4 H +" . .4 H 
aJ +" ~ ro aJ .. ro .. - ro aJ .. ro 

+" aJ ~ H ro & P. ~ H ro & P. 
aJ s:: aJ+" ro aJ • .4 I s:: aJ ~ (ti aJ .r-l I s:: Q) 'r:! 

'd ~ >:(-t) 'd+" 'd+"+" 'd aJ +" s:: I s:: ro+" 'd.p+" 'dQ) " +"S:: I s:: Ol+" 
r-l bO r-l ~ s:: 'd H S::r-l ..-l.p o(1j +, H'd s:: 'd H S::r-l ..-l+" o(1j+" H'd 
~ aJ ~r-l (ti • .4 ro ~ • .4 :> ro r-l ro o . .4 ro·.4 ro ~ .r-l :> ro r-l aj o 'M 
~..o ~ ro p:) El p. Cf.l~ ~ :> ~ :> z S p:) S p. Cf.l~ ~ :> ~ :>- z s 

140-41 8/1 13/12 24/12 8/1 11/1 1/5 5/5 5/5 5/5 29/4 
41-42 11/1 24/12 11/1 11/1 18/1 26/4 30/4 26/4 25/4 28/4 
42-43 8/1 30/12 2/1 4/1 O 17/3 19/3 17/3 17/3 O 
43-44 17/11 91 ,3 5/4 (2/1 ) 11/12 20/12 23/12 O 22/4 20/4 10/4 10/4 O 
44-45 7/11 88,0 6/3 - - - - - - - - - -
45-46 7/11 97;5 16/3 5/1 29/"12 29/12 5/1 O 5/4 10/4 8/4 8/4- O 
46-47 18/10 166,7 21/3 2/2 13/1 22/1 2/2 10/2 28/4 26/4 25/4 25/4 28/4 
47-48 28/10 167,6 6/3 25/1 23/11 7/1 22/1 15/2 30/3 1/4 30/3 12/3 30/3 
48-49 28/10 68,6 21/3 3/1 22/11 15/12 O O 28/3 (5/4) 28/3 28/3 O 
49-50 28/10 93,3 16/3 21/12 9/12 12/12 15/12 O 20/3 (1/4) 20/3 20/3 O 

150-51 12/11 126,5 31/3 O 2/12 10/1 20/2 O O (1/5 ) 20/4 20/4 30/3 
51-52 7/12 92,3 31/3 O 20/12 15/2 15/2 O O 30/4 21/4 21/4 O 
52-53 7/11 127,6 24/2 2/2 15/11 20/1 25/1 2/2 25/3 13/4 11/3 11/3 1/3 
53-54 12/11 106,4 21/3 22/1 21/12 22/1 22/1 26/12 6/4 30/4 10/4 . 10/4 O 
54-55 7/11 137,6 10/4 1/2 22/12 1/2 21/2 6/1 14/4 '24/4 14/4 _13/4 20/4 
55-?6 28/10 191,6 21/3 10/1 10/12 8/1 20/1 6/1 16/4 10/5 15/4 12/4 22/4 
56-57 12/11 75,0 26/3 O 1/12 2/3 O 16/2 1/4 15/4 1/4 1/4 -
57-58 7/11 173,0 31/3 15/2 11/11 15/2 15/2 16/1 23/4 3/5 25/4 25/4 17/4 
58-59 17/11 155,8 21/3 21/1 11/12 5/1 21/1 17/1 15/4 1/5 15/4 15/4 26/3 
59-60 11/11 90,1 21/3 21/2 11/12 14/1 . 15/2 15/2 10/4 7/5 10/4 10/4 11/4 

160":61 7/11 98,2 5/4! 25/1 23/11 11/1 25/1 16/1 25/3 15/4 2/4 2/4 O 
61-62 17/11 127,5 31/1 I 23/2 25/11 31/12 2/3 - 15/4 7/5 15/4 15/4 -
62-63 17/11 245,2 31/3 4/1 24/11 28/12 10/1 16/1 2/5 12/5 3/5 3/5 -
63-64 12/11 130,3 31/3 10/1 6/12 6/1 18/1 16/2 2/5 10/5 2/5 25/4 -
64-65 28/10 99,1 26/3 20/2 15/12 28/1 22/2 - 5/4 18/4 8/4 5/4 O 
65-66 7/11 235,2 20/4 28/12 18/11 28/12 20/12 26/12 '10/5 15/5 12/5 10/5 26/4 . 

66-67 15/11 128,9 24/2 6/1 28/11 4/1 4/1 15/1 12/4 29/4 15/4 12/4 4/4 
-- - --

KARAKTERISTISKE DATA 1940-60 

kSt 18/10 191,6 24/2 21/12 11/11 12/12 15/12 5/1 1/5 10/5 5/5 5/5 28/4 
kv. 28/10 161,2 16/3 8/1 4/12 29/12 8/1 4/2 26/4 1/5 21/4 21/4 11/4 

d. 7/11 106 ,4 21/3 22/1 11/12 10/1 22/1 14/2 14/4 26/4 10/4 10/4 1/3 
kv. 14/11 90,7 31/3 15/2 22/12 22/1 15/2 O 30/3 10/4 30/3 28/3 O 

n. 7/12 68,6 10/4 O 13/1 2/3 O O O 19/3 11/3 11/3 O 

-_. 
KARAKTERISTISKE DATA 1960-67 

kSt 28/10 245 ,2 24/2 28/12 18/11 28/12 20/12 17/1 10/5 15/5 12/5 10/5 26/4 

d. 12/11 128,9 31/3 10/1 25/11 4/1 18/1 (10/2) 15/4 7/5 15/4 15/4 O 

n. 17/11 98,2 20/4 23/2 15/12 28/1 2/3 O 25/3 15/4 2/4 2/4 O 

rknad: O - ingen nevneverdige ishindringer -: ikke observert 

- _4 , 
._~ -

. 
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2 • ~,:,~~~~~,v.,~?~~,~ ~~{;9:,~.~"?,~"~.?~""~P::~~,~,,,,~::',,,~~.~,,, I 

'I 
Inntil 1904 hadde det som regel vært trafikkstans 2-3 måneder i den kald- I 

este vintertid. Det ble foretatt en del isbryting, men da en ikke hadde I 

passende isbrytere, oppr.!dde en bare å forlenge fartstiden 1-2 uker. 

Etter 1906 har det vært anvendt større beløp til isbrytingen. I 1913 an

skaffet Bandakkanalen en kombinert laste- og isbryterbåt "Vrangfoss~' 

I 1921 utarbeidet Vassdragsvesenets Fossedirektorat en oversikt over regu

leringens innflytelse på isforholdene på Vestvannene og Bandak - Norsjø

kanalen. Denne oversikten gir omtrent samme beskrivelse av isforholdene som 

Sætren ga, med unntak av forholdene på kanalen. Her heter det: 

"I Bandakkanalen begynner isleggingen i Eidselva mellom Tvara og Odden 
'og ved Apalnes ovenfor Vrangfoss. Disse partier av det kanaliserte 
vassdrag er overordentlig vanskelige å holde åpne, hvis man ikke har 
en noenlunde stor vassføring. Elvestrekningen Strengen-Lunde pleier 
derimot ikke å være særlig genert av is selv om vassføringen er forholds
vis li 'ten~' 

I det følgende er gitt et utdrag av kanalens driftsrapporter angående is

forhold og isbryting for hver vinter i tidsrommet 1915-67. 

V i n ter e n 1915 - 16: 

Høsten 1915 var usedvanlig kald og vannfattig. Den 26/11 var vannbehold

ningene i Vestvannene oppbrukt, og vassføring~n i Bandakkanalen sank ned 

til et minimum. Vinteren var meget kald og i kanalen var mye is. Med store 

uregelmessigheter ble farten gje~~om kanalen opprettholdt bare til 29/12. 

1 dagene 4. -8. 'januar brøt "Vrangfoss Il en råk fra Ulefoss til Strengen. 

Enkelte lastebåter passerte derpå gjenno::>l, Elen den regelmessige rutefart 

begynte først den 24. januar. Den 24/3 kunne isbrytingen i kanalen avsluttes. 

På Vestvan~ene (Strengen - Dalen) begynte isb~ytingen den 24/12 og pågikk 

til midten av april. 

V i n ter e n 1916 - 17: 

I denne vinter var det likeledes store isvanskeligheter. Isbrytingen på 

Vestvannene måtte påbegynnes den 29/12, og p.g.a. kulde måtte trafikken 

innstilles ovenfor Spjotsodden allerede den 21. januar. 
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Den 11/2 brøt "Vrangfoss" en råk opp til Sandodd brygge, etter at det var 

skåret råk med issager gjennom Snohyl i Skarperudstrø~'llen. Den 15/2 hadde 

imidlertid dampskibet "Inland" et havari i Skarperudstrømmen og swk ved 

Sandodd brygge. Passasjerruten på Vestvamlene ble som følge herav i~~

stillet. Isforholdene var da blitt så va~skelige, at det til turen opp 

og ned medgikk 9 dager. Farten ble helt innstillet fra 15. mars. 

Den 17. april påbegynte "Vrangfoss" igjen råkbryting fra Strengen og nådde 

Spjotsodd den 23. april, men først 5. mai Dalen. 

V i n ter e n 1917 - 18: 

Isbrytingen begynte 23/12 først på Bufjorden (øvre del av Bandak) og fra 

8/1 måtte det også brytes på Kviteseidvatn og i Bandakkanalen. Da "Vrang-

fOSSil ikke klarte isbrytingen alene, leides dampskibene "Notodden" eller 

"Dyre Vålt til hjelp den kaldeste del av vinteren. I tidsrommet fra 15.-

23. februar og fra 1.-12. mars var isforholdene overordentlig vanskelige. 

Den 23. april kunne vinterens isbryting innstilles. 

V i n ter e n 1919 - 20: 

Denne vinter la isen seg ved juletid på Bufjorden og en del av Kviteseid

vatn. Isbrytingen pågikk til midten av mars. Isforholdene var meget 

vanskelige i slutten av januar og omkring midten av februar. 

I Bandakkanalen ble isbrytingen ~åbebynt den 26/12. P.g.a. den ringe vass

føring i kanalen ble isforholdene i midten av januar overordentlig vanske

lige, og rutefarten mellom Ulefoss og Strengen ble innstillet fra 15/1 til 

4/3. 

V i n ter e n 1920 - 21: 

Det var lite is denne vinter. I Bandakkanalen har isbryting ikke vært 

nødvendig og på Vestvannene foregikk isbryting bare på Bufjården og et par 

dager på Kviteseidvatn. 
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For tidsrommet 1920-35 mangler direkte opplysnine;er om isbrytingen i kanalen 

og på Vestvannene. Derimot foreligger opplysning om de samlede utgifter 

til isbrytingen, som vist i følgende tabell: 

Vinter 1920-21 kr. 26 895 
21-22 " 50 644 
22-23 Il 20 940 
23-24 ti 49 452 
24-25 Il 16 989 
25-26 " 36 244 
26-27 1\ 29 947 
27-28 Il 29 083 
28-29 " 24 307 
29-30 " 17 031 

1930-31 Il 20 714 
31-32 Il 11 256 
32-33 \I 11 625 
33-34 " 10 309 
34-35 " 10 194 
35-36 ti 14 863 
36-37 11 18 188 
37-38 " 17 047 
38-39 11 14 010 
39-40 " 16 567 

Som det sees av tabellen er utgiftene høyst forskjellige fra år til annet. 

I 1930 ble det inngått en 15 års kontrakt med Tinfoss Papirfabrj_kk om å 

bygge en kombinert slepebåt og isbryter. (DiS "Tinfoss") • 

V i n ter e n 1935 - 36: 

Dampski.psfarten på Sundkilen stanset p.g.a. ishindringer 21/12. I midten 

av januar var isen på Bufjorden så besværlig at rutebåtene vanskelig kunne 

forsere den. Isbryteren "VrangfosslI kom til assistanse i slutten av januar. 

I februar la isen seg også på Kvitesei.dvatn så isbryteren enkelte dager 

måtte gå foran rutebåten til Fjågesund. Og etterat isen hadde lagt seg også 

på Flåvatn, måtte "Vrangfoss" i første halvdel av mars enkelte dager bryte 

råk helt til Kårsteinsundet. 

Siste halvdel av mars var mild. Den 22/4 brøt "Vrangfoss" råk inn Sundkilen 

til Kyrkjebø brygge. 

V i n tre n e 1936 - 39 var det forholdsvis lite is i vassdraget. Nærmere 

opplysninger om trafikkhindringer mangler. 

·1 



V i n ter e n 1939 - 40: 

Høsten var tørr uten nevneverdig nedbør fra midten av august til første 

halvdel av november. Det kom da en del regn så Bandak ble fyllt. 

Vinteren kom tidlig. Parten på Sundkilen stanset fra 12/12, og isen la seg 

også på Bufjorden, så rutebåten enkelte dager måtte gå ekstratur Dalen -

Høynes - Dalen for å holde råka. åpen. Isbrytingen på Bufjorden begynte 

3/1 og fra 22/1 måtte isbryteren daglig gå foran nedgående båt til Kårstein

sundet og tilbake til Dalen foran oppgående rutebåt. 

Februar var usedvanlig kald, og det ble for hver dag vanskeligere å holde 

trafikken gående. Fra 14/2 var båttrafikken Strengen - Dalen helt opphørt 

p.g.a. is. 

Først i begynnelsen av mai begynte smeltingen. Fra 9/5 gjenopptok selskapet 

trafikken med 3 turer i uka uten isbryterhjelp. Isen på Sundkilen var da 

også gått opp. 

Trafikken i Bandakkanalen var innstilt i over 3 måneder p.g.a. is denne 

vinter. 

V i n ter e n 1940 41: 

Trafikken på Sundkilen stanset fra og med 13/12. Isen hadde da også lagt 

seg på Bufjorden og ved Spjotsodden. Isen var blitt .sjenerende også på 

Snøhyl i Skarprudsstrømmen. Det kom sterk kuld!3 ved årsskiftet og dette 

gjorde snart issituasjonen mer vanskelig både på Vestvannene mellom Dalen 

og Strengen og i Bandakkanalen. Fra 8/1 måtte "Vrangfoss" gå helt til 

Kårsteinsundet, og i løpet av 13 dager til 21/1, hadde den 232 gangtimer 

eller ca. 18 timer gjennomsnittlig pr. dag. På siste tur fra Dalen til 

Strengen brukte isbryteren 27 1/2 timer. På Bandak ble båtfarten helt 

innstilt. 

Isbryter gikk 1/5 fra Skien for å bryte råk fra Strengen til Dalen. Den 5/5 

brøt den råk inn Sundkilen. 
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V i n ter e n 1941 - 42: 

På Sundkilen stoppet båtfarten Juleaften. Det øyerste grunne parti ay 

Bandak (Bufjorden) ble rensket for is under et par dagers mildvær med 

vestlig vind. 

I begynnelsen ay januar satte det inn med streng kulde og isbryteren måtte 

den første uken etter 11/1 gå foran rutebåten til Fjågesund om morgenen 

og tilbake i Dalen foran oppgående båt. 

Januar var meget kald og det hadde Y8rt meget vanskelig å holde råken åpen. 

"Vrangfoss" ble 31/1 lagt opp ved Hogga . 

Den 25/4 begynte dis lIVrangfOSS" råkbrytingen over Flåyatn og den brukte da 

26 timer til Fjågesund. Lengere oppover gikk . det lettere: 11 timer til 

Digernes og 10 timer videre til Dalen. 

Den 30/4 gjenopptok selskapet rutefarten Skien - Dalen. 

V i n ter e n 1942 - 43: 

Trafikken på Sundkilen inn til KYiteseid var innstilt noen dager etter en 

kuldeperiode i begynnelsen ay desember, men ble gjenopptatt 10/12 og h~ln+'~~ 

gående til 30/12 . 

Den 8/1 hadde isen lagt seg på Bufjorden og KYiteseidyatn, og fra 9/1 måtte 

isbryteren de fleste dager gå foran rutebåten til Fjågesund og fra 25/1 

også utover Flåyatn . 

Februar måned var mild, så rutebåtene klarte seg uten isbryterhjelp i 

Bandakkanalen. Mellom Dalen og strengen utfør.te "Vrang foss" den nødvendige 

isbryting. Isen løsnet etterhvert og pakket seg sammen på enkelte steder 

så isbryteren måtte de fleste dager gå foran rutebåten helt fra Dalen til 

Kårsteinsundet og tilbake foran oppgående båt. 

Også mars var mild, men da vannstanden etterhvert steg, ble isen landløs 

og drev sammen i råka. Isbryteren måtte i første halvdel ay måneden gå ' 

foran rutebåtene i de fleste dager. Fra 17/3 var det ikke isvanskeliEb~t~~ 

ay betydning, og 18.-19/3 brøt så isbryteren råk også i Sundkilen. Den 

brukte 18 1/2 time for å gå gjennom. 

~.-
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V i n ter e n 1943 - 44: 

På Sundkilen var båtfarten innstilt fra 11/12 p.g.a. ishindringer. 

Isbryteren nVrangfoss tl gikk i begynnelsen av januar opp til Bandak. Det 

hadde i mildværsperioder med vestlig vind blitt slått opp bred råk på det 

øverste grunne partiet, så isflakene drev ut på dypt vatn der de forårsaket 

trafikJrJ1indringer. 

Både mars og april var forholdsvis kjølige. Fra 1/4 klarte rutebåtene seg 

uten isbryterhjelp på Kviteseidvatn. 

Den 18/4 påbegynte isbryteren med råkbrytingen i Sundkilen. Etter 44 timers 

arbeid kom isbryteren til Kyrkjebø brygge. 

Vinteren var stort sett forholdsvis mild og i Bandakkanalen hadde rute

båtene klart seg uten isbryterhjelp. 

V i n ter e n 1944 - 45: Mangler opplysninger. 

V i n ter e n 1945 - 46: 

Noen dager med sterk kulde i slutten av desember medførte stans i båtfarten 

på Sundkilen fra 29/12 og lJyttårsdagen måtte rutebåten gjøre en ekstratur 

på Bufjorden og nedover gjennom Snohol for å holde råk åpen. Den 5/1 gikk 

"Vrangfoss" oppover fra Løveid til Dalen, men været slo da om og holdt seg 

mildt så isbryteren kunne ligge stille de fleste dager. 

Også i februar og mars var været forholdsvis mildt. Noen kjølige dager i 

begynnelsen og i midten av mars gjorde det dog nødvendig at isbryteren 

gikk foran rutebåten ned til Kilen og et par dager helt til Kårsteinsund. 

Den 5/t~ ble isen brudt opp på Bufjorden, og allerede 8/4 klarte lIVrangfoss" 

å bryte råk i Sundkilen inn.til Kviteseid brygge på 5 1/2 time. 

V i n ter e n 1946 - 47: 

Første halvdel av vinteren var mild, men i februar satte det inn med sterk 

kulde som vedvarte utover i mars. 

Isbryteren lIVrangfoss" gikk den 13/1 oppover til Dalen. Det var da is bare 

i Sundkilen og på det øverste grunne parti av Bandak (Bufjorden). Da ved

varende kuld'e kom i begynnelsen av februar, la isen seg straks, først på 

I 

I 
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Kviteseidvatn, så på Flåvatn og sist på Bandak. Fra 7.-14/2 hadde isbryt

eren 144 gangtimer. Det var da håpløst å fortsette båttrafikken, og is

bryteren og rutebåten gikk nedover til Bandakkanalen. 

Den 24/4 brøt "VrangfosslI med assistans av "Rusla" en råk fra Strengen til 

Dalen og 25. og 26/4 inn Sundkj.len. Rute båttrafikken ble gj enopptatt fra 

28/4. 

V i n ter e n 1947 - 48: 

På SUildkilen la isen seg i desember, og båtfarten inn til Kviteseid opp

hørte 23/11. 

Den 5/1 gikk "Vrangfoss" til Dalen og fra 8/1 måtte den gå foran rutebåten 

til Fjågesund da det var ishindringer på Kviteseidvatn. Streng kulde i 

dagene 15.-17/1 og 22.-25/1 medførte at også Flåvatn og Bandak ble islagt, 

så isbryteren måtte gå helt til Kårsteinsundet og tilbake med 16 å 17 farts

timer i de siste dagene. 

l/fildvær satte inn i siste uke av januar og vedvarte også noen dager i 

februar. Senere ble det gjennomg:"iende kaldt vær som yoldte ishindringer. 

Fra 12.-18/2 hadde isbryteren 112 gangtimer. Isforholdene ble etter hvert 

så vanskelige at det ble besluttet bare å holde trafikken gående mellom 

Strengen og Fjågesund. I tiden 23/2 - 7/3 måtte isbryteren gå foran rute

båten hver dag. 

Fra 8/3 ble ·det noe mildere og 12/3 slo isbryteren råk inn til Kilen. Råk

bryting på strekningen Fjågesund - Dalen ble iverksatt 30/3 og fra 1/4 ble 

gjenopptatt rutefarten. 

V i il ter e il 1948 - 49: 

På Sundkilen la isen seg i november og båttrafikk til Kviteseid opphørte fra 

22/11. Isbryteren gikk oppover til Bandak den 3/1. Det var is bare pa. Bu

fj orden. 

Vinteren var mild og det var lite ishindringer for båtene. På strekningen 

Dalen - Høynes - Ivarflaten ble det i løpet av januar, februar or.:; mars fore

tatt noen turer for å renske opp råken. 

I dagene 22.-26/3 la det seg en del is på vestsiden av Bufjorden. 

Det ble ikke slått råk på Sundkilen denne vinter. 
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V i n ter e n 1949 - 50: 

I likhet med foregående vinter var denne vinter stort sett mild. 

Det ble stans i båtfarten på Sundkilen den 9/12. Den 21/12 gikk isbryteren 

oppover til Dalen. Været var gunstig og "Vrangfossl! kla1.'te å renske råken 

for is på Bufjorden på strekningen Dalen - Høynes. 

I siste halvdel av februar ble det kaldere og Kviteseidvatn ble islagt. 

'"VrangfossIl måtte den 21/2 gå foran rutebåten til Fjågesund. Flåvatn ble 

også delvis islagt, og ved N'.'! vind hadde her isen presset seg sammen ut mot 

Kårsteinsundet. Isbryteren måtte derfor i dagene 22.-25/2 og 1.-4/3 helt til 

Strengen for å gå foran ned- og oppgående båt. Råken på det ytre parti av 

Flåvatn var tettpakket av is og tung å forsere. 

Mars var forholdsvis mild, og allerede i ~idten av måneden ble isbrytingen 

avsluttet. 

På Bandakkanalen foregikk trafikken hele vinteren uten isbryterhjelp. 

V i n ter e n 1950 - 51: 

Det var kjølig i siste halvdel av november og første uken av desember brakte 

islegging på Sundkilen. Rutefarten til Kviteseid ble innstilt fra 2/12. 

På Bufjorden begynte også isen å bli sjenerende. Isbryteren gikk oppover 

den 13/12. 

Kvitesej_dvatn ble islagt i løpet av januar og den 25. -27/1 måtte "Vrangfoss Il 

helt ut til Fjågesund for å gå foran oppgående rutebåt. 

Februar måned var forholdsvis mild, men de svære snømasser som kom påskyndet 

isdannelsen slik at hele Flåvatn ble islagt i månedens løp. Isbryteren 

måtte flere turer helt ut til strengen for å assistere ned- og oppgående 

rutebåter. 

Det var rikelig nedbør også i mars måned, og de svære snømengder gjorde, 

råken tung å forsere for "Vrangfoss~' Isbryteren brukte opp til 13 timer en 

veg på strekningen strengen - Dalen, Den klarte dog å holde råk åpen så at 

rutefarten ikke ble stanset. 

Omkring midten av april ble isbrytingen avsluttet. 
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V i n ter c n 1951 - 52: 

På Sundkilen la isen seg i slutten av desember, og etter siste anløp 24/12 

ble båtfarten til Kviteseid innstilt. 

Bufjorden ble islagt i siste halvdel av januar. Både Kviteseidvatn og Flå

vatn ble islagt i februar, og det var bare det midterste parti av Bandak 

som var åpent. Isbryteren var i virksomhet de fleste dager med fartstid 

fra 2-10 gangtimer pr. dag. Den måtte flere ganger helt til Strengen for 

å assistere rutebåtene. I slutten av februar hadde isen på flere steder 

løsnet fra land og drevet sammen, og dermed ble forholdene ytterligere for

verre-L Iobryteren klarte dog å holde båttrafikken gående. 

Isbryteren hadde også i mars en del turer både på Kviteseidvatn og Flåvatn 

med inntil 7 gangtimer pr. dag. 

Den 21/4 var issesongen avsluttet. 

V i n ter e n 1952 - 53: 

Sundkilen ble islagt i midten av november og rutefarten inn til Kviteseid 

hadde siste anløp 18/11. 

På Bufjorden begynte isen å bli sjenerende for trafikken i begynnelsen av 

desember. Isbryteren gikk oppover til Vestvannene 18/12 og til Dalen 30/12. 

Det var 15 cm is på Bufjorden og Snohyl. 

I januar forverret isforholdene seg. Kviteseidvatn og ytre parti av Flåvatn 

ble islagt i månedens løp. Isbryteren måtte hjelpe rutebåtene helt til 

Fjågesund. I slutten av måneden ble det noe mildere vær med til dels sterk 

vestlig vind, og på Bufjorden greide isbryteren å renske råken for is. På 

Kviteseidvatn derimot ble isen stadig tykkere og råken tung å forsere. 

I de første dager av februar var det mildere vær, men senere kom det igjen 

en lmldebølge med sterk nattefrost. Isbryteren måtte gå foran rutebåtene 

på hele strekningen Dalen - Strengen. I tidsrommet 6.-21/2 hadde lIVrangfoss" 

148 gangtimer. Det ble forsinkelser og uregelmessigheter i rutene. 

Mildvær satte inn i slutten av februar og vedvarte stort sett hele mars 

måned, men den sterke vestlige vinden skjøv isen S&llIDen i råken i Vest

vannene. Også Senere i slutten av mars var isen ste.dig i bevegelse. 
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Værforholdene i april var gunstige og i dagene 8.-11/4 klarte isbryteren 

å holde råkene åpne. 

Den 13/4 slo isbryteren opp råk på Sundkilen. 

V i n ter e n 1953 - 54: 

I november var det mye regn og vannstanden i Bandak var meget høy. Den 

21/12 ble Sundkilen islagt og fra 28/12 var det ingen båttrafikk. 

I begynnelsen av januar var det litt is i øvre del av Bandak. Den 21/1 var 

det litt is på Spjotsodden og den 2/1 var både Bandak og Kviteseidvatn 

delvis islagt. Den 22/1 Vestvannene helt islagt. 

Isløsningen begynte i midten av april og den 21/4 var Vestvannene for det 

meste åpne. Den 23/4 gikk isbryteren gjennom Sundkilen. Den 1/5 var det 

ingen is i vassdraget. 

V i n ter e n 1954 - 55: 

Båten gikk inn til Kviteseid for siste eang den 22/12. Den 11/1 var Barldak 

delvis islagt, Kviteseidvatn helt islagt og det var litt is i øvre del av 

Flåvatn. Den 1/2 var både Bandak og Kviteseidvatn islagt, men det var lite 

is i Flåvatn. Den 21/2 var også Flåvatn islagt. Båten gikk fra Dalen for 

siste gang 21/2. Fra 25/2 var det trafikk til Lårdal. Båten losset ved 

råkkanten. 

Isløsningen begynte i midten av april. Båten gikk for første gang etter 

vinteren til Kilen brygge den 13/4, til Dalen den 14/4 og til Kviteseid 

den 24/4. 

V i n ter e n 1955 - 56: 

Sundkilen ble islagt i første halvdel av desember og båttrafikken inn til 

Kviteseid stanset fra 14/12. Samtidig begynte isdannelse på Bufjorden. 

Vestvannene ble islagt i januar og trafikkforholdene ble meget vanskelige. 

Båten gikk fra Dalen for siste gang 30/1, og fra Lårdal den 1/2. 

I februar måned ble isforholdene på Bandakkanalen så vanskelige at båt

trafikken på hele strekningen mellom Ulefoss og Hogga måtte innstilles. 
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Fra 21/2 var all båttrafikk på Vestvannene innstilt. 

Isløsningen begynte i midten av april. Den 12/4 gikk isbryteren fra Strengen I 

og kom til Dalen den 16/4. Den 10/5 var vassdraget isfritt. I 

V i n ter e n 1956 - 57: 

Den 1/12 var Sundkilen islagt og det var litt is i øvre del av Bandak og i 

Kilen. Båt gikk inn til Kviteseid for siste gang den 24/12. 

I januar og i første halvdol i februar var det lite is i vassdraget. Den 

21/2 var det is i Bandak ved Dalen, ved Spjotsodden, i øvre del av Flåvatn 

og i Kilen. 

I begynnelsen av IDars ble Kviteseidvatn helt islagt, men Bandak og F'låvatn 

bare delvis islagt. De midterste partiene var åpne hele vinteren igjennom. 

Den 1/4 var Bandak og delvis også Flåvatn isfritt. Kviteseidvatn var is

lagt på den øverste halvdel. Den 15/4 gikk båten første tur til Kviteseid. 

V i n ter e n 1957 -58: 

Sundkilen var islagt fra 11/11 og den 22/11 gikk båten for siste gang til 

Kviteseid. 

Desember måned var mild og isleggingen på Vestvannene begynte først i 

januar. Den 11/1 var det is i Bandak ved Dalen, i Straumen og i Kviteseid

vatn ved Spjotsodden og i øvre del av Flåvatn. 

I midten av februar kom det sterk kulde og Vestvannene la:.'seg mEid is. Den 

26/2 gikk båten for siste gang til Dalen, men ruten strengen - Fjågesund 

kunne opprettholdes. 

Den 23/4 gikk båten for første gang til Dalen. Isløsningen kom på Vest

vannene i slutten av april og 7/5 var vassdraget isfritt. 

V i n ter e n 1958 - 59: 

Den 11/12 var Sundkilen islagt og det var litt is i Bandak ved Dalen. Ingen 

båttrafikk til Kviteseid. 

I begynnelsen av januar la isen seg på Kviteseidvatn og den 21/1 var Vest

vannene helt islagt. Båten gikk for siste gang til Dalen den 22/1 og fra 

29/1 var all båttrafikk innstilt. 
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Isløsningen begynte i midten av april. Båten gikk for første gang til 

Dalen den 16/4. 

V i n ter e n 1959 - 60: 

Sundkilen ble islagt den 11/12 og båttrafikken til Kviteseid ble innstilt. 

Første halvdel av januar var mild. Det var is bare innerst i Bandak ved 

Dalen, men fra 14/1 kom ishindringer også på Kviteseidvatn. 

Den 15/2 begynte islegging på Flåvatn og 21/2 var Vestvannene islagt. Båt

trafikken foregikk ved hjelp av isbryteren. 

I midten av april kom isløsningen og fra 19/4 var det isfritt på Bandak og 

Flåvatn. Kviteseidvatn var isfritt 7/5. 

V i n ter e n 1960 - 61: 

Den 23/11 begynte isleggingen på Sundkilen. Fra 1/12 ble båttrafikken til 

Kviteseid innstilt. I begynnelsen av desember var det islegging også på 

Bufjorden ved Dalen. 

Islcggingen på Kviteseidvatn begynte 11/1 og 25/1 også på Bandak og Flåvatn. 

I februar og mars var Vestvannene islagt og båttrafikken foregikk ved hjelp 

av isbryteren. 

Isløsningen begynte på Bandak i slutten av mars, på Flåvatn i begynnelsen 

av april og den 20/4 var Kviteseidvatn isfritt. 

V i n ter e n 1961 - 62: 

Den 25/11 begynte isleggingen på Sundkilen og 30/11 gikk båten for siste gang 

til Kviteseid. 

Fra 31/12 ble det is også på Kviteseidvatn, men i midten av januar måned 

var det mildt og ofte sterk vind så isen forsvant. Ny islegging på Kvi t"es

eidvatn begynte 26/1. 

Også første halvdel av februar var forholdsvis mild uten nevneverdige 

hindringer for båttrafikken. Isleggingen på Bandak begynte 23/2 og i be

gynnelsen av mars også på Flåvatn. Den 8/3 ble all båttrafikk på Vest-

vannene innstilt. 



Båttrafikken begynt e igjen i april ved isbryterens hjelp. Den 5/4 gikk 

første båt til Dalen. 

Isløsningen foregikk i midten av april. Den 25/4 var Flåvann og den 27/4 

Bandak isfritt. Den 3/5 gikk båten for første gang inn Sundkilen og 7/5 

var Kviteseidvatn isfritt. 

V i n ter e n 1962 - 63: 

Den 24/11 ble det is på Sundkilen og siste båttur til Kviteseid var den 

26/11. Største parten av desember måned var mild og det var ingen nevne

verdige ishindringer i vassdraget. 

Isleggingen på Kviteseidvatn begynte 28/12, på Bandak 4/1 og på Flåvatn 

10/1. Fra 21/1 ble båttrafikken innstilt. 

Isløsningen på Vestvannene foregikk i begynnelsen av mai. Båten gikk for 

første gang til Dalen den 2/5. Kviteseidvatn var isfritt den 8/5, Flåvatn 

den 9/5 og Bandak den 12/5. 

V i n ter e n 1963 - 64: 

Isleggingen på Sundkilen begynte 6/12 og båtruten til Kviteseid ble innstilt. 

Isleggingen på Kviteseidvatn begynte den 6/1 og på Bandak den 10/1. Den 

18/1 var Vestvannene helt islagt. Båttrafikken ble holdt gående hele 

vinteren gjennom ved isbryterhjelp. 

Isløsningen på Plåvatn foregikk i slutten av april og på Bandak og Kvites

eidvatn i begynnelsen av mai. 

V i n ter e n 1964 - 65: 

Isleggingen på Sundkilen begynte den 15/12 og båttrafikken ble stanset. I 

desember og største parten av januar var det forholdsvis mildt og ingen 

ishindringer av betydning. 

Isleggingen på Kviteseidvatn begynte den 28/1 på Bandak den 20/2 og på 

Flåvatn den 22/2. Bandak holdt seg åpen fra Dalen og nedover til Lårdal 

p.g.a. innvirkning fra Tokke kraftverk. Båttrafikken ble holdt gående hele 

vintere n gjennom ved isbryterhjelp. 
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Isløsningen på Vestvannene foregikk i første halvdel av april. Den 15/4 

var Bandak y den 18/4 Flåvatn og den 7/5 Kviteseidvatn isfrie. 

V i n ter e n 1965 - 66: 

Sundkilen var islagt den 18/11 og båttrafikken ble innstilt. Isleggingen 

begynte først på Flåvatn den 20/12 og den 28/12 både på Bandak og Kvites

eidvatn. Den 1/1 var Vestvannene helt islagt untatt Bufjorden som holdt 

seg åpen. All båttrafikk denne vinteren ble stanset. 

Isløsningen foregikk i første halvdel av mai. Den 14/5 var Bandak og Kvites

eidvatn og den 16/5 Flåvatn isfrie. 

V i n ter e n 1966 - 67: 

Fra den 28/11 var det is på Sundkilen. Desember0 måned var mild og uten 

ishindringer for rutebåtene. 
. 

Isleggingen på Flåvatn og Kviteseidvatn begynte den 4/1 og på Bandak den 

6/1. Den 21/1 var Vestvannene islagt untatt øvre del av Bandak på strek

ningen fra Dalen og nedover til Lårdal. All båttrafikk ble innstilt. 

Isløsningen på Vestvannene foregikk i første halvdel av april . Den 18/4 

var Flåvatn og Bandak og den 29/4 også Kviteseidvatn isfrie. 

~_~.?Y.~.:::~ .~l:c.~ ... ?Y.~ .. : .... ~.~ .~. ?.:r.:J:.?.~.~.~.J?: .e. .. _ .. ~ .... ~~.~.~.~.I:_ .. .:._.~.?:::.~.~ .. ~.J:c.~?.~~.~.~ .. for pe ri oden 1892-
1962 (70 år ) ' etter opplysninger fra Kanaldriftsbestyreren. 

"I 2 år (1960/61 og 61/62) var trafikken innstilt p.g.a. 
kraftverksutbygging i Bandakkanalen. 
I de øvrige 63 år stiller forholdene seg slik: 
Ingen stans i····4·7-··år. -
Av de øvrige 16···år····var trafikken -helt eller del vis
opprettholdt i ·- 3 .. ··år. 
Av de øvrige 13 år var trafikken nedlagt p.g.a. ishindringer 
i 1091 dager (g~f~sn. 84 dg. pr. år). Av dette tidsrom var 
trafikken -helt eller delvis- igang på Vestvannene i 126 dager. 
Hel stans -også på Vestvannene- hadde en derfor i 965 dager 
i løpet av 13 år (g j.sn. 75 d. pr. å r). 
Fordelt over all e 63 år, utgjør stansen gj.sn. 15 d/år. 
Mangler oppgave for: 5 år. 
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D. SPESIELLE IAKTTAGELSER. 

De to siste årene 1965-66 og 1966-67 er det gjort en rekke spesielle under

søkelser på Vestvannene med henblikk på å bedømme reguleringens innvirkning 

på vinterforholdene. 

Det er foretatt: 

1-. Opplodding av Kviteseid- og Flåvatn samt Straumane, Fjågesund og Eidselv 

på strekningen Flåvatn - Hogga. 

2. Regelmessige vanntemperaturmålinger ved utløpet av vannene og i sundene. -I 

3. Strømhastighetsmålinger på karakteristiske steder i vassdraget, under

søkelser av vind-dreven strøm, stående svingninger o.a. 

4. Diverse undersøkelser under befaringer: målinger av temperatursnitt i 

vannene og sundene, karteringer av isens utbredelse, dannelsen av 

svakere isområder, råker og åthull, jordrotasjonens innflytelse på 

strømdraget gjennom vannene o.a. 
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Vanntemperaturen °c i Tokke ved Dalen (1959-62) og avløpsvannets temperatur 

fra Tokke kraftverk ved Dalen (1964-67) 

Vinter November Desember Januar Februar Mars April 

maks.-min. maks.-min. maks.-min. ~. ~. ~. ma S.-mln. ma S.-mln. rna S.-mln. 
~ ~ ~ 

1959-60 3,9 - 1,8 2,2 - 0,0 1,2 - 0,0 0,0 - 0,1 0,1 - 2,2 1, ° - 2,3 
60-61 3,0 - 0,0 1,3 - 0,0 1,2 - 0,0 0,0 - 1,5 0,7 - 1,6 
61-62 0,2 - 0,0 0,0 - 0,2 0,1 - 0,2 0,2 - 1,4 

...... -........ -................................. ~ ........................................................... -.....•...• -._ .. _.--•.............••.....•... ~ .. ... -.......•.. -.............. _ .. _ .. _ ... -.-............ . ..... -.......................................... _ .... ~ ....... _ ...... _ ..................... -

64-65 4,5 - 2,5 2,8 - 1,4 1,5 - 1, ° 0,5 - 1,2 0,9 - 1,7 1,3 - 3,4 
65-66 4,5 - 2,5 2,7 - 1,2 1,4 - 1, ° 1, ° - 1,3 
66-67 4,4 - 2,7 1,6 - 0,8 0,6 - 1,2 1, ° - 1 ,6 1,4 - 2,6 

Temperaturen er målt i utløpskanalen med et boks-termometer. 

I tidsrommet 1954-64 er det foretatt undersøkelser av temperaturforholdene 

i Bandak ved Lårdal. I følgende tabell er det gitt et utdrag ay måleresul-

tatene. 

Temperatur-snitt j. Bandak ved IJårdal .. _ .......................... ..................................... _ ................... -_._ ...... _.-.............. _ .... _ .... _ ............. 

Temperatur °c 

15/12 11/3 5/3 13/4 28/3 10/3 19/1 15/3 
Dybde i m 

1954 1955 1958 1959 1960 1961 1963 1964 

Isfritt Isfritt Isfr.itt 

° m(under isen) 2,0 0,2 0,4 2,0 1,2 0,8 0,2 0,3 

5 11 3,8 1 ,5 0,8 2,0 1,6 1, ° 1,4 1,6 

10 " 3,9 2,0 1,2 2,0 1,7 1,7 1,4 1,8 

20 4,0 2,5 1,8 2,5 2,2 2,2 1,7 1,9 

, 30 4,0 3,0 2,2 2,8 2,6 2,7 2,2 2,1 

40 4,0 3,2 2,3 3, l 2,8 3,0 2, L1r 2,6 

50 4,0 3,3 2,5 3,3 2,9 3, l 3,1 3,3 

100 4,0 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,85 

150 3,8 3,7 3,77 3,8 

Målingene er foretatt med termistor. 
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Vinteren 1966-67 ble det foretatt mer omfattende undersøl{e1ser av tempera

turforholdene i Vestvannene og i Norsjø. Under befaringer ble det målt 

temperatur i enkelte snitt i vannene. Kontinuerlige målinger foregikk ved 

følgende faste målesteder: i utløpet av Bandak, ved Sandodd, ved Spjotsodd 

(innløp til Kviteseid), i Fjågesund mellom Kviteseid- og Flåvatn, ved 

Strengen (utløpet av Flåvatn), ved Ulefoss (innløpet til Norsjø) og ved 

Skotfoss, (utløp av Norsjø). På fig. D_1 1 er et utdrag av resultatene vist 

i grafisk framstilling. På fig. D_1 2 er det gitt en oversikt over temperatur

og nedbørforholdene for vinteren. 

I februar 1966 ble det foretatt spesielle undersøkelser av temperaturfor

holdene i øvre del av Bandak for å konstatere hovedstrømmens beliggenhet. 

Temperaturen og/eller ledningsevnen ble målt i en rekke vertikaler i et tverr

snitt. På fig. D_1 3 er vist et ledningsevnesnitt målt ved K1okkerkåsa, like 

øst for Høynesodden. Figuren gir en god indikasjon på at strømmen går over 

mot høyre. ~;raksimalhastigheten ble målt i ca. 10 ID dyp og ca. 150 m fra 

land. På fig. D_1 4 er vist isotermene ved Ha~merodden. Også her er hoved

strømmen rettet langs høyere bredd og relativt høyt oppe i sjøen, ovenfor 

ca. 20 ill. 

Resultatene av foretatte målinger under befaringer er samlet i vedlegg 2. 
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2. Karakterj.stikk av strømforholdene. 

Etter reguleringen av Tokke - Vinjevassdraget har vintervassføringen økt 
1 betydelig. På fig. D-2 er vist midlere vannforbruk ved Dalen kraftstasjon 

vinteren 1966-67. 

Det finnes mange slags strømmer i en stor innsjø. Det er f. eks.: gjennom

strømning som skyldes tilløp, virkning av vind, såkalt vind-dreven strøm og 

karakteristiske skvalpesvingninger såkalte seiches. 

I Bandak opprettholdes g j enn o ID S t 1.' ;;) ID n ing e n ved at vann

standen ved Dalen er noe høyere enn lengere nedover. Den kan karakteriseres 

som en langsom bevegelse av vannmasser i et stort strømførende tverrsnitt 

avhengig av bunnens topografi. Jordrotasjonen har også en viss innflytelse 

på slik str{;m. 

I Bandak har vi to innsnevringer: ved Høynesodden og Hammerodden. Her er 

profilene ca. 18 . 103 nf store og ved stasjonære forhold og en vassføring på 

100 dis er middelhastigheten V = WF = 0,56 emis. 
m 

Det er meget vanskelig å måle små hastigheter. Vannets ledningsevne og 

temperatur ble målt for å konstatere hovedstrømmens beliggenhet. Resul

tatene av slike målinger er eksempelvis gitt på fig. D_1 3 og D_'1 4 , side 80. 

V i n d - d reven s trø m. Erfaringer viser at vind kan sette i gang 

en lokal strøm, som snart dør bort når det slutter å blåse. Hvis vinden 

blåser lenge nok fra samme retning over en vannflate, vil den skaffe en svak 

skrånende vannflate som heller mot vindretningen. Oppstuingen kommer av at 

det er en vj.ss friksjon mellom luftstrømningen og vannflaten. Vinden drar 

vannet etter seg. Det er to fremherskende vindretninger på Bandak, fra 

vestlig eller østlig kant. Vestavinden gir østgående strøm og forsterker 

således den naturlige gradient strømmen. 

I Bandak vil ved en vindstyrke på 1-3 m/s strømhastigheten være 4-8 emis 
på overflaten. \rindinnvirkYlingen på vannlagene:; er. a:vhengig av tE':l1lperatur-

fordelingen i sjøen. Sent på høsten og tidlig på våren når temperaturen 

er jevn har vindstrømmer større innvirkning enn midt på sommeren. Islegg

ingen blir noe forsinket p.g.a. vind. 

Obs e r vas jon e r a v sei c hes 
2 

i Bandak se fig. D-2 • 
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Registreringer i vannstanden med en spesiell limnigraf med utveksling 1 : 1 

plasert i Bandak ved Dalen viste regelmessige svingninger med amplitude på 

opptil 20 mm, og svingetid som varierte mellom 30,4 og 32,2 min., gjennom

snitt 30 min. 58 sek. For Bandaks vedkommende vil en vannstandsheving på 

10 mm kreve et ekstra vannvolum på ca. 30 000 ~ i bassenget innenfor Høynes

odden. Hvis dette vannvolumet skal passere tverrsnittet ved odden, som er 

på ca. 18 000 l i løpet av den halve svingetiden, 800 - 1000 sek., blir den 

gjennomsnittelige vannhastigheten ca. 0,2 emis. Denne strømmen kommer da i 

tillegg til den allerede eksisterende gjerillomstrømningen. 

Denne strømhastighet kan synes liten, men sett i relasjon til den midlere 

hastigheten som oppstår ved stasjonære forhold ved Høynesodden, 0,6 emis, 

ser vi at middelhastigheten kan variere mellom 0,4 og 0,8 em/s. Dette kan 

ha betydning for isforholdene, fordi skiktningen i vannlagene blir påvirket. 

Det er å bemerke at der hvor den gjennomgående strørr~en vesentlig beveger 

seg i et begrenset lag i sjøen, så hastigheten der blir betydelig større enn 

den middelhastigheten som er nevnt før, vil innvirkningen av seiehes ha 

mindre betydning. 

I tiden 30. mai til 2. juni 1967 ble det foretatt vannhastighetsmålinger i 

de minste tverrsnittene i Skarprudstrømmen, Fjågesundstrømmen og i Eidselv 

på strekningen strengen - Hogga. Målingene ble foretatt med en strømmåler 

(flygel). Det var meget stor vassføring i vassdraget. Vannstanden var 

den største etter Tckkereguleringens begynnelse.' Alle nålene i Hogga dam 

var fjernet. 

På kartskisse fig. D_2 3 er inntegnet målestedene og i tabell I., fig. D-2 4 

er oppgitt måleresultatene. På sistnevnte fig. tabell Il er gitt vannstand 

og vassføringer ved Strengen - Hogga befaringsdagene. 

Det ble også foretatt strømhastighetsmålj.nger i Kviteseidvatn rett ut for 

Vigdeildodden. Et strømkors ble plassert i strømdraget, og -..:ed bruk av 

teodolitt ble den tilbakelagte strekningen hvert 3. minutt notert som vinkel

forandringer. 

Målingene viste at i løpet av 2,5 time beveget korset seg 250 m, som gir 

en gjennomsnittshastighet på ca. 1,5 emis i overflaten. Målingene viste 

ingen tegn på regelmessige svingninger (seiehes), men hastigheten avtok 

merkbart mod en gang det begynte å blåse fra øst. 
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I,iknende målinger med korset ble også foretatt i Skarprudstrømmen og Fjåge

sundstrømmen. I Skarprudstrølmnen strandet imidlertid korset, men i Fjåge

sundstrømmen beveget den seg fra målested IV til 200 m vest for målested V -

en strekning på ca. 1250 m på 65 min. d.v.s. med en gjennomsnittshastighet 

i strømdrag et på ca. 32 emis. 

Det var pent vær og stille da målingene ble foretatt. 

På en kartskisse fig. D_25 er det gitt en oversikt over strømforholdene i 

Vestvannene. Strømbildet er tegnet opp på grunnlag av Iskontorets observa

sjoner, Bsmt opplysninger fra skippere, tømmerfløtere og fastboende. 

Strømhastigheten i sundene: Straumane, Fjågesund og Strengen-Hogga ble 

også målt 12.-14. september 1967. Resultatene er vist i fig. D_26 • 

Sommeren 1967 ble de undersøkt stående svingninger også i Flåvatn. Regist

reringen i vannstanden med en spesial limnigraf 1:1 plasert ved Rekanes 

viste slike regelmesige svingninger med amplitude inntil ca. 30 mm, og svinge

tid ca. 15 min. Et eksempel på disse er ,;ist p& fig. D_27 • 
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Vedlegg 1 

OVERSIKT over ISLEGGING, ISENS UTBREDELSE og ISLØSNING 

på VESTVANNENE 

1. Grafiske framstillinger av isforholdene på Bandak i tidsrommet 

1951-67 

ved Vesle Digernes, Bandaksli - Lårdal, Hammerodden, Høynesodden 

og Tveitestø • 

2. Kartskisser over Vestvannene med inntegnet isforhold i tidsrommet 

1957-67. 

Oversikten er utarbeidet på grunnlag av iskarteringer foretatt hver 

10. dag av kapteinene på Bandakkanalens dampskipsrute og k2rteringer 

utført av ing. Sømme fra 1963 over øvre del av Bandak fra Dalen til 

Bandaksli. 

Tillegg: Kartskisse over isforholdene Dalen-Lårdal fra des. 1967 til 

mars 1968 samt utdrag av skriv fra Tokkeanleggene vedrør

ende isforholdene i øvre del av Bandak i denne perioden. 
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Utdrag av skriv fra Tokkeanleggene mottatt 1. april 1968 sammen med kart

skissen s. 21. 

Vedr. isen i øvre del av Bandak. 

20) 

Vedlagt sendes kartskisse som viser isbevebelsene vinteren 1967-68. Kulden 

kom sent iår og når den kom ble den moderat. 

Av våre notater ser vi at det innenfor lensen Dalen kom det is som ble lig

gende fra 10/12-67. Utover fjorden var det helt åpent til midten av januar 

1968 med bare is innenfor marebakken i øvre ende Bandak. Observasjonen 22/1 

viste åpent vann til Hammerodden, derfra var det et tynt islag til omkring 

Gulnes (utenfor skissen). Den 1/2 ringte vi til Bandaksli som opplyste at 

isen var lagt for ca. 8 dager siden. 1/2 var det trafikk over og det ble 

gått på skøyter. Den 12/2 er det ny observasjon, isen var fast til Ha~~er

odden og noe tynnere innover rent Dalen. Den 19/2 har vi notert at de fore

gående dager har vært kalde og rolige med temp. ned til - 15°. Isen har for

sterket seg, overflaten helt bar for snø. Den 26/2 gikk vi fra Lårdal til 

Gulnes kvartsittbrudd, ypperlig is med 3-4 cm med snø oppå, helt tørt. 

1/3 bare forandring mot Reinesodden, stabilt vær. Den 25/3 i LArdal igjen for 

å sjekke en høyde, vi boret i isen på tre steder. Isen var ypperlig uten 

noen lagdeling og samme tykkelse over det hele. Mildvær med vind den 25/3 

og mildvær flere dager foran hadde gjort bekkene vannrike og ved Gulnes 

hadde smeltevannet fra bekken ved stenbruddet bredt seg utover isen helt 

lokalt. Vannet har vært synkende jevnt fra 27/2 på kote 72,00 til kote 

71,71 den 26/3. Vannet har steget senere til kote 71,79 28/3, men vi har 

også hatt 2 dager med opp til + 15 0 i skyggen og inatt med et min. på + 6° 

7 0 • 

Innerst i Bandak ved lenseomrddet har utløpet av Tokke-elven bredt seg ut

over isen, den ligger nå under et lag med vann. 

Tokke-anleggene 

Hallvard Holen 

fung. anleggsleder 
J. Sømme 
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Vedlegg 2 

UTDRAG av RAPPORTER fra BEFARINGER 

vinteren 1966- 67 og hØsten og vinteren 1967-68 

l. Befaring 10. og 11 januar 1967 

2. Befaring 16. og 17. februar 1967 

3. Befaring 30. mars og l. april 1967 

4. Befaring 13.-14. september 1967 

5. Befaring 11.-12. janu2J:" 1968 

Befaringene er foretatt av overingeniør Edvigs V. Kanavin, 

l. statshydrolog Syver Roen og statshydrolog Bo Wingård. 



1 ) 

Befaring 10/1 - ll/l 1967 

Skiensvassdraget - Eidselv. 

Under befaringen den 10. var det skyet vær med temperatur omkring _4°C .. 

Den 11. var det pent vær, og varierende temperaturforhold p. g. a. føhnvind. 

Det ble foretatt endel vannternperatur- og ismålinger og tatt en rekke foto

grafier av isforholdene. 1s- og vanntemperaturobservatørene i vassdraget 

ble besøkt. Bortsett fra Kviteseidvatn og ytre deler av Bandak og Flc1vatn 

var det svært lite is i vassdraget. NorsjØ var :i..nlagti bu."ktene. Valm .. 

føringen ved Ulefos s var ca. 80 m3/ s. 

Tabellen nedenfor viser resultatene av vanntemperaturmålingene den 10. l. 

- UQ._'Si~_ 

Sted 

Skotfoss 

Ulefoss 

Vrangfoss 

Lunde sluse 
Kjeldal sluse 
Hogga sluse 
Strengen 

... "~t "'FmJ~'SI"S5" 

Tid TernE' i °c 

0900 1,50 

1100 0,18 

1245 0,25 

1340 0,49 
1400 0,55 
1450 0,70 
1445 1,00 

Anmerkninger 

Isflak, som vesentlig skyldtes 
tØmmerdrift fra elven ovenfor. 

Kanalen delvis åpen ned til 
Ulefoss i strykpartiene. 

Kanalen er helt isfri fra Nome 
til Flåvatn, bortsett fra strandis 
nær Strengen i utvidete elve
strekninger. 

Det var et ca. 200 m bredt nylig lagt isbelte rett ut for Rekanes limnigraf 

i Flåvatn i hele sjøens lengde. Noe is var det også i vannets vestre del 

rett ut for Fjågesund. 

Observatøren ved Spjotsodd vanntemperaturmålested forta.lte at isen ved 

Bandaksøy la seg ca. l. l. Til Digernes la isen seg ca. 5. l. Ellers var 

Bandak isfri. Straumane var isfri, bortsett fra et bredt strandisbelte 

500 m ovf. Sandodd. Sundkilen ble som vanlig islagt ca. 1. 12. Kviteseid

vatn ble islagt ca. l. l., bortsett fra området rundt Sandodd og utløpet av 

SundIdlen. Fjågesund var helt isfri i strømdraget, m.en det var endel 

strandis. 



2) 

Tabellen nedenfor viser resultatene av vanntemperaturmålingene den Il. l. : 

Sted Tid Temp. i °c Anmerkninger 

Om 1m 2m bunn 

Sundkilen 
1025 0,16 0,64 0,72 0,97 5 cm snØ, 18 cm stålis ved broen 

Spjotsodd 0900 l, 18 1,60 

Sandodd 1100 1,63 1,69 

Nederst i Kviteseidvatn ble det tatt et temperatur- og iSlTIålesnitt med 

fØl~ende resultater den Il. l. : 

14 cm stålis, 1 cm snØ på isen, Ishøyde + l cm 

Dybde i rIl 
o 

Temp. C 1?ybde i m 
o 

Temp. C Dybde i m 
o 

Temp. C 

O 0,46 15 2,31 80 3,79 

l 0,91 20 2,60 90 3,79 

2 1,11 25 2,87 100 3,81 

3 1,17 30 3,15 110 3,81 

4 1,25 35 3,35 120 3,81 

5 1,32 40 3,42 130 3,81 

7 1,45 50 3,62 140 3,83 

10 1,78 60 3,67 145 3,83 

12 2,00 70 3,79 (ikke bunn) 

Det ble fortalt at isleggingen i år foregikle til normal tid, slik det har 

vært både før og etter Tokkereguleringen. I sundene mellom Vestvannene 

(Strau.rnane, Fjågesund og Strengen-Hogga) ventet man ik..~e nevneverdig is 

i år, etter de erfaringene man hadde høstet etter at reguleringen kom 

istand. Etter det observatørene fortalte lot det til at frostrøyk bare 

forekom i nevneverdig grad i Fjågesund. 

Bo Wingård. 



1s- og vanntemperaturforhold i Skiensvassdraget 

Befaring 16. -17. februar 1967 

Været: Overskyet, litt snØ av og til, lufttemp. -2 - 3°C. 

Isforhold. 

Bandak - nedre del - helt islagt med bra is. Det hadde vært en god del 

overvann - hovedsakelig p. g. a. mildvær - som stort sett hadde trengt 

gjennom hele snØlaget og nå var frosset til is. 

Kanalen Bandak - Kviteseidvatn åpen i strømdraget, litt is p& de stillere 

parti langs land. Det &pne partiet strekte seg et godt stykke ned om vegbrua. 

Kv~~s~idv~~ helt islagt tillike ov!. Fjågesund-kanalen, og isforholdene 

stort sett de san~me SOUl for Bandak n'led overvann som var frosset til. En 

måling på nedre halvdel gav følgende resultat: 

snø: O sørpeis: 4 cm stålis: 39 cm ishØyde: 4 cm. 

Strekningen Kviteseidvatn - Flåvatn stort sett åpen til godt forbi Fjågesund, 

is bare på stillere parti nær land. 

Fl&:vatn helt islagt. Ismålinger rett ut for Bergstøa brygge: 
snØ sørpeis 

100 m ut fra hØyre bredd: O 7 cm 

300 Il " " 
Il " 

Målinga ut for lin:migraf ov!. Strengen bru: 

o 
O 

9 Il 

13 " 

stålis 
13 cm 

14 " 

22 " 

Strekningen Strengen - Nordsjø, åpent i strØmdraget - det utvidete parti 

ndf. Lunde islagt. 

Norsjø islagt. Målinger rett ut for Helgen: snø: O, sørpeis: 10 cm 

st&lis: 23 cm. 

overfl. 1m2 m 3 m bunn ---
Utløp Bandak - brygge 1,40 o C l,40 oC 1,40 o C 

Innløp Kviteseidvatn brygge: 1,35 1,45 

Fjågesund Il 1,37 1,37 

Strengen Il 1,30 1,30 

Vrangfoss 11 1,00 1,00 

Ulefoss 0,93(snø) 

Skotfoss (inntak kr. st.) 0,94 

0,95 

1,65 

l J 45 

1,37 

1,30 



Dybde under 
isoverfl. Kviteseidvatn 

Flåvatn 
Bergstøa 

100 m ut 300 m ut 
Rekanes 

4) 

Norsjø 
Helgen 

-- ................... ~_._ ... ~ ........... __ .......... , ....................................................... " ..... -........ -.. , ........ _ ..... -_ ............. _ .. _ .. _ ........ _ .................... -...... -..................................... -.....•...................... _ ................ _." .......... . 

Like under isen 

0,50 ro 

1 0,70 °c 
2 1,06 Il 

3 

4 1,17 " 
5 1,26 Il 

8 1 ,38 TI 

10 1,40 " 
12 1,53 Il 

15 1,68 " 

20 2,53 Il 

25 3,03 Il 

30 3,36 Il 

40 3,49 Il 

50 3,63 Il 

60 3,76 Il 

70 3,76 Il 

80 3,76 Il 

90 3,70 Il 

95 3,70 " 
100 

105 

Istykkelse 43 cm 

0,67 °c 
1,23 " 0,62 °c 
1,23 Il 0,83 " 

1,28 Il 

1 , 28 " 1,20 " 

1,28 " 1,23 " 

1,29 " 1,38 " 

1,29 Il 1,53 Il 

1,29 Il 1,53 " 

1,41 Il 1,72 Il 

2,04 fl 2,04 Il 

2,16 Il 

2,30 " 

2,62 " 

2,75 Il 

2,89 " 

20 cm 23 cm 

0,54 °c 
1,03 Il 

1,26 " 
1,26 " 

1,26 Il 

1,35 Il 

1,47 " 
1,56 Il 

1,63 Il 

1,78 11 

2,07 Il 

2,29 Il 

35 cm 

Syver Roen. 

0,67 n 

0,70 Il 

0,73 Il 

0,78 Il 

0,83 I1 

0,89 " 

1,00 Il 

1,17 Il 

1 ,87 " 

2,46 Il 

2,85 I1 

3,13 fl 

3,26 Il 

3,49 Il 

3,63 I1 



5) 

Undersøkelse av isløsningen i Kviteseid- og Flåvatn 

30.3. - 1.4. 1967. 

Det ble lagt spesielt vekt på observasjon av åtehull og på seiehes. 

Isforhold: 

Nedre del av Bandak islagt. Straumane helt isfritt- og det åpne partiet 

strekte seg et godt stykke nedover i Kviteseidvatn. Kviteseid stort sett 

islagt, men isen under oppløsning med åpne råker og svake partier spesielt 

ved bekker og på venstre halvdel. Grunnen til at isen var svakere på venstre 

halvdel enn på høyre er sikkert at denne halvdelen er mer utsatt for sol

stråling. Isen var på lange strekninger løs fra land, spesielt ved bratte 

fjellskrenter. Flåvatn stort sett islagt, men den høyre halvdelen åpen 

fra Bergstø og nedover 1-2 km. Grunnen til at høyre halvdel åpner seg først 

er som tidligere konstatert, at hovedstrømmen går her. Og hovedårsaken til 

dette igjen er at vannet når det kommer ut fra Straumen blir dirigert mot 

høyre trolig p.g.a. bunntopografien. Det åpne partiet ved utløpet av Flå

vatn hadde trukket seg oppover et stykke. Også ved Flåvatn var isen løs fra 

land over lengre strekninger. 

Isen på Kviteseidvatn og Flåvatn måtte karakteriseres som ubrukbar for all 

trafikk også gående. Istykkelsen på målestedene varierte fra 10-20 cm . 

. ~T.'?E::> .. ~.~: Isen gikk i slutten av mars noe som maskinmestrene på Ulefoss fabr. 

karalcteriserte som meget uvanlig. Vanligvis går ikke isen på Norsjø for i 

slutten av april. Det langvarige mildværet er nok største grunnen til den 

tidlige isløsningen. 

Vanntemperatur 

31. 3. kl. 9.30 Utløp Bandak ovfl.-Lunn 1,86 °c Lufttemp. 2,0 °c 
30.3. " 17.45 Innløp Kviteseidvt. (Spjotodden) overfl. 2,06 Bunn 2,07 
30.3. " 16.00 Flåvatn Bergstø brygge 11 1,91 " 2,01 
31.3. " 14.10 " 11 " 11 2,49 11 2,55 
31. 3. " 17.45 " " Il " 2,34 
31. 1. " 17.20 InnI. Kviteseidvatn 

1. 4. " 12. 10 Strengen brygge Il 2,20 " 2,22 
1. 4. Il 13.00 Ulefoss fabr. midt i str.draget " 2,12 side 2,43 



6) 

Kviteseidvatn Flåvatn 

Dybde Ut for Snaunes 300 ID ovf. avL Strengen 

Under isoverfl. 200 ID ut fra 300 ID ut fra utløpet 

høyre bredd hø;yre bredd 

5-10 cm 2,04 

30 Il 2?04 2,07 1,17 

1 m 2,04 2,04 2,07 2,07 

2 Il 2,04 2,04 2,07 2,07 

3 Il 2,07 2,04 2,07 2,07 

5 Il 2,07 2,04 2,07 2,07 

10 Il 2,07 2,05 2,07 2,07 

15 Il 2,07 2,05 2,07 2 s07 

20 \I 2,07 2,05 2,07 2,16 

25 Il 2,62 2,26 2,47 

30 Il 3,13 3,13 3,13 

35 " 3,36 

40 Il 3,50 3,50 3,42 

50 " 3,63 3,63 3,55 

60 Il 3,70 3,70 

70 Il 3,76 

80 " 3,76 

100 " 3,76 

Det er interessant å legge merke til at det øverste vannskiktet, helt ned til 

ca. 20 m - holder samme temperatur ca. 2,0 °e. 

Seiehes: Observasjoner av eventuelle Seiehes i øvre del ay Kviteseidvatn 

og øvre og nedre del av Flåve:tn ved hjelp av nøyaktige vannstandsavlesninger 

ga ikke positive resultater. Vannstendsvariasjonene var både små og uregel

messige. På Kviteseidvatn ble vannstanden også målt ca. 100 ID ut fra land 

ved at høydevariasjonen i det tynne isdekket ble observert ved hjelp av 

nivellerkikkert fra land. 
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Observasjoner fra Kviteseidvatn: 

Vannmerke i åpent varnl Vannmerke oppå isen 
ca. 2 m ut fra land ca. 100 m fra land 

kl. 11. 15 65 mm 

11.35 67 Il 

11.42 65 Il 37 mm 

11.45 44 " 
11.50 66 " 42 " 

11. 54 30 Il 

12.00 62 " 42 Il 

12.07 38 11 

12. 12 64 " 42 " 

12.20 41 11 

12.26 63 " 40 11 

12.32 40 Il 

12.37 63 " 
12.40 38 Il 

12.45 40 " 
12.50 43 " 
12.53 44 " 
13.00 66 Il 

Observasjonsstedene lå ganske nær det åpne partiet ved innløpsoset og det 

er mulig at de små vannstandsvariasjonene skyldes vindoppstuing. Det blåste 

medstrøm og vindstyrken kunne være bris- frisk bris. 

I Flåvatn øvre og nedre del, observertes ingen merkbar forandring i vann

standen i løpet aven time. 

Åt-hull. 

Spesielt om våren vil en i et isdekke finne hull av forskjelliee størrelser 

og utseende. Disse hullene kalles i Telemark for åt-hull. Stavelsen "åt" 

er muligens den sarr..me som i v.ttrykket: "Å kaste åt" s om betyr å kaste aske, 

jord eller likn. på snøen om våren for å framsk;)'1lde smeltingen. Utseende 

av disse åthullene er vanligvis av to typer: 
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1. Et tilnærmet rundt hull med sprekker i alle retninger ut fra dette. 

2. Et tilnærmet rundt hull. 

Utviklingen av hullene av type 1. var kommet så langt at noen granskning 

av d1sse var vanskelig og til liten nytte. Av huller av type 2. ble 3-4 

undersøkt og følgende funnet: 

På grunn av tidligere kulde og stadig nattefrost var alle "hullene" i under

søkelseområdene frosset til og dekket med m1nst 1 tomme is, slik at det en 

så oppå isen var et mørkere område. Av "hullene" som ble undersøkt fant 

vi tre typer: 

1 • 

2. 

3. 

mørkt snø1s --... ,_.~-
isen sett fra 
unders1den 

søylen innenfor stiplingene skilte seg ut fra isen eller~ 
mørkt 
område 

-~/~/7"f':;;?<!l5V;/ ---~7~;' q 

//J/ii://L~L~ 
mørke kvister i isen 
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Vedlegg 3 

ISVEGER på VESTVAlnmNE og BANDAK - NORSJØ - KANALEN 

I februar 1965 foretok statshydrolog Wold en reise langs Skiensvassdraget 

fra Dalen og nedover. Hensikten var å få kartlagt tidligere og nåværende 

isveger i hovedvassdraget. På grunnlag av samtaler med reprenentanter for 

forskjellige interesser og fastboende - ble det satt opp et kort res;yme 

og de viktigste isvegene tegnet inn på kartskisser. På kartskissene ble 

det også tegnet inn en del strømretninger i sjøene basert på opplysninger 

fra fastboende. 
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ISVEGER på VESTV AHNEHE og BANDA-X - NORSJØ - KANALEN 

Cpplysninger fra fastboende. 

BANDAK 

Kristian Lauvik, Bandaksli: (Representerer Skafså grunneierlag.) 

Isen lanGS Bandaks særside fra Dalen til Handaksli brukes.i forbindelee:med 

skogsdrift. Videre trafikkeres også isen noe på tvers fra Bandaksli til 

Lårdal.P.g.a. forverrende strøm-forhold de senere årene har det imidlertid 

vært vanskelig å ferdes på isen, og siste vinter kom en ikke ut på isen i 

det hele tatt. Strømmen går nemlig svært nær høyre (søndre) bredd, og 

merkes helt ut til Bandaksli brygge. Også før Tokke ble satt i drift kunne 

en imidlertid finne hull i isen ved land, noe som kunne tyde på at strømmen 

alltid har bøyet av mot høyre. 

?:3_~.:2~._.~~.1c_~~.'. ..... ~~E.~.~.~ .. ~ Han har sel v et kvartsittbrudd ved Gullnes , på skrå 

over Bandak :L SQl retning fra Lårdal brygge. Her er det drift til jul hvert 

år, og isen trafikeres da til og fra bruddet på forjulsvinteren, senere er 

det også trafikk i forbindelse med skogsdrift. Tømmeret legges imidlertid 

ikke på isen, men bringes med taubane ned til stranden ved isfri sjø i 

sommerhalvåret. Noe vedtransport kan nok forekomme tvers over isen. Vest

over fra Lårdal, mot Dalen, trafikkeres også isen i forbindelse med skogs

drift, i alle fall fram til herredsgrensen mot Kviteseid. 5 forskjellige 

skogeiere i Lårdal har skog der. østover langs nordstranden, i fortsett

elsen av vegen er også isen blitt benyttet fram til herredsgrensen mot 

Kviteseid. Her er eiet imidlertid ikke drevet i skogen de siste 3-4 år. 

SUNDKILEN 

Gunnar Sollid og o.r.sakf. Hals. (rep. for skogeiere). 

Innerste del av Sundkilen, ved dampskipsbr;'1gga, brukes isen hver vinter til 

tømmerleeging. Tømmeret fraktes for det meste fram med hest. På det nedr'e, 

bredere parti brukes isen også en del til transport av løvtømmer, og i vika 

mellom utsund og Sundet legges tømmer på iSen. Det er ialt mye trafiltk til 

fots over isen, og fra dampskipsbrygga og ut til odden omtrent midt vegs i 

Sundkilen også isveg på langs av fjorden. 



KVITESEIDVATN 

Forstkandidat KveIlo (Skogeier Cappelen). Isen trafikkeres alt vesentlig 
_ .•..•.•.• ~ .. ~ ..................... " •....•.•...... _.~ •.. .. • ••..•.. _ •. __ •... · ..... n ................................. ...................... _ .... _ ............ ~ .... _., .... . 

av tømmerhoggere til og fra skogen. Noe ved og løvvirke har også vært bragt 

i land fra Bukkøya. Isen mellom Bukkøya og Spjotsodden har forøvrig vært 

mye usikker, høyst sannsynlig p.g.a. bakevje fra strøw~en ut i Kviteseidvatn 

fra Bandak (gjennom straumen). 

FLÅVATN 

Torjus Fjågesund (form. for grunneiere): Etter at vegen fra Kviteseid ble 

forlen~et helt fram til Bergestå blir ikke isen brukt så mye lenger. Fra 

litt utenfor Fjågesund og over til Bergestå trafikkeres isen likevel hver 

vinter. 

Thomas Flom, Bergestå. Foruten isvegen fra Fjågesund nevner han en annen 

isveg rett over til Telnesodden, og særlig er en isveg på skrå over til 

Piskarbekk enda stadig i bruk. Denne trafikkeres både av hoggere og kjørere 

ved skogsdriften i Kilen (Aall). 

Kanalen Flåvatn - Norsjø 
••• _._._ .... _ ••• O< ....... _ ••••••••• " •••• ~~ ... _. __ ._ ••• _ ••••• ~_ ••• _ ... _ •••••••• _._.~. 

Lensmann Straumme, Lunde. Isen på kanalstrekningen mellom Flåvatn og Norsjø 

har aldri vært trafikkert særlig på tvers. PåJIome, en hyl på gr.;:nsen 

mellom Lunde og Holla, kjører imidlertid tørr~erbilen ut på isen og losser 

tømmeret der. 

Foyespørsel om ytterligere opplysninger er sendt til Aall - Ulefoss og 

Løvenskiold - Fossum. Ved avslutning av denne rapporten er det enda ikke 

innkommet noe svar. 

24. februar 1965 

Knut Wold. 
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