
02 1993 

Randi Pytte Asvall 

TYIN KRAFTVERK 

NVE -
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Virkninger av ombygging på vanntemperatur
og isforhold 

HYDROLOGISK AVDELING 



TITIEL 

NVE 
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

TYIN KRAFfVERK 
RAPPORT 
nr 2-93 

VIRKNINGER AV OMBYGGING PÅ VANNTEMPERATUR-
OG ISFORHOLD 

SAKSBEHANDLER DATO 26.01.93 
Randi Pyne Asvall , seksjon Miljøhydrologi 

RAPPORTEN ER åpen 

OPPDRAGSGNER OPPLAG 30 
Norsk Hydro a.s. 

SAMMENDRAG 

Ved ombyggingen vil driftsvannet fra Tyin kraftverk, som nå har avløp i Tya ovenfor samløpet med 
Vtla, føres direkte til Årdalsvatn. 

Vanntemperaturen påvirkes i Utla fra samløpet med Tya til Årdalsvatn. Etter ombygging blir 
vanntemperaturen den samme nedenfor og ovenfor samløpet med Tya. Vanntemperaturen på denne 
strekningen er nå 1-2°e om vinteren, og maksimum om sommeren er lO-I2°e. 

I middel vil vanntemperaturen om vinteren bli noe lavere, men kan likevel i milde vintre bli litt hØyere 
enn nå, og den vil variere mere med værforholdene fra dag til dag. Om våren og tidlig sommer blir 
temperaturen i middel noe høyere enn nå., maksimalt i størrelsesorden 1-2°e. Resten av året blir det 
ubetydelige endringer. 

I kalde vintre vil det kunne forekomme isdannelse på elva nedenfor samløpet med Tya. Dersom det er 
is på indre del av Årdalsvatn vil det bli råk ut for det nye avløpet fra kraftstasjonen. For øvrig 
forventes ingen endringer i vanntemperatur- og isforhold. Det er meget sjelden frostrøyk over elva, 
muligheten for dette blir enda mindre etter ombygging. 
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KORT OVERSIKT OVER PROSJEKTET 

Det nåværende Tyin kraftverk har utløp i Tya (kote 30) i Øvre 
Årdal med inntak i Torolmen rett nedstrøms Tyin. Driftsvann
føringen varierer mellom 2 og 22 m3/s. 

Ombyggingen går i korthet ut på at driftstunnellen dels ut
vides og dels n~bygges, og utløpet flyttes til Naustbukti i 
indre enden av Ardalsvatn (fig 1). Ombyggingen omfatter lngen 
økning i magasiner. Det er foreslått en installasjon på 350 
MW, og midlere månedlige middelvannføringer er antatt å 
variere mellom O og 37 m3 /s, med lave verdier om sommeren og 
høye verdier om vinteren. 

VIRKNINGER PÅ DE HYDROLOGISKE FORHOLD 

Tyin kraftverk har nå avløp i Tya og driftsvannet utgjør det 
alt vesentlige av vannføringen ned til samløpet med Utla. Utla 
er tilnærmet uregulert, bare en liten del av de øvre områder 
er overført til annet vassdrag. Fra samløpet Utla/Tya til 
Årdalsvatn er nåværende vannføring sammensatt av vannet fra 
Utla, fra Tyin kraftverk og eventuell restvannføring i Tya. 
Denne er vanligvis meget liten. 

Ved den foreslåtte utbygging føres driftsvannet rett til 
Årdalsvatn. Dette medfører at vannføringen i Tya blir meget 
liten helt ned til samløpet med Utla unntatt i perioder med 
overløp fra Tyin. Videre blir vannføringen i Utla tilnærmet 
den samme oppstrøms og nedstrøms samløpet med Tya (fig 2) . 

NÅVÆRENDE VANNTEMPERATUR- OG ISFORHOLD 

VANNTEMPERATUR 

I 1970 ble det satt i gang manuelle vanntemperaturmålinger ved 
innløpet til Årdalsvatn, i driftsvannet fra Tyin kraftverk og 
i Utla. Loggere er nå lagt ut på disse måle-steder. I Utla ble 
de manuelle målinger foretatt ved Øini bru, loggeren ble av 
praktiske grunner flyttet litt lenger opp i elva, men 
temperaturforskjellen mellom disse stedene er ubetydelig. I 
Hereidselv nedenfor Årdalsvatn er vanntemperaturen målt i 
perioden 1978-1989. 

Vanntemperaturen to utvalgte år, 1974 og 1978, er vist i figur 
3. Vinteren 1974 varierte vanntemperaturen i Utla (30203) mye, 
og den var relativt høy, mens den i 1978 var vesentlig lavere 
og av og til ned mot frysepunktet. Driftsvannets temperatur 
(30202), og derved vanntemperaturen i Tya, varierer lite 
gjennom vinteren, men er forskjellig fra vinter til vinter. 
Denne variasjonen har sammenheng med værforholdene før 
isleggingen i Tyin, slik at det er ingen korrelasjon mellom 
driftsvannets temperatur og vanntemperaturen i Utla den 
enkelte vinter. Eventuell restvannføring i Tya er for liten 
til å ha noen virkning på forholdene. 

Vanntemperaturen nedstrøms samløpet (30201) avhenger av vann-
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temperaturen og vannføringen i de to elvene. Om vinteren er 
driftsvannføringen størst, men i milde perioder med stort 
tilsig kan vanntemperaturen i Utla påvirke forholdene 
nedstrøms samløpet. 

Om sommeren er driftsvannføringen liten og vanntemperaturen 
nedstrøms samløpet domineres av temperaturen i Utla. 

Forholdene kan variere mye fra år til år. Maksimum, middel og 
mimimum av vanntemperaturen målt på de tre stasjoner for 
perioden 1970-1989 er gjengitt i fig 4 og middelkurvene er 
sammenstilt i fig 5. 

ISFORHOLD 

Tyin er islagt hele vinteren og våren, etter hvert som vannet 
tappes ned blir det en del sprekker i isen langs land som kan 
gjøre ferdsel til og fra isen vanskelig enkelte steder. 

Elva fra Tyin til Torolmen er åpen hele vinteren. på Torolmen 
er det relativt store råker ved innløp- og utløpsos, og isen 
på resten av innsjøen er usikker på grunn av den store 
gjennomstrømningen av driftsvann. 

I Tya fra Torolmen til utløpet av kraftstasjonen er vinter
vannføringen meget liten. Det dannes is elveleiet, og 
innsjøene islegges. 

Utla islegges ikke nedenfor samløpet med Tya, ovenfor samløpet 
kan det enkelte vintre være noe isdannelse, men dette er meget 
sjeldent. Det er ikke rapportert frostrøyk over noen del av 
elva. 

på Årdalsvatn varierer isforholdene mye fra år til år. I kalde 
vintre kan det være perioder med sikker is. De fleste år er 
det imidlertid mere usikre isforhold, og det er ikke uvanlig 
at vatnet er åpent hele vinteren. 

Hereidselv fra utløpet av vatnet til fjorden islegges ikke. 

Deler av Årdalsfjorden islegges relativt ofte, og isen kan 
være til ulempe for trafikken på fjorden. 

VIRKNINGER PÅ VANNTEMPERATUR- OG ISFORHOLD 

VANNTEMPERATUR 

Den planlagte utbygging vil bare gi små endringer. 

Driftsvannets temperatur og vanntemperaturen i Utla ovenfor 
samløpet med Tya påvirkes ikke. Driftsvannføringen vil fjernes 
fra Tya, og restvannføringen her er normalt ikke tilstrekkelig 
stor til å kunne påvirke forholdene merkbart noen del av året. 

Vanntemperaturen vil derfor bli som den er nå i Utla (30203) 
ovenfor samløpet med Tya helt ned til Årdalsvatn (fig 5) . 
Nedenfor samløpet med Tya vil vannet derfor om vinteren i 
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middel bli noe kaldere, i enkelte perioder ned mot 
frysepunktet. Om våren og tidlig sommer blir det i middel noe 
høyere vanntemperatur, resten av året blir det ubetydelige 
endringer. 

Det vil være variasjoner fra år til år, og særlig vil vær
forholdene den enkelte vinter ha stor betydning. Vann
temperaturen kan derfor også bli høyere om vinteren etter 
ombyggingen enn den er under nåværende forhold. 

I Årdalsvatn vil strømforholdene endres noe om vinteren, 
særlig i området mellom det nye utløpet og innløpet av Utla. 
Om sommeren blir det ingen endringer da driftsvannføringen på 
denne tiden er meget liten både før og etter ombygging. 

Nedstrøms Årdalsvatn blir det ingen endringer. 

ISFORHOLD 

Det blir meget små endringer i isforholdene. Det blir neppe 
merkbare endringer på Tyin selv om tappestrategien endres noe. 
på Torolmen kan isen bli enda dårligere og råkene i osene ennå 
større, særlig i de perioder tappingen økes. 

I Utla nedstrøms samløpet med Tya, kan det i meget kaldt vær, 
når det nå er isdannelse i Utla, bli isdannelse helt ned til 
Årdalsvatn. 

på grunn av redusert vintervannføring i Utla nedenfor samløpet 
med Tya, blir muligheten for frostrøuk ennå mindre enn før, og 
vil i praksis neppe forekomme. 

I de vintre det blir isdannelse på Årdalsvatn vil det alltid 
bli åpent omkring det nye utløpet fra kraftstasjonen. Dette 
området kan nå av og til islegges. 

Det blir ingen endringer i Hereidselv eller fjorden. 



L~SA!)01 TI ND 

1~O1. 

/ 

I 

'~t-
I 

t:.O:._~ 

:JOO __ 

1,:1fJ 

mo_ 

"0_ .• _ 

iCOO 

.,-
I 

'~I 

'IX 

o 

;O:;N~ 
: .lCfl!>::'i 

FJ'-XZTlNIl 

20&7 

(jAAV1)I..tS 11ND 
zn.: 

,~ 1\ 
"" HClkSNOSJ ~fCXJANOSI f\JEL~(OAJ..sE(;Gl siJRG:- NORE: I \ 

"ANAR!Kl 

2Ob8 r-
1':&~ ~I-11PE>i KNII'\;.H ) "'" /'-'.......... ,,/ __ . ___ -' ___ --.-~~ l"~~""" l''i~_,,--

\ 

IS';/. lX>-t. ,.". 

/ "y "-/< "~"7'~ '--'" ·::.,."(~T.L 

• w,,;sPOU AXf. ! '-. \ 5V;"PTE",~:::::::::;;7 <"EI<~r-

/ 

BERD«LYUJl ~:7; """"'".";~"" -=c...-l 
KÆ,j(JA\( 

, (,~::7 A-7 ~7v --/ 
YlER'.!: LJ/ ~lr:n;:y. 
"::::~ .... "",/ ---I -., '- -- 'V /,/ .JL.JL-yr .-J~ r. \ \ f_r (L (! i~.-J==='-' /.y /''L~II 

lL ()~ r J:>-_U~ 
. (~L-..J~ NIN. _ 

~ TORDO,fN 

'V't.:,:y~ 
..pl-

,\," / 
~'. 

- vlt..A 

30"~\ 
30;).0 I G) 

-rYA 

30~O'J".TY/N kR. ST 

NY -rYIN I<R . .51 

TYIN KRAFTVERK 
BYGGESH?1 V[D A.S.TYIIIFALDC:NE 1910 
1.AGR~GAr SrARTET AV TYSKERNE 1944 
E!ES OG DR!VES I DAG AV 

ARDAL (Xi SUNNDAL VERK ,1;. S • 

I.GRt::GATER 

FALLHiJYDDf 

NEDSLAGSFE1.T 

T1LS IG 
KAGASIH 
PRODUKSJO~ 

6 STK. A 

MAKS BELASrN INC 

GJENNEMSNlTilIG 1.AST 

35 
1009 

380 
507 
307 

1.15 
192 
131 

riVA 
M 

KM 2 

~3JÅR 
~3 

NH 
I"w 
Iiw 

:'IWAL VEl<)( REC. NR. sr!-~-L(900 

Fig. 1: 
Oversikt over utbyggingen, skisse over gammelt og nytt utløpssted for driftsvann og 
beliggenhet av aktuelle vanntemperaturstasjoner. 
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Fig. 5: Hidlere vanntemperatur l Utla oppstrøms og 
nedstrøms samløpet med Tya samt driftsvannets 
temperatur. 30201 er nåværende vanntemperatur 
nedstrøms samløpet med Tya. Etter ombygging blir 
forholdene her som for 30203. 
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