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- ;' I Øvre Otta planlegges bygging av Glitra og Øyberget kraftverker ved bruk av de eksisterende 
magasiner, Breiddalsvatn og Rauddalsvatn. Dette vil føre til små endringer i vannføringsforholdene på 
de ikke utbygde strekningene. På de utbygde strekninger blir vannfØringen i hovedsak bestemt av 
pålagte minstevannføringer. Nedover mot PoUfoss vil også tilsig fra restfeltet være merkbart. 
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Ovenfor utløpet fra Glitra kraftverk vil vannføringen bli sterkt redusert. Temperaturen vil stige raskere 
enn nå om våren og sommeren, og middeltemperraturen antas å kunne bli opp til l·C høyere enn nå i 
varme perioder. Utover høsten vil vannet avkjøles raskere enn nå. 

Nedenfor utløpet av Glitra kraftverk vil vanntemperaturen domineres av driftsvannets temperatur, og 
vil bli omtrent som tappevannet fra Rauddalsvatn er nå. I juni og deler av juli blir det vanligvis små 
endringer, og videre utover sommeren vil vanntemperaturen variere mindre, og de høye vanntempera
turer som nå inntreffer når det er varmt i været, vil utebli. Utover høsten blir vanntemperaturen hØyere 
enn nå, og vil de fleste vintre være mellom l og 3°C ved utløpet av Glitra kraftverk. 

Videre nedover vil vanntemperaturen utvikle seg omtrent som nå, den vil øke nedover vassdraget om 
sommeren og avta om vinteren. Dette antas alt i alt å medføre at vanntemperaturen ved Marlo bru kan 
bli 1-2·C lavere enn nå i deler av juli og august, resten av året blir endringene små. -

Oppstrøms Pollfoss vil vassdraget islegges, og på vannene, hvor det nå er usikker is, vil det normalt 
bli trafikksikker is, både for friluftslivsformål og nyttetransport, det meste av vinteren. 

Nedsstrøms utlØpet av Glitra kraftverk vil vassdraget gå langt mere åpent enn det gjør i dag. Nedover 
mot Marlo bru må en imidlertid regne med at det kan bli en del iSdannelse, særlig i kalde vintre og i 
år driftsvannet ved Glitra kraftverk har lav temperatur. Spesielt i slike situasjoner vil variasjoner i 
driften være uheldig. I lange perioder regner en med at visse variasjoner i driften vil kunne være 
forsvarlig i forhold til isforholdene. Ved slike variasjoner i driften må de aktuelle isforholdene 

_ overvåkes og det må taes hensyn til isforholdene i Nedre Otta. 
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KORT OVERSIKT OVER UTBYGGINGEN 

Det er nå ingen kraftverk i reguleringsområdet, men Breiddaisvatn er regulert vel 13 m 
(LRV = 887.4 m, HRV = 900.4 m) og Rauddalsvatnet vel 30 m ( LRV = 882.4 m, 
HRV = 912.7 m). Fra begge magasinene slippes vannet nå i elveleiet og utnyttes i 
kraftstasjoner nedenfor Ottavatn. 

I sideelva Aura er Aursjøen regulert 12.5 m (LRV = 1085 m, HRV = 1097.5 m), og vannet 
utnyttes i Skjåk kraftverk med utlØp i Øvre Otta nedstrøms Bokodden bru i Skjåk. 

De foreliggende planer omfatter utbygging av fallet mellom magasinene (Breiddalsvatn og 
Rauddalsvatn) og Poll vatn i Glitra kraftverk, og fallet fra utløpet av Heggjebotnvatn til 
nedstrøms Dønfoss i Øyberget kraftverk. Det blir ingen nye magasiner, men noen sideelver· 
øverst i vassdraget er planlagt overført til magasinene (fig l). 

Det er planlagt en installasjon med slukeevne på henholdsvis 62m3/s og 80m3/s i Glitra og 
0yberget kraftverker, begge steder fordelt på to like store turbiner. I utgangangspunktet 
har utbygger planlagt drift i henhold til nåværende tappepraksis om vinteren, mens det om 
sommeren er tenkt kjørt i hovedsak på tilsig. Det er imidlertid ønskelig, når forholdene 
gjør det mulig, å kunne kjøre med dØgn- og ukereguleringer med driftsvannføringer opp 
mot 60m3/s på dagtid eller deler av denne. En aktuell vannføring på natt og helg er oppgitt 
til 15-20m3/s. 

VANNFØRINGSFORHOLD 

Vassdraget ble første gang regulert i 1942, og siste regulering iverksatt før 1953. Data fra 
vm .Fredriksvatn foreligger fra 1933. Uregulerte forhold er illustrert ved avlØpsforholdene 
for 1933-40, og nåværende forhold er illustrert ved perioden 1953-1990 (fig 2). 
Vannføringen har som følge av reguleringen økt betydelig om vinteren og blitt mindre om 

J sommeren. 

Det er pålagt minstevannføringer ved utløpet av magasinene, 0,35 m3/s fra Rauddalsvatnet 
og 0,30 m3/s fra Breiddaisvatnet Det er bare sjeldent overløp fra Rauddalsvatn, og dette 
skjer eventuelt i august. Breiddalsvatn har relativt liten magasinprosent, og for å utnytte 
vannet best mulig blir det ofte forhåndstappet vann før magasinet er helt fullt. 

Nåværende tapping utføres med sikte på at magasinene skal være tomme ca 20. mars. Av 
hensyn til isforholdene er tappingen begrenset til 8 m3/s fra Breiddaisvatn og 20 m3/s fra 
"Rauddalsvatn. 

Etter utbygging blir vannføringen på de utbygde strekningene meget liten, og en må regne 
med at det vil bli pålagt minstevannføringer. Dette gjelder elva oppstrørns' utløpet av Glitra 
kraftverk og fra utløpet av Heggjebotnvatnet til utløpet av 0yberget kraftverk. Utbygger 
har regnet med de samme krav til minstevannføringer som det er nå ved utløp av 

"-hYr<: Breiddaisvatn og Rauddalsvatn. 
I 

/ 

På de ikke utbygde strekningene, fra utløp Glitra kraftverk i Pollvatn til inntak 0yberget 
kraftverk, og nedstrøms utløpet av Øyberget kraftverk, blir det bare små endringer i 
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vannføringsforholdene (fig 3). De høyeste flomtoppene vil dempes og vannføringen etter 
maksimal flom vil øke noe. Dette skyldes at nye felt overføres til magasinene og at det 
blir kommunikasjon mellom Breiddaisvatn og Rauddalsvatn. 
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VANNTEMPERATUR 

NÅVÆRENDE FORHOLD 

Det har vært foretatt målinger av vanntemperaturforholdene i forbindelse med tidligere 
undersøkelser i vassdraget. Vanntemperaturen er fra 1983 registrert ved bruk av loggere, 
og slike data foreligger fra stasjonene Pollfoss, Dønfoss, Framrusti og Marlo i hele eller 
deler av perioden fram til i dag. Resultater herfra er benyttet i foreliggende vurdering. 

Det er også målt temperaturvertikaler like ovenfor dammen i Rauddalsvatn i noen år. 
Temperaturforholdene varierer mye år om annet. Utover sommeren oppvarmes 
overflatevannet og det blir temperatursjiktning. Overflatevannet kan nå opp i 12-14°C, 
mens dypvannet sjelden blir varmere enn 6-8 0c. Avhengig av vindforholdene brytes 
sjiktningen ned. Fra siste del av august og utover blir vannmassene etter hvert mer og 
mer isoterme inntil temperaturen når 4 0c. Da begynner overflaten å avkjøles, og 
dypvannet har de fleste vintre en temperatur mellom l og 3 0c. Temperaturvertikaler målt 
i 1983 og 1985 er vist i fig 4. 
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I hovedelva er det betydelige døgnvariasjoner, og av samme størrelsesorden i Øvre 
(PoIlfoss) og i nedre del (MarIo bru) av vassdraget. Døgnvariasjonene er størst på 
forsommeren og i perioder med stigende lufttemperatur, og kan da ofte være 2-3 0c. På 
ettersommeren er døgnvariasjonene vanligvis mindre (fig 5). 

Vanntemperaturen øker nedover i vassdraget (fig 6), og mere om våren og forsommeren, 
og på stigende vanntemperatur, enn på ettersommeren når vanntemperaturen generelt er 
synkende. Temperaturen på vann som slippes fra Rauddalsvatn (representert ved målinger 
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Fig 7. Døgnmiddeltemperaturer ved Marlo bru (til venstre) og Pollfoss (til høyre) i årene 
1983-1991. Det fremgår at det er store naturlige variasjoner. 

i Framrusti er om sommeren lavere enn i Otta oppstrøms samløpet (Pollfoss). Ved 
.overlØp i Rauddalsvatn vil varmere overflatevann dominere temperaturen i Framrus~, og 
vann herfra kan da være varmere enn i Pollfoss. Vannslippingen er imidlertid så liten og 
overløp så sjeldent at vann fra Rauddalsvatn praktisk talt ikke påvirker vanntemperaturen i 
Øvre Otta før den regulære tappingen starter om høsten. Det er tildels store forskjeller i 
temperaturforholdene fra år til år (fig 7). 

DØgnmiddeltemperaturen kan enkelte år nå opp til omkring 15 ·Cved Marlo, men er 
vanligvis omkring lO-12·C i juli og august Utover høsten synker temperaturen, og når 
ned mot frysepunktet i siste del av oktober i Øvre del av elva og i lØpet av november 
nedover mot Marlo de fleste år. Observasjoner viser at vanntemperaturen i særskilt milde 
vintre kan være over frysepunktet i lange perioder i store deler av elva. 

Vannet som tappes fra magasinene vil ha temperatur over O °C hele vinteren. Når vann fra 
magasinene utgjør en vesentlig del av totalvannføIingen, kan temperaturen i hovedelva 
påvirkes. . 

Vann temperaturutviklingen i et vassdrag er avhengig bl a av vannføringen og vær
forholdene. Det er foretatt en statistisk analyse av temperaturendringen fra Pollfoss til 
Mario om sommeren ved forskjellige vannføringer og ved forskjellige temperatur
differenser mellom luft og vann. 

.-:-") 
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Resultatene viser at vanntemperatu~en er godt korrelert med lufttemperaturen, og 
temperaturendringen nedover vassdraget øker jo større forskjell det er mellom vann- og 
lufttemperatur. Vannføringens størrelse har liten betydning for temperaturendringen i 
dette vassdraget. Dette har sammenheng med at de store vannføringene langt utover 
sommeren inntreffer i varmt vær, og i stor grad skyldes snØ- og bresmelting i fjellet med 
stort tilsig av kaldt smeltevann. 

Under ellers like forhold er temperaturøkningen størst i juni og avtar så utover sommeren. 
Resultatene gir følgende midlere temperaturøkning mellom Pollfoss og MarIo: 
juni 1,5-3 cC, juli 0.5- 2.5 °C, august 0,5 - 1.5 cC, september 0,5 - IOC. 

VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN PÅ VANNTEMPERATUREN 

Ved den foreslåtte utbygging vil vannføringen fra Breiddalsvatn til PoUfoss bli betydelig 
mindre enn nå, og store deler av sommeren i hovedsak bestemmes av den minstevann
føring som pålegges. Ved overføringer, særlig av Tora og Føysa, vil kaldere smeltevann 
fraføres elva. Dette medfører at vanntemperaturen fra Breiddaisvatn til utløpet av Glitra 
kan bli noe høyere enn nå, spesielt i varmt vær. Temperaturen ved Pollfoss antas å kunne 
bli opp til l °C høyere enn nå. Utover høsten vil vannet som følge av den lave vassførin
gen avkjøles tidligere enn nå, og relativt raskt nå frysepunktet når det blir kaldt i været. 

Nedenfor utløpet av Glitra kraftverk vil vanntemperaturen domineres av driftsvannet. 
Temperaturen avhenger av om vannet taes direkte fra bekkeinntak eller fra Breiddaisvatn 
og/eller Rauddalsvatn. Temperaturen på tappe vannet fra magasinene vil variere avhengig 
av værforholdene og vannstanden i magasinene. Vannet som nå går i Framrusti tappes om 
sommeren vanligvis fra en damluke på kote 892, mens driftsvannet til Glitra kraftverk må 
tappes fra et nivå under LRV (882moh), hvor temperaturen om sommeren er noe lavere. 
Temperaturforholdene i Rauddalsvatn vil også påvirkes ved at vann overføres fra 
bekkeinntakeneog Breiddaisvatn via drift<;tunnellen. 

Det er altså flere forhold som har betydning, men alt i alt vurderes driftsvannet fra Glitra 
kraftverk å få omtrent den temperatur tappevannet fra Rauddalvatnet har i dag, her 
representert ved vanntemperaturen målt i Framrusti. Forskjellen mellom vanntemperaturen 
målt i Framrusti og ved PoUfoss representerer den endring som kan forventes nedstrøms 
utløpet av Glitra kraftverk. I figur 8er dette vist for to forskjellige år, 1986 og 1991. 

Vanntemperaturen er nå godt korrelert med lufttemperaturen, og temperaturen stiger derfor 
raskt om våren når det blir varmt i været Slike varmeperioder vil ikke påvirke drifts
'vannets temperatur, og defor heller ikke temperaturen rett nedstrøms Glitra kraftverk. På 
stigende vanntemperatur videre utover i juni og første del av juli vil det være liten forskjell 
på døgnmiddeltemperaturen før og etter regulering, men det vil ikke bli døgnvariasjoner 
her. Videre utover sommeren, når magasinet begynner å fylles opp, vil driftsvannets 
temperaturen være relativt stabil, og antas de fleste år å være 8-10 0c. De relativt høye 
vanntemperaturer som nå forekommer i forbindelse med varmebølger vil utebli. Når 
lufttemperaturen synker utover høsten vil vanntempenlturen bli noe høyere enn nå , og 

) stabilisere seg på et vinternivå, de fleste år et sted mellom l og 3 cC, ved utløpet av Glitra 
._/ 

kraftverk. 
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1337 Framrusti 
1336 Pollfoss 

o~.-----~--------------------------------. 
o 
~ 
o 

N 

o 
~+---~------------~iLi------------------~ 

i+---------------------------------~--~ 

o 
E+---------------------~~~~--------~ 

, 

~+---------------~~(~~--------~--~----~ 

('VT . I OF'"!,;; 

Fig 8. Vanntemperatur ved Pollfoss (representerer nåværende forhold) og Framrusti 
(representerer forholdene etter utbygging) i to forskjellige år. 

Nedenfor utløpet av Glitra kraftverk vil vanntemperaturen utvikles som under nåværende 
forhold og variasjoner i takt med lufttemperaturen vil etter hvert bli merkbare. 

En må regne med at vannet de fleste vintre, spesielt i kuldeperioder, fortsatt avkjØles til 
frysepunktet før innløpet til Ottavatn. Dette avhenger av værforholdene og 
temperaturforholdene i Rauddalsvatn det enkelte år. 

ISFORHOLD 

NÅVÆRENDE FORHOLD 

Vintertappingen fra Breiddalsvatn og Rauddalsvatn har ført til Økt vintervassføring. 
Tappevannet, soin har temperatur mellom l og 3°C, avkjøles raskt til frysepunktet når 
det er kaldt vær. De roligere partier islegges de fleste år og det er en del isproduksjon påj 
de strekninger som ikke islegges. Driftsvannet fra Skjåk l har en temperatur på l.5-loC i 
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begynnelsen av vinteren og synker utover vinteren, og elva er stort sett blir åpen i 
strømdraget fra utløpet av Skjåk I tilOttavatn. 

Ved Marlo bru er vannet vanligvis avkjølt til frysepunktet om vinteren, og det er 
sarrproduksjon i strykpartiene her. Dette har tidligere ført til isproblemer, men 
utbedringer av elveleiet og tilpasning av tappingen til værforholdene har gjort at 
isproblemer nå unngåes. I særlig milde vintre har hele elva vært åpen i strømdraget hele 
vinteren. 

Reguleringen med vintertapping i elveleiet har ført til usikker is sorri ikke anbefales brukt ' 
til ferdsel . 

VIRKNINGER AV REGULERINGEN 

Utbygger har i utgangspunktet forutsatt jevn kjøring og tapping av magasinene etter samme 
mønster som nå. Etter de hydrologiske simuleringer som foreligger vil utbyggingen da ikke 
medføre merkbare endringer i vintervannføringen på de ikke utbygde strekningene, og 
vannføringen bestemmes av pålagt minstevannføring på de utbygde strekningene. Mulige 
virkninger av variabel drift blir behandlet nedenfor. Utbyggingen fører imidlertid til 
endringer i vanntemperaturforholdene om vinteren. 

, /; Utbygger har tatt utgangspunkt i samme minstevannføring som nå fra utløpet av 
; ur {{ Breiddaisvatn. Siden magasinvannet i Breiddalsvatn ved utbygging overføres til 

Rauddalsvatn vil vannføringen i 0vre Otta ned til utløpet av Glitra kraftverk være meget 
liten hele vinteren. Vanntemperaturen ved utløpet av Breiddaisvatn vil være i 
størrelsesorden 1-2°e i begynnelsen av vinteren, men vil raskt avkjøles til frysepunktet. 
Det-blir tidligere og mere stabil islegging enn nå på denne strekningen. Spesielt på 
vannene vil det bli bedre is og sikker is både for friluftsformål og nyttetrafikk hele 
vinteren. 

) 

Temperaturen på driftsvannet fra Glitra kraftverk varierer en del fra år til år. Den vil være 
mellom 1 og 3°e i begynnelsen av vinteren, relativt stabil størstedelen av vinteren og synke 
noe når magasinet blir nedtappet i mars-april. Vannet går så i elveleiet ned til inntaket til 
0yberget kraftverk ved utløpet av Heggjebotnvatnet. Dette er en rolig strekning med små 
langstrakte innsjøer. Vannet vil ikke bli avkjølt til frysepunktet på denne strekningen, og 
elva antas vanligvis å bli åpen i strØmdraget. På de· rolige partiene vil det dannes strandis, 
og graden av isdanneise vil avhenge av værforholdene og vannføringen. Ved lave 
vannføringer vil isdanneisen øke. Isen på innsjøene vil vanligvis være meget dårlig, og det 
"blir mindre og svakere is enn under nåværende forhold på denne strekningen. 

Fra inntaket til utløpet av 0yberget kraftverk vil det bli [1ålagt en minstevannføring. 
Temperaturen vil bli lavere enn ved utløpet a~Glitra kraftverk, men vannføringen antas å 
bli så liten (pålagt minstevannføring) at vannet kan avkjøles til frysepunktet, og en må 
regne med noe isdanneise. En regner ikke med at dette vil gi problemer av noen art. -

Driftsvannet vil ved utløpet av 0yberget kraftverk fortsatt ha en temperatur over aoe hele 
vinteren, og derved bli varmere enn nå. Det avhenger av værforholdene hvor fort vannet 
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blir avkjølt til frysepunktet og isdannelse kan begynne, og dette vil variere fra år til år. Fra 
området omkring Skjåk kraftverk må en regne med at forholdene blir omtrent som nå de 
fleste år. 

Eventuelle variasjoner i driften med tilhørende variasjoner i vannføringen vil kunne 
komplisere forholdene. Eventuell strandis vil kunne sprekke opp ved pendlinger i 
vannstanden. Ved liten vannføring vil det dannes sarr og strandis som ved stigende 
vannføring brytes opp og føres nedover vassdraget. Varierende vannføring vil føre til at 
større deler av elva vil gå åpen. I kuldeperioder vil sarrproduksjonen øke, og dette igjen 
kan forårsake problemer, særlig i form av isoppstuinger og oversvømmelser. Det vil 
avhenge av værforholdene hvor store disse virkningene vil bli, og således kunne variere 
mye fra år til år. '.' 

Avkjølingen av driftsvannet avhenger av vannføringen, vanntemperaturen og 
varmeutvekslingen med omgivelsene. Forenklet kan en benytte følgende formel: 

F . S = 1000 Q t 
der F(daa) er kjøleflaten som er nØdvendig for å avkjøle vannet til O°C, S er midlere 
varmetap, Q er vannføring og t er vanntemperaturen. Et varmetap på henholdsvis 50 og 
100 kcal/daa s ansees som middelverdier for middels og sterk kulde. Sterk kulde har en 
f eks når det er halvskyet, vindhastigheten er 5mJs og lufttemperaturen er -lYe. Stiger 
temperaturen til -YCfår en middels kulde. 

Nødvendig lengde på elva for å avkjøle vannet til frysepunktet ved middels og sterk kulde 
ved forskjellige vanntemperaturer og vannføringer er beregnet nedenfor for midlere 
råkbredde på 50 m: 

A vstand fra utløp (km) 
Q(m3/s) TeC) Middels kulde Sterk kulde 

20 3 24 12 
2 12 8 
l 8 4 

30 3 36 18 
2 24 12 
1 6 3 

60 3 72 36 
2 48 24 
1 24 12 

Utbygger har bedt om å få vurdert mulige virkninger av tunglastkjøring med driftsvann
føring opp til 60 m3/s på dagtid og 15-20m3/s om natten og i helgene i månedene 
november, januar og februar. Fra utløp av Glitra kraftverk til inntak 0yberget kraftverk 
er det ca 10 km, og det er ca 20 km fra utløp 0yberget kraftverk.. tilOttavatn. 

På strekningen mellom Glitra og 0yberget kraftverker (10km) vil driftsvannet avkjøles til 
frysepunktet bare ved lave vannføringer og sterk kulde, og en regner ikke med at slik drift 
vil gi problemer i forhold til isforholdene på denne strekningen. 

Ved vannføring på 60m3/s vil elva stort sett gå åpen helt til innløpet i Ottavatn (30km) i 

) 
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sterk kulde og når driftsvannets t"emperatur er høy. Ved lavere vannføringer er 
nedkjØlingen raskere og det blitr tidligere isdannelse. Skiftevis åpen elv og isdannelse kan 
gi isproblemer i elva, og anbefales ikke. Tabellen ovenfor må ansees som veiledende. Det 
er mange faktorer som påvirker forholdene. Visse variasjoner i driften vil imidlertid 
mange år være forsvarlig i lange perioder også for strekningen nedstrøms Øyberget 
kraftverk. Her må imidlertid isforholdene overvåkes, slik at isforholdeme kan vurderes og 
driften tilpasses slik at at problemer kan unngåes. 

Døgnvariasjoner i driften vil stort sett utjevnes i Ottavatn, men økning i døgnlig middel
vannføring vil gjøre seg gjeldende også i Nedre Otta. I kritiske perioder kan ikke 
vintervannfØringen i Nedre Otta økes slik forholdene er nå. 
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