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FORORD

I forbindelse med at Abjra kraftverk har igangsatt underskelser

med hensyn til en eventuell utbygging av Abjravassdraget i et

byggetrinn 2 med planlegging av tre kraftverk, to reguleringer og

to overføringer har Vassdragsforsk påtatt seg å utrede de natur-

vitenskapelige interesser. Herved foreligger den geofaglige

rapporten fra dette arbeidet.

Undertegnede har statt ansvarlig for gjennomfringen av det geo-

faglige arbeidet og utarbeidelsen av rapporten. Det rettes takk

til Sverre Husebye for faglig veiledning med kapittel 4, fluvial-

geomorfologi. Figurer og foto er tegnet og tatt av forfatteren.

Rapporten er tekstbehandlet av Ragnhild Frilseth.

Alle utgifter er bekostet av oppdragsgiver.

Blindern, juli 1987

ivind B. Andersen
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1. INNLEDNING

Ved vassdragsreguleringer kan deler av natursystemene bli brått og

kraftig endret. En vet ofte for lite om systemene til a kunne

forutsi de mer vidtrekkende og langsiktige flgene av vassdrags-

regulering og av andre effekter som flger en regulering. De

aller fleste endringene er irreversible.

Rapporten tar opp hvilke geofaglige forhold som kan bli berørt ved

en vassdragsregulering og hvilke konsekvenser dette medfører.

Med geofag menes de fag som behandler jordens indre og ytre former

og prosesser. De fleste geosystemene endres langsomt etter

menneskelig målestokk. I områder med aktive prosesser kan

endringene skje raskt og være lett synlige.

Et nedbrfelt er et dynamisk system hvor alle elementene, bl.a.

skråninger, bekker og elver er nært knyttet sammen og er avhengig

av hverandre.

Viktige elementer ved omtalen av de geofaglige forhold er (Gjess-

ing 1977, Faugli & Moen 1979):

- undergrunnens sammensetning og struktur

- lpsmaterialdekkets dannelse og ytre former

- prosessystemene og spesielt det fluviale system

Innen geomorfologien er det blitt stadig mer viktig klarlegge de

ulike prosesser. Det er i første rekke tale om de prosessystemene

der det foregår mobilisering (forvitring, erosjon), transport og

akkumulasjon av løst steinmateriale. Påvirkning ved inngrep kan

forekomme innen skranings-, periglasiale-, glasiale- og fluviale

prosesser. Videre er overflateformene av interesse, både de i

fast fjell og de i lsmateriale (Faugli et al. 1986). Hovedinn-

holdet kan sammenfattes i ordene prosess og form.

Andre rapporter som foreligger for Abjravassdraget er; botanikk

(Aunan 1987), ornitologi (Bekken 1987) og vannkjemi og krepsdyr

(Walseng & Halvorsen 1987).
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2. FELTBESKRIVELSE

Utbyggingen omfatter deler av Abjras og Reinas nedbrfelt som

ligger i kommunene Vestre Slidre, Hemsedal, Gol, Nord- og sør-Aur-

dal på grensen mellom Buskerud og Oppland fylker (Fig. 1). Ut-

byggingsomrdene dekkes av kartbladene 1616 I Tisleia og 1716 IV

Aurdal i M 711-serien, målestokk 1:50 000.

A. Tidli ere utb in

Frste trinn i Abjrautbyggingen ble fullf@rt og satt i drift hds-

ten 1951. Utbyggingen omfatter fØlgende magasin, Helin (HRV

867,8/LRV 865,8), Flyvatn (HRV 859,4/LRV 853,9), Storevatn (HRV

824,3/LRV 821,3), Tisleifjorden (HRV 820,5/LRV 809,1) samt Øl-

sjen/Blytjernet (HRV 749,0/LRV 746,0) med inntakstunnel til

kraftverket som ligger nede i dalen (Fig. 2).

Utb ins lanene forel i

Abjpra kraftverk - 2. byggetrinn med 5 prosjektdeler (Fig. 2)

( Berdal 1986).

1. Flya kraftverk

Ved utløpet av Veslevatn nedenfor Flyvatn er det planlagt en over-

lpsterskel. Avlpet fra Veslevatn med tapping fra Flyvatnmaga-

sinet føres i tunnel ned til kraftstasjon i fjell og avløpstunnel

til Tisleifjorden. Flya nedenfor Veslevatn vil få redusert vann-

firing (min. ,5 m?/s), unntatt i flomperioder. Det vil bli bygd

til sammen 2 km anleggsvei. Tippområdet for eventuell overskudds-

masse vil bli anlagt i nærheten. Kraftverket vil gi ca. 4,4 MW

ved maksimal vannfring pa ca. 13 m?/s og en fallhyde pa 38 m.

2. set kraftverk

Det er planlagt et tappeaggregat inne i den eksisterende plate-

dammen ved utløpet av Tisleifjorden. Aggregatet vil kunne utnytte

fallet ved tappingen av magasinet.
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3. 0rmhamar kraftverk

Ved Nystlen i Tisleia er det planlagt en dam, ca. 7 km nedstrøms

Tisleidammen. Vannstanden vil bli hevet ca. 13 m til k 810 som

tilsvarer vannstanden nedstrøms Tisleidammen. Magasinet som vil

utgjre ca. 32 mill. m? vil bli tappet ned en gang i Aret, fr

vårflommen. Avløpet fra inntaksdammen vil bli fØrt i tunnel til

kraftstasjon i fjell og videre gjennom en avløpstunnel tilbake til

elveløpet ca. 2 km nedstrøms dammen. Nedenfor dammen vil ca. 2 km

av elveløpet bli tørrlagt unntatt i flomperioder. Anleggsveier

vil utgjøre ca. 2 km. Tippmassene fra tunnelarbeidet vil bli

brukt i dammen. Kraftverket vil gi ca. 6,4 MW ved maksimal vann-

firing som beregnes bli pa ca. 22 m/s og med en fallhyde pA

ca. 45 m. Kraftstasjonens plassering er enda ikke bestemt.

4. Regulering Stogofjorden

Stogofjorden som har avløp til Tisleia rett ovenfor planlagt dam-

sted for 0rmhamar kraftverk er planlagt regulert 4,5 m (HRV 949,5/

LRV 945,0). Utløpet vil bli stengt med en fyllingsdam med over-

lp. Magasinet er beregnet til 5 mill. m.

I tilknytning til denne reguleringen er det planlagt overfre en

del av flommen i Hærevatn ved hjelp av en kanal til Stogofjorden.

Dette tenkes gjennomført ved å stenge utløpet av Herevatn med en

lav betongterskel. Utformingen av terskelen vil fungere slik at

vanlig vannføring vil gå i elva som vanlig, mens større flommer

vil gå i kanalen til Stogofjorden.

5. Overfiring Reina

Overfring av vre deler av Reinas nedb&rfelt til lsj6en/Bly-

tjern magasinet er planlagt utført i 3 alternativer.

Alt. 1. Fjellstdlbekken

Fjellstølbekken overføres til Kvitingen ved hjelp av en tunnel med

en lengde på ca. 300 m samt en kanal med en lengde på ca. 150 m.

Bekkens naturlige lØp vil bli stengt med en betongdam. Arlig av-

lp for bekken er beregnet til ca. 6,0 mill. m?/r.

Alt. 2. Alt. 1 iberegnet Jonsrudbekken (Eidsvassbekken)

I tillegg til alt. 1 er det planlagt å sprenge en 800 m lang
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tunnel fra Jonsrudbekken til Kvitingen. Bekkens naturlige lp vil

bli stengt med en betongdam. Arlig avlop for bekken er beregnet

til ca. 3,0 mill. m?/Ar.

Både i alternativ 1 og 2 er det planlagt en liten betongterskel i

flomlpet for Kvitingen over til Stolstjernet.

Alt. 3. Overføring av Kavletjernet

Ved bygging av dam ved utløpet av Kavletjern og en heving av dette

vil Kavletjern og Stlstjern danne et sammenhengende vann. Fra

Stlstjernet er det så planlagt en 2, 200 m lang tunnel over til

Akersåni og lsjen. Overfringen vil kunne gi en tilførsel på

13,1 mill. m?/Ar.

Bygging av vegbro ved utløpet i Pardisfjorden vil bli nødvendig.

Anleggsveiene vil tilsammen utgjre 1-2 km.

Hverken traseer for anleggsveier eller plassering av tippmasser er

bestemt.



FAGERNES

LEIRA

"o

TEGNFORKLARING:

® lETTSTE 
- KANAL

-•-- TUNNEL MEO KRAFTSTASJON

I
I

I

I,
/

I
I

I

I

\
••••••

STRONOAFJOROEN

\
'--·- _ __,,·V

IELIN
MAGA Sl NI-

22 kV

-• -· At10 - AT
... QPPL ....+-t- +- .85l0;&ii«ao }

.·-. KRAFT!
' ERK  
SH

VESLE

.
2 \

j
r(

22 kV

116, S km
2

\

. ....r. '--

' •
\../

.9
Q+

22k

ORM HA HAR
BRU

Fiaur 2.

OSET
KRAF-TVERK

M

Oversikt over utbvagingsomradene

22 k

FL0AON
810/799

22 kV /

(Berdal

. /

' RMHAMAR
KRAFTVERK H6o,

8MW 'SS  5
• ANDERSTOLEN €KEr

Fr i >

-·-· GRENSE NEDBØRFELT

- - - KOMMUNEGRENSE

++++FYKE SG RENSE

198 6) .

TUNNEL UTEN KRAFTSTASJON

EKSISTERENDE VEG

TIDLIGERE REGULERTVANN

REGULERTVANN

DAM

BAG

BAGN
KRAFT-
VERK
6  MW

IE K SIST.J

CJVERF0RING REINA

FJL.LST0LBEKKEN TIL KVITINGEN

EIOVASSBEKKENTI KVITINGEN

ST0LSTJERN / KAVLETJERN Ti
.ÅKERSÅNI

ÅBJ0RA KRAFTVERK
2. BYGGETRINN

HOVEDOVERSIKT

5km
04 001



7

Berggrunnen i området består overveiende av fyllitt og arkositt

med innslag av Jotundekkets dyperuptiver i nordvest og det syd-

norske grunnfjellet i øst (Fig. 3) (Holtedal 1958).
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Figur 3. Oversikt over berggrunnen (fra Sigmond et al. 198 4)  .
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Ved Abjras utlop i Dokkafjorden i Valdres best&r berggrunnen av

tungt forvitrelige prekambriske gneisbergarter. Dette grunn-

fjellet strekker seg inn i dalen som en tunge fra syd. Over

grunnfjellet ligger sparagmitten. Sydgrensen for arkosittdekkene

strekker seg fra Trysil i øst til Hemsedal i vest. De danner en

rekke markerte brattkanter mot det sydnorske grunnfjellet.

Dekkene består av fra sterkt til mindre omdannede sedimentære

bergarter av senprekambrisk alder (Hossach 1972). I nedbørfeltet

består arkositten av forskjellige tungt forvitrelige kvartsit-

tiske bergarter. Over disse ligger det rester av sedimentære kam-

brosilurbergarter som består av relativt lett forvitrelige ordovi-

sisk fylitt (Sigmond et al. 1984).

I siste del av den kaledonske fjellkjedefoldingen ble Jotundekket

skjvet mot st inn over fyllitten (Oftedal 1980). Jotundekket

består av sterkt omdannede dypbergarter, vesentlig charnokitt og

gabbro av prekambrisk alder omdannet under fjellkjedefoldingen

(Fig. 3).

Grnsennknippa nordbst i omradet er en rest av Jotundekket og den

senprekambriske sparagmitten. Her kan en tydelig registrere

skyveplanet mellom Jotundekkets dyperuptiver og skyvedekkenes

konglomerater (Reusch 1901, Holtedal 1958).

Området tilhører den sentrale og østlige del av langfjellene. I

dette fjellmassivet skjærer den glasialt formede Valdresdalen seg

dypt inn i sydst-nordvestlig retning langs en svakhetssone og

tidligere sprekkdal.

Landformene er sterkt varierte. Disse er rester etter en rekke

forskjellige formdannende prosesser. Fjellområdene på begge sider

av dalen veksler fra rolige ås og skogsvidder i sydøst til fjell-

vidder og fjellmassiver med paleiske, glasiale og alpine fjellfor-

mer i nordvest (Gjessing 1967, Klemsdal & Sjulsen in prep.). Om-

rådet tilhører forfjellsregionen (33b), mens fjellområdene i

sbndre del av fjellregionen med Jotunheimens hyfjellsomrAder i
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nord og nordvest (35d) og Hardangerviddas fjellplatåform i vest og

sydvest (35c) tilhører fjellregionen (Nordiska ministerradet

1984).

I dalbunnen i Valdres renner Begna. Denne starter inne i Jotun-

heimen og renner ut i Sperillen ved Nes i Adal. Dalen bukter seg

sydøstover med en rekke klyper og bekkener. Dalbekkenene er enten

fylt opp av glasifluviale/fluviale avsetninger og morenemateriale

eller av innsjøer i varierende størrelse bl.a. Slidrefjorden.

Abjpra har et nedbrfelt pa 84O km. Hyeste punkt er Ranastongi-

fjellet på 19OO m o.h. (Fig. 4). Dette fjellområdet tilhører

Jotunmassivet (Jotundekket, jf. kap. berggrunn) og utgjør en

større fjellformasjon i nedbrfeltets vestre hjørne. Sammen med

Gr@nsennknippa i nordst og Makalausfjellene i sydst utgjr disse

de hyeste fjellformene i nedbrfeltet. Omradet mellom disse

fjellene har et relativt lite relieff med fjell- og skogsvidder og

en dalnedskjæring mot Valdres i øst.

Vassdraget er ganske symmetrisk og har sitt utspring i nordvest

med dreningsretning sydøst og øst. Området har en rekke større

sjøer og elver, bl.a. Helin, Flyvatn, Tisleifjorden, Smadla og

Flya. Tisleia drenerer den nedre del av nedbørfeltet i dalsenk-

ningen til lsjen/Bloytjrn som sa tilslutt gar over i Abjora som

renner ned dalsiden til Valdres og Dokkafjorden.

Reina har et nedbrfelt pa 65 km. mradet er omkranset av en

rekke mindre fjellmassier og med Bjdalsfjellet som det høyeste på

1114 m o.h. (Fig. 4). Reinadalføret har skåret seg dypt ned i

landformen i en glasial dalform. Vassdraget er relativt sym-

metrisk og består av enkelte små vann, tjern og bekker. I øvre

del av feltet går Reina i fosser og stryk, så får elva et roligere

parti med svake meandersvinger før den igjen går i fosser og stryk

utfor dalsiden mot Valdres og Begna.
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Omradet har et kontinentalt klima. Abjrsbr&ten og Beitostlen er

de mest representative stasjonene for området med hensyn til tem-

peratur (Tab. 1).

Nedbiren kommer hele aret med en nedborstopp i juli som hovedsak-

lig skyldes konvektiv nedbr. Ellers i Aret skyldes nedb@ren alt

vesentlig det fuktige vestavindsbeltet (Tab. 2).

STASJON J F M A M J J A s 0 N D

Abjorsbr&ten,
St.nr. 2316
634 m o.h. -8.7 -7.8 - 4. 4 0.5 6 . 1 1 0. 5 12.9 1 1 . 5 7 . 1 1 . 9 -3.0 -5.7 1 . 7

Beitostolen,
St.nr. 2356
754 m o.h. -9.7 -9. 1 -6.0 -1.0 .8 9.5 12.0 10. 5.7 0.8 -3.8 -6.8 0.6

Tabell 1. Temperaturnormaler i 1931-60 (Det norske meteorologiske

institutt 1977).

STAS JON J F M A M J J A s 0 N D A

Reinli St.nr.
2284, 628 m o.h. 38 29 2 33 2 78 1 02 91 72 6 1 63 51 684

Åbjørsbråten St.nr.
2316, 634 m o.h. 34 23 20 26 36 69 97 83 62 50 47 41 588

Lykkja St.nr.
2340 I 8 61 m o.h. 48 33 28 3 46 72 97 90 72 66 58 54 698

Tabell 2. Nedbørsnormaler 1931-60 (Det norske meteorologiske

institutt 1977).

I vassdraget finnes det flere hydrometriske stasjoner. De aller

fleste ble etablert etter reguleringen av vassdraget i 1950-51.

Stasjon (VM nr. 871-11) 0lsjen ble opprettet 15.8.1928 og med

gyldig vannfringskurve i perioden 1928-48 (NVE 1987). Datagrunn-

laget for denne er noe usikker. Den viser dermed bare tendenser
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og grove trekk av vannfringsbildet i denne perioden (Fig. 5).

Stasjonen ble erstattet etter regulering med stasjon (VM nr. 1120-

13) som ble opprettet høsten 1950 og satt i drift fra 1952 (Fig.

5). Nedstrms Tisleifjorden ble stasjon (VM nr. 1140.0) opprettet

i 1950, og satt i drift med data fra 1963 (Fig. 5).

Hydrologisk karakteriseres nedbrfeltet som et H4 L4 fjellregime

(Gotschalk et al. 1978).

H4 - Dominerende vårflom, definert ved at de tre måneder i

aret som har hoyest gjennomsnittlig avlp alle er var-

måneder.

L4 - Dominerende vinterminimum, definert ved at de to av

årets måneder som har lavest avløp begge opptrer om

vinteren.

Q(mys)
50

- 871-11 Abjra ureg.

1928-43
40 ····114 0-0 Tisleia reg.

1963-85

---1220-13 Abj0ra reg.

30 1952-85

20 •·...·•·. ...•..·•
es..··•. ... ·.

10
'6

J F M A M J J A S O N D

Figur 5. Månedsmiddelvannføring (NVE 1987).
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Avløpet fra stasjon nr. 871-11 viser en tydelig svingning gjennom

året med dominerende vårflom og vinterminimum, noe som er karakte-

ristisk for et Hj D4, fjellregime (Fig. 5).

Dagens hydrologiske regime er styrt av reguleringen og manøvre-

ringen av sjøene pluss flomvann. Vannføringsøkningen i Tisleia

(VM nr. 1140-0, Fig. 3) utover sommeren skyldes overløp i dammen

ved Tisleifjorden pga. liten magasinkapasitet og nedtapping i

siste del av perioden i påvente av eventuell Økende vannføring/

flom pa hsten. Den hye host-/vinter-vannfringen i perioden

oktober - mars skyldes overføring Ølsjøen til AbjØra kraftverk.

Minstevannfring i Tisleia er 1 m?/s.

Den Økende vannføringen i Abjra ved Mori bru (VM nr. 1120-13,

Fig. 5) er forårsaket av snøsmelting i fjellet og liten magasin-

kapasitet (Fagers pers. medd.).
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3. KVARTARGEDLDGI OG LØSMASSER

Brestrbmmen i underskelsesomradet har i siste fase av nedisningen

i kvarter hatt en sydstlig retning. I omrdet mellom Hemsedal og

Jotunheimen er det ikke foretatt noen detaljerte studier angående

isskillet, men det er antatt at det på denne tiden var lokalisert

øst for dagens vannskille. Det vil si at undersøkelsesområdet an-

taglig har ligget i eller nært opp til isskillets siste stadium

(Vorren 1977). Isbevegelsen syd for Jotunheimen er noe enklere

enn i selve Jotunheimen i det skuringsretningen syd for linjen

Ringebu-Vinsterflyen er entydig rettet mot sydst. Storformene er

her dominert av viddenivået hvor fluted morener er et markert

formelement som viser en isbevegelse mot sydøst uten lokale avvik

og uten synlig påvirkning av de dypt nedskårne dalene (Holmsen

1982, Sollid & Kristiansen 1983). Mot slutten av istiden gjorde

topografien seg mer gjeldene og isen fulgte dalsystemene.

I fjellområdene varierer løsmaterialets mektighet fra et tynt

usammenhengende dekke til større avsetninger i senkninger og side-

daler. Her er det innslag av en rekke avsetningsformer (Sollid &

Kristiansen 1983).

Abjpras nedbrfelt har en rekke interessante kvartergeologiske

lokaliteter. Området har rikelig med løsavsetninger i den vide

dalbunnen og i dalsidene. Alt tyder på at det her har foregått en

utstrakt vertikal avsmeltning sammen med en mindre horisontal be-

vegelse i isen (Stokke 1950). De hyeste toppene ble frst is-

frie. Isen trakk seg tilbake og smeltet ned og fulgte dalbunnen

fra Tisleiefjorden, Tisleia, lsjen og ned Abjra etter hvert som

isen i Valdres smeltet ned og trakk seg tilbake (Stokke 1950).

Av formelementer fins det en rekke sværmer av rogenmorener,

enkelte eskere, en rekke terrasser og noen drumliner i området

(Fig. 6).

I nedbørfeltet finnes det spredte svermer av rogenmorener fra nord

i området til enden av Tisleifjorden og ned Tisleia til Vaset-

dansen. Sollid og SØrbel (1982) mener at disse ble dannet i en

kald bre under hele deglasiasjonsstadiet i området rundt siste is-
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skille i sentral Norge. Mangelen på rogenmorener fra Vasetdansen

og ned i Valdres kan antakelig skyldes at isen i dette området var

varm i sålen, dvs. at bresålen ikke er fastfrosset til underlaget

og at temperaturen ved bunnen av breen ligger ved trykksmelte-

punktet, og at formene dermed ble Ødelagt.

Sydøst for Tisleifjorden finnes det enkelte store drumliner, som

ligger ved vannskillet i konvekst terreng (Sollid & Srbel 1984).

Disse er avsatt av en varm bre og må derfor ha vært dannet på et

tidligere tidspunkt fr breen ble kald, dvs. at bresålen er fast-

frosset til underlaget og at temperaturen ved bunnen av breen er

lavere enn trykksmeltepunktet (Sollid & Kristiansen 1983), i de-

glasiasjonsperioden.

Eskerformene i området kan i forbindelse med den kalde breen ha

blitt dannet i dreneringstunnelen som har skåret seg ned i breen

fra overflaten under deglasiasjonsperioden (Sollid & SØrbel 1984).

I området mellom Veslevatn og Tisleifjorden veksler mektigheten av

løsmaterialet fra et tynt usammenhengende dekke øverst i dalsiden

til et tykt morenedekke med stedvis blokkmark i dalsiden og i dal-

bunnen ved Flya. Her finnes det en rekke rogenmorener og spyle-

renner på vestsiden av elva. Disse formene indikerer tydelig is-

bevegelsesretningen mot sydbst (Kristiansen & Sollid 1983). Om-

rådet er uryddig. Dette skyldes avsetningsformene.

Etter hvert som isen smeltet ned og trakk seg tilbake mot Valdres

fra dette omr&det ble de hyeste toppene isfrie bl.a. Meitebekk-

fjellet, Hollastlsfjellet og Makalausfjellet i sor@st. I denne

retningen ble det antakelig fort smeltevann ned mot Bjdalen og

Reina i en periode inntil isen hadde smeltet nok ned til at dre-

neringen gikk ned Abjras dalfre. Det har antakelig vert over-

lpspass ved Meitebekktjern mot Bjdalen som korresponderer med en

rekke terrasser Stokke (1950) fant ved Hlungseter sydvest for

Stogofjorden. I området ved Stogofjorden og Hærevatnet er terr-

enget svert uryddig med en rekke rygger og hauger av morenemateri-

alet. Dette området er ikke detaljregistrert eller kartlagt.
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Figur 6.

Figur 7.

Området syd for Flaten retning Tisleia finns det
en rekke rogenmorener, september 1986.

$

e'

Det gamle overlopspasset ost for Kvitingen, september
1986.
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Smeltevannet mot Reina har antakelig passert et overlopspass st

for Kvitingen (Fig. 7 og 8). Her er det en rekke store fint ut-

formede jettegryter med diametre på ca. 10 m og dybde på ca. 15 m

(Stokke 1950). størrelsen og antallet av jettegryter tilsier at

de antakelig har vært dannet subglasialt på et tidligere tidspunkt

av nedisningen. På vestsiden av vannet er det et fossilt delta

som korresponderer med overlØpspasset mot øst. Senere har Kvi-

tingen endret avlbop mot vest i retning Pardisfjorden.

Som nevnt tidligere har antagelig isen vært varm når den smeltet

ned og trakk seg tilbake mot Valdres. I dette området ble det av-

satt en rekke terrasser og deltaformer i de bredemte sjøene som

isen demmet opp (Stokke 1950) (Fig. 9). Disse formene varierer i

strrelse og star i dag frem i terrenget og kan flges ned til 0l-

sjen/Blytjernet. Dalbunnen og dalsidene har ganske store avset-

ninger av usortert og sortert glasifluvialt materiale.
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4. FLUVIALGEOMORFOLOGI

Erosjon og materialtransport i elvene foregår alt vesentlig i

flomperiodene vår og hst. Materialkildene er hovedsaklig morene

og glasifluviale avsetninger. Det ble ialt tatt 12 vannprøver i

felt, 9 av disse ble tatt i Abjras nedbirfelt, mens 3 ble tatt i

Reina (Fig. 13). I Akersåni ble det dessuten tatt 8 material-

prover i erosjonskanter langs elvelpet og av bunnmaterialet (Fig.

15). Alle prøvene ble analysert. I vannprøvene ble konsentra-

sjonen av organisk og uorganisk materiale funnet, mens for mate-

rialprovene fra Akersåni ble midlere kornstørrelse og sortering

regnet ut etter Folke og Ward (1957). Prøvene som er tatt er kun

enkeltprover.

FLYA

Elvebunnen med sidebekker fra Veslevatn til utlp i Tisleifjorden

består av grovt kantet steinmateriale (Fig. 10). Dette materialet

er begrodd noe som indikerer liten sedimenttransport både suspen-

dert og langs bunnen. I terrassen ved utlp i Tisleifjorden fore-

gr noe erosjon under strre vannfringer.

Flyvatn virker som sedimentfelle for deler av Flyas nedbrfelt.

Mellom Flyvatn og Tisleifjorden er det ingen sedimentkilder. Sus-

pensjonstransporten er derfor ubetydelig. Prve 1 viste kun 1,3

mg/1 uorganisk, mens det organiske innhold ikke var målbart (Fig.

14). Konsentrasjonen vil antagelig Øke noe under større vann-

fringer.

TISLEIA

Elvebunnen fra Tisleifjorden og ned til Nystølen, består av grovt

kantet steinmateriale (Fig. 11). Bunnen er begrodd, noe som indi-

kerer liten transport og stabile forhold. Tisleifjorden virker

som sedimentfelle for deler av Tisleias nedbørfelt. Prøve 2 viste

kun O,4 mg/l uorganisk materiale, mens det organiske materialet

ikke var målbart (Fig. 14). Selv om konsentrasjonen vil Øke under

flomsituasjoner tyder feltobservasjonene på en forholdsvis lav år-

lig transportmengde. Konsentrasjonen vil antagelig Øke noe under

stor vannføring, men ikke mye. Gradienten på denne strekningen er

lav, mens den Øker noe fra Nystlen og ned til Hovda. Det er øvre

del av dette fallet som er planlagt regulert.
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Figur 10.

Figur 11.

Øvre del av Flya, september 1986.

Tisleia mellom Nystolen og Tisleifjorden, september
1986.
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Prøve 3 tatt i Tisleia viste 11,5 mg/l uorganisk materiale, mens

det organiske innholdet kun var 0,4 mg/l (Fig. 13). Konsentra-

sjonene vil antagelig ke noe ved strre vannfringer og flom i

sidebekkene. Malingene tyder pa at elva tilfres sedimenter

mellom de to målepunktene.

Materialkildene finnes enten i hovedelva eller i sideelvene og

bekkene som drenerer til Tisleia på denne strekningen.

En av materialkildene til Tisleia er antakelig Hervassbekken (jf

Stuguelvi/Hervassbekken). Andre kilder er antakelig sidebekkene

Herkja og Fiskebekken på nordsiden. Disse renner igjennom tykk

bunnmorene, rogenmorener og glasifluviale avsetninger (Stokke

1950, Sollid & Kristiansen 1983).

Etter reguleringen av vassdraget i 1950 er alle flomtopper i Tis-

leia redusert, noe som har endret erosjons-, transport og akkumu-

lasjonsprosessene i elva. Derimot har de uberørte bekker og side-

elver flomforhold som tidligere, bl.a. i forbindelse med snøsmelt-

ingen.

STUGUELVI/HERVASSBEKKEN

Elvebunnen i Stuguelvi og Hervassbekken består hovedsaklig av

grovt steinmateriale. I Hervassbekken finnes det noe sand i nedre

deler. Prøvene som ble tatt i elva og bekken viste fdlgende. I

Stuguelvi var konsentrasjonen av uorganisk materiale i prøve 4 på

2,2 mg/l, mens innholdet i prøve 5, ikke var målbart (Fig. 14).

Malingene i Hervassbekken viste derimot strre variasjon. I prve

6 var konsentrasjonen 2,6 mg/l, mens prøve 7 innholdt 15,4 mg/l

(Fig. 14). Det organiske innholdet var ubetydelig med henholdsvis

ingen mdlbar verdi for prove 6 og ,3 mg/l for prove 7 (Fig. 14).

Målingene viser at elva tilføres sedimenter på strekningen mellom

prve 6 og 7.

Hervassbekken og Stuguelvi er uten tekniske inngrep og flger

naturlig flomvariasjon gjennom året.

AKERSANI

Akersani drenerer Kvitingen ned til Pardisfjorden. Elva flger en
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nedskjæring i en svakhetssone i berggrunnen. Løsmaterialet veks-

ler fra sand til grovt kantet steinmateriale. Langs elvelbpet er

det en rekke aktive fluviale erosjonskanter og sedimentasjansfor-

mer. Ved Kvitingen skjærer elva gjennom en større glasifluvial

deltaslette bestående av fint materiale (Stokke 1950). Videre

nedstrøms går elva i stryk. Nær Pardisfjorden skjærer den gjennom

en rekke mindre terrasser og fossile deltasletter før den når

dagens deltaslette ved Pardisfjorden.

Prøve 8, øverst i Akersåni, viste 0,7 mg/l uorganisk materiale og

ingen målbar verdi for organisk materiale, mens prøve 9, nær ut-

l6pet i Pardisfjorden, viste 1,2 mg/l uorganisk materiale og ingen

målbar verdi for organisk materiale (Fig. 14).

Det ble tatt 8 sedimentprover i elvelpets erosjonskanter og i

selve elvel@pet. Dette ble gjort for a vurdere kornfordeling og

sortering langs Akersåni (Fig. 15, Tab. 3).

Resultatene viser at både sortering og midlere kornstørrelse

varierer en god del. Midlere kornstørrelse kan knyttes direkte

til prosessene der prøvene er tatt i resente fluviale akkumula-

sjonsformer. For eksempel prøve 1 og 2 som er tatt på samme

sted. Prve 1 som er tatt i en yttersving har 5 ganger strre

midlere kornstørrelse enn prøve 2 som er tatt i en innersving.

Samtidig har prøve 2 en bedre sortering enn prøve 1. Resultatene

kan relateres til strømhastighetens variasjon  i  dette snittet av

elvelpet. I yttersving er hastigheten stor og derfor bker mid-

lere kornstørrelse i forhold til innersvingen der hastigheten er

lav. Samtidig foregår det en selektiv sortering ved at de grovere

fraksjoner flger hovedstrmfeltet bedre enn de mer finkornede.

Innersvingsbankene vil derfor bli tilført finere sedimenter samti-

dig som spredningen i kornstørrelsen blir mindre i og med at de

grovere fraksjonene faller bort.

Tilsvarende dynamikk sees også godt av prøve 7 og 8 som er tatt

henholdsvis nedstrøms og på en banke. De groveste fraksjonene

sedimenteres først (dvs. på banken), mens de finere avsettes på

nedstrøms side av banken der strømhastigheten er lavere. Prøve 3

og 4 som er tatt i erosjonskanter langs løpet, viser sammenset-
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ningen pa materiale som tilfres elva. Midlere kornstrrelse

ligger i grusfraksjonen. Dette reflekteres også i akkumulasjons-

formenes partikkelsammensetning. Bortsettt fra innersvingsbanker

som har en midlere kornstørrelse på grensen mot sandfraksjonen og

avsetningen nedstrøms banken som ligger i sandfraksjonen, har alle

avsetningene en midlere kornstørrelse som ligger i grusmoden.

Dette betyr også at bunntransporten er den dominerende prosess for

oppbygning av de fluviale former langs elvelpet.

REINA

Det meste av elvebunnen i Reina med sidebekker består av kantet

steinmateriale. Bunnmaterialet er begrodd noe som tyder på sta-

bile forhold og minimal transport. Midtre deler har liten gra-

dient med noe fint materiale, men det ble her ikke registrert noe

erosjon (Fig. 13).

Prive 10 og 12 viste 0,7 mg/l, mens prove 11 viste 0,6 mg/l uorga-

nisk materiale. Konsentrasjonen av organisk materiale var 0,6

mg/l for prøve 11, mens den for 10 og 12 ikke var målbar (Fig.

14) .

Vassdraget er uberørt av tekniske inngrep og har naturlig flom-

variasjon gjennom året.
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Liten elvebanke nær Akersånis utløp i Pardisfjorden,
september 1986.
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PARDISFJORDEN
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KVITINGEN

1,2

Figur 15. Lokalitetenes beliggenhet.
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Grenseverdi for grus, sand, silt og leire (etter Wentworth 1922).



- 27 -

Klassifiseringen av sortering ( a-1) etter Folk Ward (1957).

,35
0,5
1, 0
2,0

o < 0,35
< ; < 0,5

< < 1 1 0
< < 2,0
< < 4, 0

1 > %,0

Meget bra sortert
Bra sortert
Moderat sortert
Dårlig sortert
Meget dårlig sortert
Ekstremt dårlig sortert

Tabell 3. Analyseresultatene av prøvene tatt langs Åkersåni med
tolkning av midlere kornstørrelse og sortering.
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5. VURDERING AV DE GEOFAGLIGE VERDIER

Abjpras nedbdrfelt har en rekke geologisk interessante lokaliteter

bl.a. ved Grnsennknipa med overgang mellom arkosittdekket og

Jotundekket (Reusch 1901, Holtedal 1958 og Hossach 1972).

Kvartærgeologisk innholder området en rekke interessante lokali-

teter. Det finnes flere fine avsetningsformer i løsmateriale og

erosjonsformer i fast berg, bl.a. rogenmorener, eskere, drumliner

og jettegryter.

Området med drumliner og overgangsformer mot rogenmorener på syd-

vestsiden av Tisleifjorden vil bli foreslått vernet i kvartærgeo-

logisk verneplan for Buskerud fylke. Dette bør sees i sammenheng

med resten av samme system med utpregede rogenmorener som ligger i

øvre del av Tisleia i Oppland, som nå er foreslått vernet i kvar-

tergeologisk verneplan for Oppland fylke (Fig. 16) (Srbel, L.,

Carlson, A.B. & Kristiansen, K. in prep. Kvartærgeologiske verne-

verdige områder i Oppland fylke. Geografiske Inst. Univ. i Oslo).

På østsiden av Kvitingen finnes det en rekke godt utformede jette-

gryter.

Området har liten til ingen fluvialgeomorfologisk verdi ettersom

det allerede er sterkt gjennomregulert. Reina derimot er i dag

uregulert. Den naturgeografiske regionen (Nordiska ministerrådet

1984) som Reina tilhører er imidlertid godt dekket på verneplanene

for vassdrag (Husebye 1984).
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Figur 16. Oversikt over rogenmorenene i det planlagte magasinet
til Ormhamar kraftverk (Sorbel, L., Carlson, A.B •
Kristiansen, K. in prep. Kvartærgeologiske vernever-
dige områder i Oppland fylke. Geografiske Inst. Univ.
i Oslo).
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6. KONSEKVENSER AV UTBYGGINGEN

Utbyggingsområdet ligger i den sentrale-Østlige del av lang-

fjellene, et område med en rekke lokaliteter som er vurdert spe-

sielt verneverdige. Området ligger på grensen mellom region 33d

og 35c (Nordiska ministerradet 1984), to regioner som er godt

dekket gjennom verneplanene (Husebye 1984).

FLYA

Elva vil f redusert vannfring (minstevannfring O,5 m/s) med

unntak av flomperiodene. Inngrepet vil ikke få noen fluviale

eller andre geofaglige konsekvenser. Øvre deler av nedbørfeltet

med Flyvatn er allerede regulert noe som har ført til at flom og

materialtransportmulighetene ikke er tilstede i elva. Formene i

Flya er stort sett fossile. Områdetinnholder ingen spesielle

lokaliteter av verdi som ikke er ivaretatt i andre områder.

OSET

Inngrepet vil ikke få noen geofaglige konsekvenser.

ORMHAMAR

Inngrepet omfatter neddemming av et strre omrAde pa 5 km til

inntaksmagasin for Ormhamar kraftverk. Neddemmingen vil føre til

at en rekke rogenmorener vil bli satt under vann og kunne forår-

sake utvasking og erosjon i lsmassene nar det opprinnelige vege-

tasjonsdekket blir Ødelagt (Sundborg 1977). Rogenmorenene til-

hrer samme system som rogenmorenene ved Tisleifjorden, og disse

må derfor sees i sammenheng.

STUGUFJORD/HEREVATN

Reguleringen av Stugufjorden vil fØre til utvasking og utrasing av

morenemateriale etter hvert som den opprinnelige vegetasjonen  i

reguleringssonen forsvinner (Sundborg 1977). Det er ikke regi-

strert noen faglige verdier i området.

Overfbring av flomvann til Stogofjorden vil ikke f& noen betydning

for Hærevatn, mens Hervassbekken vil miste flomvannføringen ved

overfbring av flomvannet til Stogofjorden. Det er ikke registrert

faglige forekomster av spesiell verdi i området.
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AKERSANI/REINA

Inngrepene i alternativ 1, 2 og 3 vil i liten grad påvirke de geo-

faglige forhold.

Reina vil få minsket vannføring, mens Akersåni vil få Økt vann-

fring. I Akers&ni vil den bkte vannfringen fre til kt ero-

sjon. Oppdemmingen av Kavletjern og Stlstjern til et sammen-

hengende vann vil få liten betydning, da det nye vannspeilet vil

bli relativt konstant. Meandersvingene i midtre del av Reina er

fossile. Disse formene vil av den grunn ikke bli berørt i for-

bindelse med overfringene av vre deler av nedbrfeltet mot

Akersåni  og Abjøra. Byggingen av en betongterskel i det tidligere

floml@pet til Kvitingen bdr ikke vere aktuelt. Hydeforskjellen

mellom dagens vannstand og flomløpet er ca. 1,5 m og ligger over

flomvannstanden. Jettegrytformene i overlpspasset bbr av den

grunn forbli uberørte. Ellers finnes det ingen fluviale eller

andre geofaglige verdier av betydning i området.
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7. SAHHENDRAG

De geofaglige forhold i AbjØra og Reina er beskrevet og vurdert på

grunnlag av litteraturstudier, befaring, innsamlet materiale og

flyfototolkning. Vassdragene ligger i Oppland fylke på grensen

til Buskerud fylke.

Vassdragene tilhører fjellregimet med dominerende vårflom og vin-

terminimum.

Abjra, det strste av de to nedbdrfeltene med 840 km, har i

store deler av området et lite relieff med unntak av et fjellom-

råde  i  vest mot Jotunheimen, et mindre fjellparti i syd og over-

gangen til Valdres i øst. Løsmaterialet er relativt tynt i de

høyeste områdene av feltet og Øker mot de lavere deler av om-

rådet. Avsetningene er størst i dalsenkningen mellom Tislei-

fjorden og lsjen/Blytjern. Her finnes det en rekke rogen-

morener, terrasser og et mektig morenedekke.

Store deler av nedbørfeltet er gjennomregulert. I store deler av

feltet går elvene i mindre stryk og rolige partier. Bunnmateri-

alet består av mye grovt, kantet materiale. Nedbrfeltet har en

rekke store innsjøen bl.a. Helin, Flyvatn og Tisleifjorden. Alle

disse sjbene er regulert.

Reina har et lite nedbrfelt sammenlignet med Abjra pa bare 65

km2. Relieffet er relativt stort med fjellområder som omkranser

et trangt dalføre. Bortsett fra i dalbunnen er det sparsomt med

lpsmasser. Nedbrfeltet har en rekke tjern. I bvre og nedre del

går Reina i fosser og stryk, mens elva har fossile meandersvinger

der gradientene er mindre. Reina er uregulert.
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8. KONKLUS.JON

I den øvre del av Tisleia finnes det en rekke rogenmorener av stor

geofaglig verdi. Det planlagte magasinet mellom Nystlen og Tis-

leifjorden/Oset bØr derfor bli tatt ut av utbyggingsplanene.

Rogenmorenene i Oppland fylke må sees i sammenheng med drumlinene

og overgangsformene i enden av Tisleifjorden i Buskerud fylke hvor

de der inngår i forslaget til kvartærgeologisk verneplan for

fylke.

Ved inngrepene i Akersåni/Reina er alternativ 3 å foretrekke.

Inngrepene i Flya, Oset, Stogofjord/Hærevatn vil ikke berøre noen

geofaglige interesser av betydning som ikke er ivaretatt gjennom

de varig vernede vassdrag i regionene.
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