
Sirakanalen, kanalbunn på ca kote 46 ved utløp Sirdalsvatn





Kanalkapasitet estimert med tre uavhengige 
metoder:

• NVEs modellforsøk i 1967: svarte linjer
• SKKs målinger : blå punkter
• SWECOs datamodell nov. 2019:

svarte og røde kryss

(med tillagte blå og røde hjelpelinjer)

Tilløp S.vatn med 4 første aggregatene i Tonstad

5 aggregat (fra 1988)

HRV

HRV overskrides ca. 1 meter ved fullt pådrag i Tonstad kraftverk Figur hentet fra SWECO notat 19
Vannlinjenotat – Kanal Sirdalsvatn -
Lundevatn.  13.11.2019



Tabell hentet fra NVEs Flomberegning for Sira ved Tonstad, 57/2017

(meter)

H50-H10 0.9

H100-H20 0.9

H200-H50 0.8

H500-H100 0.8

SKKs overtredelse av HRV gjør flommene 5 ganger så hyppige.

Tabell viser forskjell i flomvannstand mellom en gitt flomstørrelse og 5 ganger så hyppig flom.
F.eks vil en vanntilførsel som statistisk skulle gitt vannstand på kote 53,3 med 100 års intervall
nå inntreffe hvert 20. år.
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SKK dekker seg stadig bak dette punktet i
manøvreringsreglementet:
«Ved flom skal vannstanden ikke stige høyere enn
tilsvarende naturlige flomstigning uten regulering.»

I følge rapporten etter ‘Synne’ ville uregulert flom 
gitt 1,6 meter høyere vannstand enn den regulerte
observerte 53,8 m.o.h (hovedsakelig fordi utløpet 
av Sirdalsvatn ble senket i 1967).
Dette tilsvarer 430 m3/sek, eller ca. 50% høyere
vannføring i Sirakanalen i forhold til regulert.

SKK mener tydeligvis de har tillatelse til å øke
tilløpsflommer til Sirdalsvatn med 50%.

NVEs flomberegning fra 2017 anslår 53,8 moh til
å være 50-års flom, mens 55,4 moh (‘Synne’ + 1,6 m)
anslås til 1000-års flom. SKK mener altså de står 
fritt til aktivt å øke flomvannstanden fra 
50-års til 1000-års flom.

Hvor skal alt dette vannet komme fra?
SKK har ikke anledning til å øke vannføringen i Sira
med sånne enorme vannmengder, så dette punktet
i reglementet kan aldri komme til anvendelse.
Et fullstendig meningsløst punkt.

Mener myndighetene virkelig at SKK har anledning
til aktivt å øke tilløpsflommer 50%?

Kapasitet Sirakanalen (fra Sweco 2019)



Simulering av flommen ‘Synne’ i 2015 (HEC-RAS)

Sira: Eksisterende Sirakanal nySira4: Kanalen etter fjerning av 150 000 m3 masse

Ny kanal gir litt mer lagring i Sirdalsvatn
og dermed litt lavere vannstand i Lundevatn.
Effekten er marginal og avhengig av 
kanalutformingen. 
(utvidelse i dybden gir mer lagring i S.vatn
utvidelse i bredden gir mindre lagring i S.vatn)



Hvordan samfunnet vanligvis ser på reguleringshøyder. Mine understrekninger.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-1996-16/id140631/?ch=5

8.2.3.3.2 Fastsetting av manøvreringsreglement

Reguleringslovens § 12 post 12 forutsetter at reguleringsanlegg skal manøvreres i henhold til et på 

forhånd fastsatt reglement. Manøvreringsreglementet inntas som en egen del av konsesjonen. 

Manøvreringsreglementet blir ofte betegnet som ryggraden i reguleringstillatelsen, og skal klart og 

konsist uttrykke rammebetingelsene for driften av reguleringsanleggene. 

8.3.1.2 Reguleringshøyden

Kjernen i manøvreringsreglementet, og bestemmende for magasinets størrelse og utjevnende effekt, 

er reguleringshøyden som angis med høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV). 

Reguleringshøyden fastsettes ut fra en avveining av kraftproduksjonsinteressene mot 

landskapsestetiske hensyn, friluftsliv, landbruk og fiskeinteresser. Også hensynet til flom- og 

erosjonsforhold spiller en viktig rolle ved fastsetting av reguleringshøyden.

8.3.1.5 Overføringer

Også der det gis tillatelse til å overføre vann fra et vassdrag til et annet forutsettes det at den enkelte 

vassdragsdel skal avlede sin egen flom som før også etter reguleringen. Dersom overføring av 

flommer finnes riktig ut fra flomvernhensyn i en vassdragsdel, må det søkes spesielt om tillatelse til 

dette. Med mindre slik tillatelse foreligger, skal regulanten ha mulighet til å stoppe overføringen av 

vann fra en vassdragsdel til en annen i flomsituasjoner.



[Søknad om konsesjon for økning av maskininstallasjonen i Tonstad kraftverk  1984]

[Brev S-K til NVE 28.09.1984]

Dette må S-K ha visst var feil, og NVE visste eller burde ha visst at det var feil, ettersom det forelå beregninger av kapasitet ved 

ulike vannstander. Og de satt på masse måledata etter et tiårs drift. [Kapasitetsdiagram.png]
Det var denne ignoreringen av fakta som gjorde at utvidelsen ikke ble behandlet etter vassdragslovgivningen, noe som burde ha
forhindret fadesen.
Den juridiske vurderingen fra januar 1985 er klinkende klar. Det er gjennomgående en forutsetning for forenklet behandling at
manøvreringsreglementet følges:

[Juridisk vurdering om utvidelse av maskininstallasjon]

Utvidelsen gjorde nettopp det. Den forutsatte drift i strid med manøvreringsreglementet.

https://drive.google.com/open?id=1VvckTXxnoCDPd1OpuolDQhEN5qw5QiSL
https://drive.google.com/open?id=13pKEpi911KqgFMY_BX5yNMtl404mtwxA
https://drive.google.com/open?id=1nRirqjnkeX0lRVajNsW3T47xpzDk4U7K
https://drive.google.com/open?id=189NFwP3REenF1Jhr_wdu4f82h3F7k4Yb


OEDs retningslinjer for revisjon (2012):

«Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke selve konsesjonen, herunder høyeste regulerte
vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV). Innenfor HRV og LRV og de tillatte
overføringene utgjør manøvreringsreglementet en del av konsesjonsvilkårene, og kan dermed
revideres på lik linje med de andre konsesjonsvilkårene»

«Bestemmelser om høyeste regulerte vannstand
(HRV), laveste regulerte vannstand (LRV), overføringer m.v. er en del av konsesjonen og omfattes
ikke av revisjonsadgangen. Dette følger av Ot. prop. nr. 50 (1991-92).»

Ot. Prop. 50:



Utdrag fra brev fra advokatfirmaet Thommessen AS til NVE, 23. Mars 2018:

I et brev av 18. april 1967, signert Rolf Dillner (på vegne av Sira-Kvina) og adressert til

advokat Gundersen (sistnevnte var kraftselskapets advokat), omtales endringen av

kanalplanene som var vedtatt av teknisk utvalg, og også hvilken virkning de nye planene

antas å ville få:

«Som de vel har hørt blir det en del forandringer i de fremlagte planer for

senkningskanalen mellom Sirdalsvann og Lundevann. Kanalen vil nå ende

i Lendehølen ca. 400 m nedenfor jernbanebroen. Samtidig blir kanalens

bunn hevet 1,5 m i forhold til de fremlagte planene. For øvrig blir kanalens

tverrsnitt og fall uforandret.

For vannstandsforholdene medfører de forandringene at Sirdalsvannet

normalt blir liggende ca. 1,0 m høyere enn etter det fremlagte forslag.

Men muligheten for å få vannstanden ned mot laveste regulerte, d.v.s.

47,50, er fortsatt til stede. Tegn. nr. 592 viser vannstanden i Sirdalsvann

etter det fremlagte forslag mens tegn. nr. 2661, som er ny, viser

vannstandene i Sirdalsvann etter de planer som nå kommer til utførelse.»


