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SAMMENDRAG: SWECO Grøner har på oppdrag av Statkraft SF fotografert 20 ulike områder 
av Suldalslågen ved 12, 42, 66 og 222 m³/s, sluppet fra dammen ved Suldalsosen. 
Hensikten med denne dokumentasjonen har vært å gi en visuell framstilling av det 
landskapsmessige inntrykket ved relevante vannføringer. Dokumentasjonen inngår som en 
del av det faglige grunnlaget som skal benyttes når et nytt reglement skal fastsettes.  
 
Generelt ble det observert størst endringer i det visuelle landskapsinntrykket da vannføringen 
økte fra 12 til 42 m³/s. Landskapsinntrykket endret seg mest der elva var bred og grunn, og 
mindre i gjel og dype parti av elva. Ved en vannføringsøkning fra 42 til 66 m³/s var det 
generelt små endringer i landskapsinntrykket de fleste steder i elva. Den landspasmessige 
effekten av en vannføringsøkning fra 66 til 222 m³/s varierte mye fra sted til sted i elva og var 
størst der vannet gikk ut over den markerte elvesenga og små i områder med bratte 
elvebredder. 
 

   
 
 
ABSTRACT:  
 

The aim of this study has primarily been to give a visual documentation of the landscape connected to 
Suldalslågen at different, relevant water levels. Photos were taken from 20 different areas, at 12, 42, 
66 and 222 m³/s, released from the dam at Suldalsosen. The study is a part of the total documentation 
necessary to establish a new regulation regime in Suldalslågen. 
 
Generally the largest changes in the landscape impressions were observed when the water level rose 
from 12 to 42 m3/s, but there were smaller changes when the water level rose further to 66 m3/s. The 
visual difference was largest where the river was broad and shallow, and smaller where the river was 
deep with steep shores.  
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1 FORORD 

SWECO Grøner AS har på oppdrag av Statkraft SF laget en fotodokumentasjonen 
av Suldalslågen ved ulike vannføringer for å visualisere de landskapsmessige 
inntrykkene. Finn R. Gravem har tatt alle bildene, redigert dem og skrevet rapporten. 
Carsten S. Jensen har bidratt med teknisk assistanse i felt og redigering av bilder. 
Martin Jespersen har laget oversiktskartet og beregnet vannføringer på de ulike 
fotopunktene på tidspunktet de ble tatte (alle SWECO Grøner AS). Vegard 
Pettersen har vært Statkrafts prosjektleder for Ulla Førre prosjektet, og 
kontaktperson for dette oppdraget. Jeg takker alle som har bidratt i arbeidet med 
rapporten og for oppdraget. 
 
 
 
 
 
Finn R. Gravem 
 
 
 
 

2 INNLEDNING 

Suldalslågen med elvelandskapet er et dominerende element i landskapsbildet i den 
brede og åpne Suldalen. Suldalen ligger i Suldal kommune i Rogaland fylke. 
Suldalslågen, som er 22 km lang, er berørt av to større kraftutbygginger, Røldal-
Suldal (1963 – 68), og Ulla – Førre (1974 – 86). Før reguleringen var 
middelvannføringen i elva om vinteren ca. 20 m³/s, men i kortere perioder kunne 
vannføringen bli så lav som 3 m³/s. Middelvannføringen gjennom året var ca. 90 
m³/s, og store flommer opp mot 700 m³/s kunne forekomme (Magnell m. fl. 2004). 
De store flommene har formet dalbunnen og elveleiet. I perioden etter reguleringene 
har det vært utprøvd ulike vannføringsregimer gjennom året.  
 
I den siste prøveperioden på seks år har det vært test to vannføringsregimer, ett fra 
1998 til 2000 og det andre fra 2001 til 2003. Begge vannføringsregimene har hatt en 
vintervannføringen på 12 m³/s, mens sommervannføringen har pendlet rundt et 
middel på 62 m³/s. Begge regimene har også hatt en gradvis nedtrapping av 
sommervannføringen på 62 m³/s i perioden fra 1.10 til 15.12 til vintervannføringen 
på 12 m³/s. I 1998 – 2000 ble det sluppet en vårflom på 150 m³/s, mens det i 2001 – 
2003 ble sluppet to mindre vårflommer. I den siste treårsperioden ble vannføringen 
holdt på 42 m³/s fra midten av mai til midten av juli. I tillegg ble det sluppet en 
spyleflom i på vel 200 m³/s i oktober i 2001 og 2002. Hensikten med uttestingen av 
de to prøvereglementene har vært å skaffe et faglig vurderingsgrunnlag for å kunne 
søke om et nytt reglement. I prøveperioden har det vært gjennomført en lang rekke 
studier, hovedsakelig for å avdekke reglementenes effekt på laks. Resultatene fra 
disse undersøkelsene er rapportert i 46 miljørapporter i samme serie som denne. 
 
Suldalslågen har også en verdi som landskapselement, og for en person som ikke 
kjenner elva kan det være vanskelig å danne seg et inntrykk av hvordan 
landskapsbildet framstår ved ulike vannføringer. Fotodokumentasjonen i denne 
rapporten har derfor til hensikt å gi leseren et visuelt bilde av hvordan elva oppleves 
i landskapet ved ulike vannføringer. 
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3 METODER 

Vannføringen som ble sluppet over dammen ved fotograferingen var 12, 42, 67 og 
222 m³/s. Vannføringen på 12 m³/s representer minstevannføringen fra midten av 
desember til ut i april, mens 66 m³/s er litt høyere enn sommer og høstvannføring 
som pendlet rundt 62 m³/s i begge prøveperiodene (1998 – 2001 og 2001 – 2003). 
Vannføringen på 42 m³/s ble sluppet på forsommeren ( fra midten av mai til midten 
av juli) i perioden 2001 – 2003, mens  222 m³/s er den vannføringen som ble sluppet 
under spyleflommen i 2002 (Figur 1). I tillegg til vannføringen som slippes fra 
dammen får Suldalslågen et bidrag fra landområdene på begge sidene av elva 
(restfeltet til Suldalslågen). Gjennomsnittlig bidrar restfeltet totalt med ca. 10 m³/s 
gjennom året, men fordi mengden vann som tilføres varierer over tid og hvor i elva 
du er, ble vannføringen i det enkelte punkt beregnet for hver fotorunde (Tabell 1). I 
alt ble det valgt ut 20 fotopunkter, fra Sandsfossen lengst ned i elva til Osvad øverst 
(dammen)  (Figur 2). Punktene ble hovedsakelig lagt til områder der folk ferdes og 
derfor er lett å kjenne igjen. Fotoene omfatter både fosser, stryk og mer stilleflytende 
områder for i størst mulig grad å få fram hvordan vannføringene virker inn på 
landskapet i de ulike delene av elva.  
 
Bildene ble tatt med speilreflekskamera (Canon EOS 100) og et digitalt kamera 
(Canon Powershot 40), der brennvidden på kameraene ble tilpasset det enkelte 
landskapsområdet. På enkelte bilder ble det benyttet et polariserende filter for å 
unngå reflekser i vannet. I visse tilfeller er Paint Shop pro eller Adobe Photoshop CS 
brukt for å få fram informasjonen i bilder tatt under dårlige lysforhold eller sterkt 
motlys.  
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Figur 1.  Prøvereglementet av 1998 (periodene 1998-2000 og 2001-2003). 
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Figur 2. De røde pilene viser retningen og hvor det ble fotografer fra. I figuren er vassdraget 
delt i to. Samlet lengde på Suldalslågen fra Sand til Suldalsosen er 22 km.  
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Tabell 1. Vannføringer ved de ulike fotopunktene beregnet ut fra målte vannføringer oppe og 
nede i vassdraget de aktuelle datoene og prosentvis bidrag i vannføring ved den enkelte 
lokalitet. Datoene angir når bildene ble tatt. 

Lokalitet
Summert    

%-andel av 
restfeltet

29.04.2002 17.10.2003 16.05.2003 10.10.2002

Suldalsosen 0 12 42 66 222
Osvad 0,5 12 42 66 222
Prestvika 8,5 12 42 67 222
Lunde Bru 10,5 13 42 67 222
Steinshølen 20,5 13 42 68 222
Lågabruno 35,5 14 43 70 223
Førland Bru 59,8 15 43 73 223
Foss 68,3 15 43 74 223
Ovnf. Juvet 77 16 44 74 224
Juvet 78,5 16 44 75 224
Mo Bru 95,8 17 44 77 224
Tjelmane Bru 96,8 17 44 77 224
Høse 100 17 44 77 224
Sandsfossen 100 17 44 77 224
 
 
 
 
 

4 VISUALISERING 

Rekkefølgen i bildeserien er fra Sandsfossen nederst i vassdraget og oppover. På 
grunn av vannføringsbidrag fra restfeltet er Sandsfossen derved det punktet som 
har høyest vannføring ved alle fotorundene. 
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Figur 3. Sandsfossen fotografert den 29.04.2002 ved 17 m³/s (øverst ) og den 17.10.2003 
ved 44 m³/s (nederst).  

Sandsfossen ligger bare noen hundre meter fra utløpet i Sandsfjorden. I 
Sandsfossen er det bygget to trapper, en til venstre i bildet (Laksestudio) og en til 
høyre. Trappa til høyre ses best i det øverste bildet ved 17 m³/s. En større del av 
fjellpartiet i fossen blir dekket når vannføringen øker fra 17 til 44 m³/s. 
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Figur 4. Sandsfossen fotografert den 16.05.2003 ved 77 m³/s (øverst ) og den 10.10.2002 
ved 224 m³/s (nederst). 
Det landskapsmessige inntrykket endre seg lite når vannføringen stiger fra 44 til 77 m³/s, 
men ved 224 m³/s er hele fjellpartiet i fossepartiet dekket av vann.  
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Figur 5. Kulpen ovenfor Sandsfossen fotografert den 29.04.2002 ved 17 m³/s  (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 44 m³/s (nederst).  

Rett oppstrøms Sandsfossen er det en stor kulp og et smalt gjel. Som det framgår 
av Figur 5 endres det landskapsmessige inntrykket lite når vannføringen øker fra 17 
til 44 m³/s i dette partiet av elva. 
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Figur 6. Ovenfor Sandsfossen fotografert den 16.05.2003 ved 77 m³/s (øverst ) og den 
10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 

Det landskapsmessige inntrykket endrer seg heller ikke mye når vannføringen stiger  
fra 44 til 77 m³/s (Figur 5 og Figur 6). Ved økende vannføring øker imidlertid 
strømhastigheten  og strømningsbildet blir mer urolig. Dette ses tydelig ved  224 
m³/s.  
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Figur 7. Høse fotografert den 29.04.2002 ved 17 m³/s (øverst ) og den 17.10.2003 ved 44 
m³/s (nederst).  

Høse ligger rett oppstrøms kulpen ovenfor Sandsfossen (Figur 2). Elevpartiet er 
smalt med relativt bratte elvebredder, noe som gjør at det vanndekte arealet av  elva 
ikke øker særlig når vannføingen stiger fra 17 til 44 m3/s.    
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Figur 8. Høse fotografert den 16.05.2003 ved 77 m³/s (øverst ) og den 10.10.2002 ved 224 
m³/s (nederst). 

Som det framgår av Figur 7 og Figur 8 endrer det landskapsmessige inntrykket seg 
også lite når vannføringen stiger fra 44 til 77 m3/s. Ved 224 m3/s derimot øker det 
vanndekte arealet og strømningsmønster endrer seg betydelig, noe som skyldes 
oppstuvingen i gjelet rett på nedsiden vist i Figur 5 og 6.  
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Figur 9. Panoramabilde av området nedenfor Tjelmane bru fotografert den 29.04.2002 ved 
17 m³/s (øverst ), den 17.10.2003 ved 44 m³/s, den 16.05.2003 ved 77 m³/s og den 
10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 

Tjelmane bru ligger ca. én km fra Sand. Fra brua er det godt utsyn både opp og 
nedover elva. Som det framgår av Figur 9 skjer det en viss økning av vanndekket 
areal fra 17 til 44 m3/s, mens det er små forskjeller fra 44 til 77 m3/s i selve 
hovedløpet. Sideløpet på venstre side i bildet er imidlertid noe mer fylt ved 77 m³/s 
enn ved de lavere vannføringene. Fra 77 til 224 m3/s skjer det en radikal endring av 
landskapsbildet idet hele elveløpet blir oversvømmet. 
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Figur 10. Nedenfor Tjelmane bru fotografert den 29.04.2002 ved 17 m³/s (øverst ) og den 
16.05.2003 ved 77 m³/s (nederst). 

Figur 10 viser mer i detalj enn Figur 9 forskjellen i vanndekket areal ved 17 og 77 
m3/s. Som det framgår er stein og grus dekket av vann ved 77 m3/s, mens større 
områder med stein og grus er eksponert ved 17 m3/s. 

 
  SWECO Grøner AS                                                                                                                                                 14 



ULLA FØRRE 
Visualisering av ulike vannføringer i Suldalslågen 

 
 

 
 
Figur 11. Oppstrøms Tjelmane bru sett oppover fotografert den 29.04.2002 ved 17 m³/s 
(øverst ) og den 17.10.2003 ved 44 m³/s (nederst).  

Oppstrøms Tjelmane bru er landskapet åpent, elva bred og elvebredden relativt 
bratt opp til første terrasse. Selv ved 17 m3/s er hoveddelen av elvesenga nær 
vanndekket. Det landskapsmessige inntrykket endrer seg lite fra 17 til 44 m3/s og 

 
15                                                                                                                      SWECO Grøner AS 



ULLA FØRRE 
Visualisering av ulike vannføringer i Suldalslågen 

 

 
 

 
 
Figur 12. Oppstrøms Tjelmane bru sett oppover fotografert den 16.05.2003 ved 77 m³/s 
(øverst ) og den 10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 

til 77m3/s (Figur 11 og Figur 12). Ved 224 m³/s er breddene opp til første terrasse 
helt dekket med vann.  
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Figur 13. Fra Mo bru sett oppover fotografert den 29.04.2002 ved 17 m³/s (øverst ) og den 
17.10.2003 ved 44 m³/s (nederst).  

Ved Mo bru er terrenget åpent, elveløpet veldefinert og elvebreddene forholdsvis 
bratte. Som det framgår av Figur 13 og Figur 14 blir det relativt små endringer i det 
vanndekte arealet når vannføringen stiger fra 17 til 44 og videre fra 77 til 224 m³/s. 
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Figur 14. Oppstrøms Mo bru sett oppover fotografert den 16.05.2003 ved 77 m³/s (øverst ) 
og den 10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 
 

Den største endringen i vanndekket areal i denne delen av elva skjer på høyre side 
sett oppover når vannføringen øker fra 77 til 224 m³/s. 
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Figur 15. Juvet sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 16 m³/s (øverst ) og den 
17.10.2003 ved 44 m³/s (nederst). 

Juvet eller Juvfossen ligger vel 6 km ovenfor utløpet i Sandsfjorden og utgjør det 
største stryk og fossepartiet i elva. Som landskapselement er området derfor viktig.  
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Figur 16. Juvet sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 75 m³/s (øverst ) og den 
10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 

Ved økende vannføring dekkes mer og mer av de grove blokkene som utgjør mye 
av bunnsubstratet i denne delen av elva. Minst visuell forskjell oppleves når 
vannføringen stiger fra 44 til 74 m³/s (Figur 15 og Figur 16). 
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Figur 17. Juvet sett oppover fotografert den 29.04.2002 ved 16 m³/s (øverst ) og den 
17.10.2003 ved 44 m³/s (nederst). 

Figur 17 og Figur 18 viser sammen området som Figur 15 og Figur 16 bortsett fra at 
vi ser oppover elva. Det landskapsmessige inntrykket av de to strekningene ligner 
hverandre. 
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Figur 18. Juvet sett oppover fotografert den 16.05.2003 ved 75 m³/s (øverst ) og den 
10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 

Juvfossen representerer et vandringshinder for fisk når vannføringen overstiger 140 
m³/s og vanntemperaturen er lavere enn 8,5°C. 
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Figur 19. Ovenfor Juvet sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 16 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 44 m³/s (nederst).l 

Rett oppstrøms Juvet flater elva ut igjen og renner relativt rolig. Ved 16 og 44 m³/s 
og til dels ved 59 m³/s sees grusbanker ute i elva. 
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Figur 20.  Ovenfor Juvet sett nedover fotografert den 14.10.2003 ved 59 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 

 
Ved 224 m³/s er alle grusbankene dekket av vann og strømningsbildet er mer urolig 
enn ved de lavere vannføringene. 
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Figur 21. Ovenfor Juvet sett oppover fotografert den 29.04.2002 ved 16 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 44 m³/s (nederst). 

Bildene i Figur 21 og Figur 22 er tatt fra omtrent samme punkt som bildene i Figur 
19 og Figur 20, men sett oppover elva. I denne delen av elva er breddene ganske 
slake og det skjer mest med vanndekket areal når vannføringen øker fra 16 til 44 
m³/s. 
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Figur 22. Ovenfor Juvet sett oppover fotografert den 16.05.2003 ved 74 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 224 m³/s (nederst). 

Landskapsinntrykket endret seg lite da vannføringen økete fra 44 til 74 m³/s (Figur 
21 og Figur 22). Ved 224 m³/s er hele elvesenga fylt opp med vann. 
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Figur 23. Ovenfor Fosskåna sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 15 m³/s (øverst ) 
og den 17.10.2003 ved 43 m³/s (nederst). 

Ovenfor Fossåna er elva bred og relativt grunn. Som det framgår av Figur 23 har 
området store grusbanker på venstre side i bildet som delvis ble oversvømmet da 
vannføringen steg fra 15 til 43 m³/s.  
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Figur 24. Ovenfor Fosskåna sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 74 m³/s (øverst ) 
og den 10.10.2002 ved 223 m³/s (nederst). 

Det landskapsmessige inntrykket endret seg imidlertid lite da vannføringen økte fra 
43 til 74 m³/s. Da vannføringen økte til 223 m³/s skjedde merkbare forandringer og 
store områder ble dekket av vann (Figur 24). 
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Figur 25. Fra Førland bru sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 15 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 43 m³/s (nederst). 

Rett nedstrøms Førland bru er det en stor kulp (Steinshølen), mens området lengre 
ned i elva er grunnere. Som det framgår av Figur 25 blir disse grunne områdene  
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Figur 26. Fra Førland bru sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 73 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 223 m³/s (nederst). 

oversvømt når vannføringen øker fra 15 til 43 m³/s. Igjen er forskjellene små når vi 
sammenligner landskapet ved 43 og 73 m³/s (Figur 25 og Figur 26). Ved 223 m3/s 
ble hele elvesenga fylt av vann. 
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Figur 27.  Fra Førland bru sett oppover fotografert den 29.04.2002 ved 15 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 43 m³/s (nederst). 

Oppstrøms Førland bru er landskapet åpent og elva svært bred og grunn. 
Forskjellene i landskapsinntrykket blir derfor tydelige her når vannføringen økes fra 
den laveste på15 til 43 m³/s (Figur 27). Ved en ytterligere økning i vannføring til 73 
m³/s er forskjellene likevel minimale (Figur 28). 
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Figur 28. Fra Førland bru sett oppover fotografert den 16.05.2003 ved 73 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 223 m³/s (nederst). 

Selv når vannføringen økes videre til 223 m³/s blir ikke det landskapsmessige 
inntrykket særlig endret.  
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Figur 29. Fra Lågabruno sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 14 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 43 m³/s (nederst). 

Nedstrøms Lågabruno er også landskapet åpent. Ved 14 m³/s er forholdsvis brede 
grusbanker eksponert. Ved 43 m³/s er disse grusområdene delvis vanndekket og 
elva renner noe raskere. 
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Figur 30. Fra Lågabruno sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 70 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 223 m³/s (nederst). 

Ved en ytterligere økning i vannføringen til 70 m³/s er så godt som hele elvebredden 
dekket av vann. Ved 223 m³/s dekkes hele elvebredden og strømhastigheten er 
høy. 
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Figur 31. Fra Lågabruno sett oppover fotografert den 29.04.2002 ved 14 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 43 m³/s (nederst). 

Oppstrøms Lågabruno dekkes sand og grusbankene på venstre side av elva når 
vannføringen øker fra 14 til 43 m³/s (Figur 31). Elvebredden med noe grovere stein  
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Figur 32. Fra Lågabruno sett oppover fotografert den 16.05.2003 ved 70 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 223 m³/s (nederst). 

på høyre side blir imidlertid ikke dekket ved 43 m³/s og heller ikke helt ved 70 m³/s. 
Først ved 223 m³/s er elvebreddene på begge sider av elva dekket (Figur 32). 
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Figur 33. Steinshølen sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 13 m³/s (øverst ) og den 
17.10.2003 ved 42 m³/s (nederst). 

Steinshølen er en av de mange fine fiskekulpene i Suldalslågen. De grunne 
områdene dekkes når vannføringen stiger fra 13 til 42 m³/s. Inntrykket av elva og  
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Figur 34. Steinshølen sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 68 m³/s (øverst ) og den 
10.10.2002 ved 222 m³/s (nederst). 

landskapet endrer seg imidlertid lite når vannføringen økes ytterligere til 68 og 222 
m³/s (Figur 33 og Figur 34). Strømningsbildet i midtpartiet av elva skifter imidlertid 
karakter etter hvert som vannføringen øker. 
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Figur 35. Fra Lunde bru sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 13 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 42 m³/s (nederst). 

Ved Lunde bru er elvesenga markert og grusbankene som vises tydelig ved 13 m³/s 
blir i stor grad dekket ved 42 m³/s. Når vannføringen økes til 67 m³/s skjer det lite 
med landsskapsinntrykket (Figur 35 og Figur 36).  
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Figur 36. Fra Lunde bru sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 67 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 222 m³/s (nederst). 

Det skjer heller ingen store endringer i landskapsbildet når vannføringen økes 
ytterligere til 222 m³/s (Figur 36). 
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Figur 37. Fra Lunde bru sett oppover fotografert den 29.04.2002 ved 13 m³/s (øverst ) og 
den 17.10.2003 ved 42 m³/s (nederst). 

Oppstrøms Lunde bru vider elva seg ut og er ganske grunn. Store områder med 
sand, grus og stein er derfor eksponert ved 13 m³/s. Ved 42 m³/s er disse områdene 
dekket av vann (Figur 37).  
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Figur 38. Fra Lunde bru sett oppover fotografert den 16.05.2003 ved 67 m³/s (øverst ) og 
den 10.10.2002 ved 222 m³/s (nederst). 

Ved 67 m³/s dekkes noe mer av elvebreddene av vann, men landskapsmessig 
utgjør dette liten visuell forskjell. Ved 222 m³/s står noen av trærne i vann. 
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Figur 39. Fra Prestvika sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 12 m³/s (øverst ) og den 
17.10.2003 ved 42 m³/s (nederst). 

Ved Prestvika har Statkraft sine administrasjonsbygg. Her er elva grunn og bred og 
store grusområder er eksponert både ved 12 og 42 m³/s.   
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Figur 40. Fra Prestvika sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 67 m³/s (øverst ) og den 
10.10.2002 ved 222 m³/s (nederst). 

Når vannføringen stiger til 67 m³/s er hele elvesenga fylt av vann. Det 
landskapsmessige inntrykket endrer seg lite når vannføringen økes videre til 222 
m³/s (Figur 40). 
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Figur 41. Fra Osvad sett nedover fotografert den 29.04.2002 ved 12 m³/s (øverst ) og den 
17.10.2003 ved 42 m³/s (nederst). 

Osvad ligger rett nedstrøms dammen der vannføringene kontrolleres. Elvebreddene 
er bratte og preget av forbygninger. Det vanndekte arealet endrer seg derfor lite når 
vannføringen øker fra 12 m³/s og videre opp til 42, 66 og 222 m³/s.  
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Figur 42. Fra Osvad sett nedover fotografert den 16.05.2003 ved 66 m³/s (øverst ) og den 
10.10.2002 ved 222 m³/s (nederst). 

Strømningsbildet endrer seg derimot ganske mye når vannføringen øker.  
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Figur 43. Dammen ved Osvad fotografert den 17.10.2003 ved 42 m³/s og den 10.10.2002 
ved 222 m³/s (nederst). 

Som det framgår av nederste bilde er nivået på vannføringen foran og bak dammen 
nesten på samme nivå når det slippes 222 m³/s.  

 
47                                                                                                                      SWECO Grøner AS 



ULLA FØRRE 
Visualisering av ulike vannføringer i Suldalslågen 

 
5 KOMMENTARER 

Generelt ble det observert størst endringene i det visuelle landskapsinntrykket da 
vannføringen økte fra 12 til 42 m³/s. Forskjellen var størst der elva var bred og 
grunn, med mindre synlige endringer i gjel og dype parti av elva. Da vannføringen 
økte fra 42 til 66 m³/s var det generelt små endringer i landskapsinntrykket de fleste 
stedene i elva. Den landskapsmessige effekten av en vannføringsøkning fra 66 til 
222 m³/s varierte mye fra sted til sted i elva og var størst der vannet gikk ut over den 
markerte elvesenga, som ovenfor Fossåna. I områder med bratte elvebredder som 
ved Osvad var de visuelle forskjellene små. 
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