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Resyme

Medutgangspunkti. samfunnetsbehovforhydrologisketjenesterog statusi

norskhydrologii dag har gruppenforsøktå vurderehvilkeforsterkningersom

er nødvendig innennorskhydrologiog hvilkeav disseoppgaversombør tillegges

Hydrologiskavdeling. Avdelingenssvakheterer vurdert.

For å dekke dagens behov for hydrologisketjenestermener gruppen det er nød-

vendig meden betydelig oppbygging av Hydrologiskavdeling. Det er foreslått

2 alternativeløsninger for dette

l) Hele tjenesten samlet og oppdelt i fagkontorer som nå. De enkelte kontorer

styrkes, overflatekontoretforeslåsdelt i et kontorfor operativ virksomhet

og et kontor for saksbehandling, videre opprettes2 nye kontorer, prognose-

kontorog administrasjonskontor.EDB- seksjonenomgjøres til kontor.

2) Deler av den hydrologisketjenesten overføres til distriktskontorer. Dette

gjelderførstog fremstoperativtjenesteog primær kontroll av innsamlete

data. På lengresikt vil en ogsåvurdereom deler av saksbehandlingen kan

legges til distriktskontorene. Dette gjelder først og fremst saksbehandling

nært knyttet til de lokale forhold. Saksbehandlingav mer generell art krever

enhetlig behandling for hele landet og må utføres ved hovedkontoret.

Distriktstjenestenmå koordineres fra hovedkontoret. Komiteens flertall mener

det bør oppretteset nytt kontor for operativ virksomhet til å ta seg av dette.
mensmindretalletmener dettearbeidetbør underlegges administrasjonskontoret.

Forøvrig får hovedkontoret sammestruktur som i alternativ l.
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I forb indelse med planleggin gav varmekr aftverk fore tas også mål inger av
vannets temp eratur og sa ltinnhold, men da oftes t sammenmed andre osea no-

Det te utføres av Vassdrag s- og

Når slike

grafiskemål inger, spes ieltstrømm ålinger.

havne laborator iet,Havforsk ningsins tituttetog til dels av NI VA.
kraftverkka n tenkeså påvirke isfo rholdenebør Hydrologi skavdeling delta
i diss eundersøke lsene. Univ ersitetene samler inn ti lsvarende observasj oner

somskalbenytte siforskni ngsøyemed.

De undersøk elserHydrol ogiskavdel ingutfører strekker seg over en re lativt
l angårrekk ederdette på noenmåte er mulig og det har generell inte resse,
i mensdemåli ngersom utf øres av andre mer har preg av å være spesiel leopp-
drag avmere begrenset varighet.

Grunnvann.

Undere t visstniv åi grunnen er alle por er i j ordsm onnetog spr ekkeri
f jelletfylt med vann. Dette vanne t kalles gru nnvann. Grunnvannets opp-

treden falleri to relativt kl art atskil tedeler, av hengig av omdet fore-

kommeri løsmasse relleri fj ell.

Fra gamelt av har grunnvann etvært en vi ktig vannfo rsyningsk ilde.Med

økendeurban isering har overflatev annetblitt mer brukt, i detdethar vært
l etteretilg j engelig i store mengder. I vår ti d er man im idlertid på vei
t ilbaketil utnyttelse navgrunnva nnet, i førs terekkeav kvalitetsh ensyn.
I dag hentes 5 - lO % av vår vannve rksforsyn ingfra grunnv ann.

I nnenj ordbr ukog skogb ruk er kj ennskaptil gru nnvannsfo rholdenenødvendig
i arbeidetf or å nå opti malavkast ning. De vir kningervas sdragsregu leringene
medfører inn en disse næringer lar seg heller ik ke bedømmeuten kjenns kap

til gru nnvannsfor holdene.

Aktiviteteri nnentekni kkog byggev irksomhetka n oftepåvi rkede natu rlige
grunnv annsforho ldpå en slikm åte at det kanmedføre betydelige skaderog
storeomkost ninger.Det kan f. eks. oppstå vans kelighete rog lekkasj erunder

bygging, tap av vannki lder,eller setninger og skaderpå eksisteren debe-
byggelse. Sl ike skader kan lettere forebygges , dersom det foreligger til-

strekk elig kj enns kaptil grun nvannsforh oldene.

I 1951ble deti NGUetabler tet vannbor ingsarki vfo rinnsamli ngav data
omutf ørtedypbor inger ‘ i Nor ge. Arbei dsområdeter senereutvi dettil å
omfatteogså boringeri løsmasser. Kontoretut førerveile dendetj eneste
i forbindel semedvannf orsyningsa nleggbasertp å grunnvan n.

Ved Hydrolog iskavdelin gfinnes enk elteeldreo bservasj onsserierav gr unn-

vannst ander,men det var førs ti 1961 avd elingensta rtetsystem atiskegrunn -

vannsu ndersøkels er.I den før stetid var undersøke lseneknytte ttil innvir k-
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til nåv ærendeundersøkelserav samfunns messigart. Detmå derf orså snart
. sommulig bli klarlagth vemsom ska l ha det økonomiskeans varfor drif ten

av hydrolog iskeundersø kelseri nedbørfelthvor samfunnsi nteresseneeller

" detoffent ligesintere sser"er stø rst. Slikd eter i dagblirdetik ke

skaffetmidl ertil denne typenunde rsøkelser og en må derf orantaat det

offentligesi nteressere r sværtlit en. Dettee r en sværtl ite tilfre ds-
Ostille ndeordning f or Hydrolo giskavdeli ng,somfors økera få best mulig

kj enns kaptil de hydrologis keforholdi alledelerav landet.

Behandling av forurensn ingsforho ldeneivåre va ssdrag ligg erunderSta tens

f orurensnin gstilsynog Fylkesmanne n.Dissehar foreløpig f ørstog fre mst

t att seg av søknaderom utslipp. Et offentlig tilsynmed t ilførselav for-

I I dennes ammenhengmå det

skaffesoppl ysningerom vannmengde ni vassdrag ene. Til dettearbeide t

krevesdet fl erevassfø ringsobser vasj oner,og det vil være naturlig at

Hydrologisk avdeling bli r ansvarli gfor innsam ling og bear beidelseav

dennetypen data, og at det skaffe smidlertil igangsette lseavdisse under-

søkels ene.

Luftfo rurensinge nhar også inn flytelsepå vannkvali tetenog unde rsøkelser

av dettebli r nå utført i forbinde lsemedfors kningspros j ektet," Surn ed-

børsvi rkning på skogog fisk " . Enmåre gnemedat undersøkel senemåfore- A
t as kontinu erlig i åren efremover, og kanskj eogsåutvides til flerel ands-

deler. Det synes naturlig at de nødven digekvantit ativemålin gertil

dennek ontrollenb lir lagttil Hydrologi skavdeling ,somhar ans varetfor

alleun dersøkels eravavløpe ther i land et.

I de sisteår enehar en benyttetfl omvarsling somet leddi å reduser eflom-

skadene. Til alt dette arbeid et kreves va nnstandsobse rvasjoner fra flest

mulig flomm er,d. v. s.at dennetype nobservas j onermåpågåi flestmul ig
år for de mest uts atteområde ne. Det er et stortbeh ovfor å få beregnet

sannsynligef lomlinj erf or flommera v forskj el lig hyppigh eti de mest ut-

satteflomdi strikter.D ettearbeid eter i høye stegradi det offentl iges

inter es se,fordid etvilbidr atilå kun nefas ts et tebl.a.fare områder
for bebyggelselan gsvårevas sdrag.

Sidenb ehovetfor vannstands -og vassfør ingsdataer så storti f orskj ellig e

grenerav sa mfunnet, vil det væren aturlig at disseutgift eneblir del t

mellombruke rinteressen e. Her må statenbære de størsteu tgiftene, i det

ansvaretfor de generel lehydrolog iskeundersø kelser i lan det bør være en`

statsoppga ve.Enserde rforingen grunntil å endrepå nåværendeordning

hvor Hydrolo giskavdeli nger ansvar lig for inn samling, bea rbeidelse og

publis ering av vas sføringsd atafor helel andet. Det ansessom en stor for-



































































Alternativ 1

Stasjonsnett
Nedbør
Fordunstníng
Vannstand og vassføríng
Avløp fra breer

Snø
vanntemperatur
Isforhold
Grunnvann
Markvann
Materialtransport
Vannkjemi

Vanne ts kr etsløp

Hydrologiske kart
Kart over elementer
Dybdekart

Hydrologiske prognoser
Avløps- og tílsígsprognoser
Isprognoser

Effekter av rnennesklíg inngrep
Vassdragsregulerínger
Urbanísering

Statens behov
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