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FORORD
Vassdragsdirektoratet
ble sommeren1978 forespurtom å bidra til et temanummer
i
det nordiskehydrologisketidsskrift"Vanneti Norden". Tanken var at direktoratet
skulle presenteresine hydrologiskeaktiviteterfor en størrenordisk leserkrets.
Artikleneskullevesentligvære av faglig art, men også med nødvendiginformasjon
om direktoratetsadministrative
oppbygging.
Resultatetav foresp6rselen
var meget positiv. I lopet av kort tid ble det skrevet
16 artiklersom tar opp en rekke av de aktiviteterog problemområdersom opptar
direktoratets
ansatte. Direktoratethar funnetdet nyttig å samle disse artikleri
et eget særtrykk.
Fellesnevnereni artikleneer hyd:t>oLogi som tradisjonelter arbeidsområdetfor
Hydrologiskavdeling. Et flertallav innleggeneer derfor skrevetav ansatteved
denne avdelingen, Imidlertidviser innleggenefra ansatte i de andre av direktoratets avdelingerat hydrologispilleren viktig rolle også innenforderes arbeidsfelt.
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Direkt@r H. Sperstad,Vassdragsdirektoratet

OPPGAVERVED VASSDRAGSDIREKTORATET,
NORGESVASSDRAGSOG ELEKTRISITETSVESEN
Den tekniskeog konomiske utviklinghar f@rt til at vassdrageneer tatt langt
mere i bruk enn før til forskjelligeog tildels nye formål. Dette har vært
særlig merkbart i de siste 10 år, og har ført til at vi må ha et mer våkent
Øye med disse forhold og at det derfor er et stort behov for å rasjonalisere
og effektiviseredet offentligeengasjementmed forvaltningog kontroll av
vassdragenesanvendelseog vern.
Hvorledesvåre vassdragsressurseri detalj skal forvaltes,er fastlagtved
lovbestemmelser,
men ma i hvert enkelt tilfellebli gjenstand for vurderinger.
Oppgaven ålede den samlede utviklingog utnytting av landets vassdrag i samsvar med Stortingetsvedtak og retningslinjermå baseres på en systematisk
avveining av ulike og tildelsmotstridendeinteresser. En koordinert samfunnsmessig styring av ressursdisponeringen
som tar hensyn til miljø, natur og
nringsinteresser,m bygge p% omfattendeog grundige underskelser av s&vel
teknisk/økonomiske
utnyttelsesmuligheter
som av verneverdierog skadevirkninger. Alle tiltak som påvirker tilstandeni våre elver, sjøer og vatn må
derfor gis en kritisk forhåndsvurdering
som utreder og klarlegger såvel næringsmessige som andre konsekvenserav det enkelte tiltak før avgjørelsertas.
Mens oppmerksomhetenved fordelingav ressursenetidligerenokså ensidig var
konsentrertom dkonomiskvekst og utvikling,er aspektervedrrende miljdforringelser,innsnevringav rekreasjons-og naturområder,forstyrrelserav
den Økologiskebalanse og ulemper for primærnæringenei dag kommet sterkt i
forgrunnen. Det er blitt et tungtveiendekrav å utrede og klarlegge alle
virkningerav bruken av vassdragenefor

sikre at de utnyttes og bevares som

grunnlag for menneskenesvirksomhet,helse og trivsel.
Det må i sammenhengmed det som ovenfor er nevnt, også pekes på at utviklingen
går i retning av at stadig flere av de oppgaver som er forbundetmed bruk av
vassdrageneetterhvertbetraktes som statsoppgaver,dvs. må løses ved offentlige
tiltak og virksomhet.
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Kravet om samordning og en allsidig og omfattende overvåking av vassdragenes anvendelse og vern har f.eks.

Finland løst ved et sammenfat-

tende statlig forvaltningsorgan,"The National Board of Waters", NBW.
I Norge har man valgt å gå en annen veg. Helt fram til 1972 kan man si
at det alt vesentligste av vassdragssakervar samlet i NVE, Vassdragsdirektoratet. I nevnte år ble imidlertid en mindre del av saksområdet
overfbrt til det nyopprettede Milj@overndepartement.Det gjaldt de avsnitt i vassdragsloven som har med vassforsynings-og resipientforhold
å gjøre og det området som omfattes av den nye loven om vannforurensning
av 1970. Begrunnelsen for denne oppdeling var til å begynne med den nære
tilknytning det er mellom disse saksområder og administrasjonog ansvar i
Kommunaldepartementet,fylker og kommuner. At ansvarsområdet senere ble
overflyttet til Miljøverndepartementeter en annen sak. Det er ellers
delte meninger om det var riktig åta problemområdeneforurensing og vassforsyning ut av vassdragssammenhengen. Ett er i alle fall sikkert: Det er
s% viktige sprsmal som venter

p

utredning og klargjoring i norsk vass-

dragsforvaltningi dag at det må Økonomiseresmed disponeringen av de ressurser og den ekspertise som er tilgjengelig.
Også etter den overføring som foregikk i 1972 sorterer hovedtyngden av
vassdragssakerunder NVE, noe som skulle gå tydelig fram av følgende
utdrag av NVE's mål og oppgaver:
"NVF. skal sørge for at myndighetene til enhver tid har oversikt
over, styring av og kontroll med bruken av vassdragene og innenfor de retningslinjersom gjelder skal NVE være det samlende
statlige organ for overvåkingen av det offentliges og allmennhetens interesser i vassdragene. NVE skal se til at landets
vasskraftressurserblir best mulig utnyttet."
Oppgaver i forbindelse med vassdra
- NVE er radgivende organ for myndighetene i vassdragssporsm@1. Etaten
skal bistå myndighetene ved utarbeiding av lover og retningslinjer for

V
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utnytting og vern av vassdrag.
- NVE er et forberedendeorgan ved behandling av søknader om konsesjon
eller tillatelse til regulering av vassdrag.
- NVE skal bistå ved beredskaps- og katastrofesituasjonermed ledelse
av tiltak i forbindelsemed vassdragene.
- NVE sørger for flomvarsling samt planlegger og forestår bygging av
forbyggings-og senkingsanlegg i vassdrag.
- NVE skal ta initiativtil og fore kontroll og tilsyn med landskapspleie
i forbindelsemed bruken av vassdragene.
NVE forestår de hydrologiske og glasiologiske undersøkelser i Norge
samt geodetiske målinger spesielt knyttet til vassdragene.
M$1

NVE skal i sin virksomhet innordne seg de rammer og mål som overordnet
myndighet fastsetter. For tiden gjelder disse mål for vassdragssaker
etaten har ansvar for:
- at vassdrageneblir disponert ut fra allsidige samfunnsmessige interesser.
- at vern og utnyttelse av vassdragene skjer ut fra en helhetsvurdering
der det legges vekt på allmenne, neringsmessige,vitenskapelige og
kulturelle interesser.
at sikkerhetssp@rsm%li forbindelse med vassdrag blir forsvarlig ivaretatt.
- at NVE engasjerer seg i forskning og utvikling av betydning for en god
vassdragsdisponering.
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Figur 1 og 2 viser skjematisk det administrativeapparat vi har for å løse
de oppgaver som er nevnt.
Av fig.2 sees at VF er utbygget med distriktskontoreri Nord-Norge, i
Trøndelag, på Vestlandet og på Østlandet. Arbeid med å utvide distriktskontorene til også å omfatte andre fagområder og avdelinger er i gang.
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O0.Fossheim,Vassdragsavdelingen
I NORGE
VED VASSDRAGSREGULERINGER
MANØVRERINGSREGLEMENT
Enhver vassdragsreguleringi Norge som medfører en kraftøkningpå over
500 nat.hk i et enkelt fall eller over 3000 nat.hk i hele vassdragetregnet
-G jevn @rsydelse,eller som medf@rer skadeligeforandringerav naturforholdene av allmenn betydning,er underlagtkonsesjonspliktetter loven.
om
Det må derfor - etter lovens nærmere forskrift- skes statsmyndighetene
tillatelsetil reguleringhvilket medfører en meget omfattendebehandlingsprosess med høringsrundei distriktetm.v. og der det i henhold til loven
teknisk/
stilles strenge krav til s@knadens innhold s&vel nar det gjelder den
økonomiskeside som utredning av de allmenne skader av ikke-tekniskart.
BIant de rav som stilles er at det for reguleringsdammerf0lger med soknaden
forslag til reglement for manøvreringen. Det er derfor ved lov bestemt at
er en offentlig sak der alle berørte instanserog rettigmanøvreringsreglement
hetshaverekan kornmetil orde. Det heter således i reguleringslovensgenerelle
bestemmelserom grunnreglerfor vilkår som skal fastsettesi en reguleringskonsesjon:
med
"Reguleringsanleggskal manøvreres overensstemmende
et reglement,som Kongen på forhånd utferdiger. En norsk
statsborger,som vedkommendedepartementgodtar, skal forestå manøvreringen. Hvis avgjørendegrunner er til hinder
for å fastsette reglementetsamtidigmed konsesjonen,bør
det gjøres snarest mulig deretter og i ethvert fall, før
påbegynnes.
ekspropriasjonsskjønn
Før reglementetutferdiges,skal vedkommendekommunestyrer
og s% vidt mulig andre interesserte,sasom fellesfl9tningsforeningersstyre, fiskeristyrerog fiskeriforeninger,dampskipsselskapero.lign., ha fått adgang til å uttale seg.
På sammemåte forholdes,såfremt det senere skulle finnes
påkrevd å gjøre forandringeri reglementet."
i utgangspunktetomDet f@lger av dette at de enkelte man@vreringsreglement
som den enkelte konsesjon gjelder for. Imidfatter de reguleringsmagasiner
lertid vil en i de tilfellerder en har planendringerog tilleggsreguleringer
(konsesjon),s@okea ajourf@oredet
som betinger flere reguleringstillatelser
opprinneligereglement slik at en bare har ett for en gruppe magasiner som
reguleres for det sammekraftverk. Dette gjelder særlig for kraftverk langs
kysten der utbyggingenskjer konsentrertfra høyfjellsnivåi ett eller flere
trinn til havets nivå. I lange vassdrag - og da særlig på Østlandet i SydNorge - kan en ha separate reglementerfor enkeltståendereguleringsanleggi
same vassdrag. Disse anlegg er bygget med lange tidsmellomrommens de senere
utbygginger- i 1960-70-årene- er bygget etter omfattendegeneralplaner
er naturlig.
der et felles manøvreringsreglement
Reglementethar to hovedfunksjoner. Det skal for det første i konsentrert
form inneholdeen teknisk beskrivelseav konsesjonenså som reguleringsgrenser
i magasinene, tillatte overføringer,begrensning- eventueltpåbud - om
vasslippingerosv. For det annet har reglementetmed sin selvstendigeforbindelse til lovverket en egen juridisk side av betydning for definisjonav
konsesjonensrekkevidde. Det skjer således en avveining av om en begrensning
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eller i reglementeteller
i konsesjonenskal tas inn i konsesjonsvilkårene
på begge steder. Særlig gjelder dette for vasslippingspåleggsom kan sies
å ha relasjon til faktorer som kan variere over konsesjonstidenså som forfiskeforholdm.v.
urensningssituasjonen,
Reglementeter uavkorteten forutsetningfor erstatningsskinnet. Det kan ikke
innskrenkesi sitt inhold, men suppleresav skjonnsrettenf.eks. ved konkrete
i magasinene. Det hender at Vassdragsdirektoangivelserav flomstigningshØyder
ratet gir en nærmere presiseringav hva som ligger i reglementetsforskjellige
bestemmelser. Dersom dette ikke blir godtatt av både ekspropriantog ekspropriat tilliggerdet domstolene fortolke reglementetmed bindende virkning.
Når det gjelder reglementetstekniske innhold,varierer dette naturligvis
med hvor sammensatteproblemeneer i det vassdrag som skal reguleres. Reglementet uttrykkerbegrensningenei konsesjonærensrett til å regulere for
kraftverksdriftog disse begrensningeneer bestemt av andre allmenne interesser. Det inndeles stort sett i 4 til 5 punkter.
Det første punkt inneholderde rene reguleringsdatasom reguleringshøyderetc.
mate:
pa f@olgende

Magasin
Storevatn

Naturlig
vasstand
kote
425,0

Reguleringsgrenser Oppd.
Nedre
vre
m
kote
kote
430,0

420,0

5,0

Senkn.

Reg.
yde
hdo

m

m

5,0

10,0

En tar, som det framgår, utgangspunkti naturlig vasstand. Dette begrep
har ikke fått noen helt ut entydig definisjonhos oss; man bruker også betegnelsen"normalsommer-vasstand".Hvilket hydesystem (hvilket fastmerke)
høydene er knyttet til, angis konkret dersom dette ikke framgår av kartet som
viser høydegrunnlaget.
Dersom det foretas permanente senkningerav vatn som f.eks. ledd i et overføringssystem,angis dette spesielt.

na

Den nyaktige
Overf@rtenedb@rfelterangis bare med st@rrelsenpa disse i
kotehøyde på selve inntaksdammenframgår av tegningenesom er bilag til reguleringssøknaden. En har derfor funnet det mest praktisk for senere bruk - og
også presist nok - bare å angi arealet på nedbørfeltet.
Det er ogs% vanlig % angi i dette punkt at dammeneutf@res med faste overlp
dersom dette er tilfelle.
.1,_pkt.2 samles som regel alle innskrenkendebestemmelser. Det gjelder konmed angivelse f.eks. av seneste tidspunktved
krete oppfyllingsbestemmelser
lavvassperiodensslutt for avsluttet tapping, tidligste tidspunktfor påbegynnelseav tappingenved lavvassperiodensinntreden. Eventuelt angis
tillatt uttappet vassf@ring i fyllingsperiodenfra 0 til X m?/sek, eller hvor tilsigetskal fordelesmellom to magasiner - angis påbudt slipping til
nedenforliggendemagasiner. Her er forskjelligefaktorer bestemmendeså som
hensynet til isens brukbarhetpå ettervinterenfor skiløpingog annen ferdsel,
utseende av magasinområdeti sommertidennar det gjelder magasiner i sterkt
trafikertestrøk. Det kan på den annen side også gjelde å holde lav vasstand

/
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i vekstperioden i jordbruksstr@kav hensyn til tilst@tende landomrder. Det
gjelder generelt hvor ikke mer omfattende vasslipping er palagt ut fra serhensyn at en innfører en bestennnelseom at alminnelig lavvassforing i elvestrekningermellom to magasiner og nedenfor kraftverket ikke skal forminskes.
Alminnelig lavvassføring tilsvarer i praktisk tale en vintervassføring,men
har en bestemt definisjon.
Det tas ofte inn bestennnelseom i en viss tid å holde en bestemt vassføring i
elva nedenfor kraftverket eller på bestemt sted i vassdraget. Et slikt pålegg
er diktert av fiskerimessigehensyn. Liknende pålegg kan også fastsettes av
hensyn til andre brukerinteresserog særlig skal nevnes forurensningssituasjonen,
fløting og vassforsyning. Det gjelder for disse pålegg som er nevnt her at de
gjennomgående gis en eksakt utformingbåde når det gjelder slippingstidspunkter og vassføring. På dette punkt kan reglementet hvor det gjelder betydelige interesser - f.eks. som i lakseelver - få temmeligomfattende bestemmelser.
En vil dog finne at det enkelte steder er funnet hensiktsmessigå beregne uttappet vassmengde til et maksimumsvolum.
Isforholdenevies ofte spesiell oppmerksomhet i reglementene i norske vassdrag. Det gis forskrifter om begrenset tapping i isleggingsperiodenfør
isforholdenehar stabilisert seg og begrensning av økningen i vasslippingen
angis likeledes i m'/sek pr. dgn. Man har eksempel pa reglement der driften
av kraftverket meget langt på veg er underordnet hensynet til isforholdene.
Det vanlige er at magasintappingen i slike tilfeller starter forst n@r isforholdene har stabilisert seg og den foregår derfor fra desember - januar til
lavvassperiodensslutt. En legger i ekstremt vanskelige tilfeller inn bestemmelse i reglementet om plikt til nedtrapping av magasintapping dersom isforholdene plutselig skulle forverres.
Reglementet kan også fastsettes for en prøvetid f.eks. på 5 år. Administrasjonen skal da på grunnlag av rapport fra regulanten om erfaringene kunne fastsette nye bestemmelser.
I vassdrag der meget betydelige laksefiskeinteresserer innblandet kan det bli
tatt inn bestennnelseom at manøvreringen skal skje i samråd med representanter
for disse interesser. Ansvaret for tappingen må likevel være klart plassert.
Dette ligger hos regulanten da han betaler for skadene. Regulanten har således det avgjørende ord ved manøvreringen. Det er imidlertid en reglementsbestennnelseat det skal føres protokoll over manøvreringen m.v. og manøvreringsprotokollen vil bl.a. dokumentere om det er råd som ikke er fulgt og hva de
i tilfelle gikk ut på.
Korttidsreguleringsbegrensninger
er ikke noe alminnelig emne for bestemmelser
i norske manøvreringsreglementer. I lange Østlandsvassdrag (Glåma) finnes
bestemmelseom at korttidsreguleringbare må omfatte en viss del av tilløpet
til elvekraftverkenei hovedvassdraget. Forovrig har korttidsreguleringsbestemmelserstort sett gått ut på å hindre stigning i magasiner vinterstid
for ikke å få overvatn på isen, og sikre mot for store variasjoner like overfor fiske- (lakse-) interesser. I reglementet for Skibottselva i Troms som
er under utbygging na, er sledes bestemt: "I l@pet av ett dogn skal minste
tapping gjennom kraftverket ikke være mindre enn 75 pst. av den maksimale i
det samme dogn. Den maksimale tapping skal ikke endres mer enn 20 pst. fra
ett dgn til det etterf@lgende."

V
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Reglementeneinneholdersom regel bestemmelseom at de naturlige flomvassf@ringernedenformagasinene og overforinsstedene ikke skal &kes. Det flger
av bestemmelsenfor det første at ale over øringsorganerskal stenges under
flom dersom magasinet er fullt. For det annet'betyrbestemelsen at floml&pene
skal manøvreres- eller konstrueres- slik at den naturlige selvr
·
evne ikke merkbart endres. Man har srl1g 1 en senere tid ved det tekniske
vassdragstilsynkonsentrertseg om å påse at f.eks. et fast overløp så nær
som mulig tilfredsstillerdette krav. Det hydrologiskegrunnlagsmateriale
må foreliggetilstrekkeligklarlagt på forhand bl.a. ved at sjøens naturlige
vassføringskurveer kjent. Dette stilles det nå krav om å få målt før konsesjonssøknadenavgjøres. Eventueltkreves kartleggingi slikt omfang at man i Vassdragslaboratoriet
ved Norges tekniskehøgskole kan bestemmekurven ut fra modell.

LUU,
-t

Det er tilfellerder &kning av flommenei enkeltevassdrag og deler av vass:
drag vil være den beste løsningog er tillateli • Dette vil da framgåved
generellebestemmelseri reglementet. Betraktningeneer gjort på grunn av
beregningerover maksimalt påregneligflom og hvilken Økning av denne som en
gitt man@vreringvil fore til.

Reglementenegjøres gjeldende inntil videre og inneholderfølgende generelle
bestemmelse:
"Viser det seg at slippingen etter dette reglementfører
med seg skadeligevirkningerav omfang for allmenne
interesser,kan Kongen uten betaling til konsesjonæren,
men med plikt for han til å erstattemulige skadevirkninger for tredjemann,fastsettede endringeri reglementet som finnes nodvendige."
Bestemmelsen
har ikke vært i praktisk anvendelsetidligere,men trekkesnå
mer fram i forbindelsemed at flere brukerinteresser
melder seg i vassdragene.
En har f.eks. i et strre vassdrag i Sr-Norge na p% departementsplanf@tt en
avgjørelseom at nedtappingav vatn fra høyereliggendemagasin for å bedre
fyllingsforholdene
i sommertidenog derved minske skjemmendevirkning av lavereliggendemagasin, ligger innenfordenne bestemmelsesvirkeområde. Likeledes
har Industrikomiteeni Stortingetuttrykt i en forbindelseat bestemmelsen
forutsetteså kunne bli brukt til ytterligerepålegg om slipping av vatn for
å sikre laksensoppgang. Vi er her inne på den juridiskeside ved reglementet og som er både interessantog omfattende. Det er vanskelig å si noe mer
eksakt om dette fordi man mangler praktiskeprøver - bortsett fra det som er
nevnt ovenfor - på reglementetsbegrensning. Reglementetregulererforholdet
mellom myndigheteneog konsesjonærensom i lange vassdrag som regel er en
sammenslutning
av de enkelte kraftverkseierei en brukseierforening.Dette
firer for det forste til at det er den samledevirkning av en endring av reglementet som skal bedømmes og hjemmelenfor en endring uten erstatningtil konsesjonærenpå det grunnlag. Den samledevirkning kan være en sum av positive
og negativevirkningerfor de forskjelligekraftverkseiere.
At den enkeltekraftverkseiermå tåle innskrenkningeri manøvreringsfriheten
er klart nok. I hvilket omfanger ikke klarlagt,men de allmenne interesser
synes å stå meget sterkt i bestemmelsen.
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Fagsjef Bård Andersen, Forbygningsavdelingen

FLOMSKADEROG SIKRINGSTILTAKI NORGE
1

Innledning

Både i prosa og lyrikk kan vi finne beretninger om flommer og
flomskader i gammel og nyere tid. Blant annet i bygdebker kan
vi lese om flommer og isganger som har ddelagt hus og eiendommer,
til dels også krevd menneskeliv.
Eksistensgrunnlaget er i mange
tilfeller blitt Ødelagt. Katastrofeflommen i Glomma i 1789 "Storofsen" rørte som kjent til stor utflytting fra mange bygder i
Østerdalen og Gudbrandsdalen.
Men vi er ikke ukjent med flomskader
i våre dager heller. Med de vekslende nedbdrforhold her i landet
må vi stadig være forberedt på flommer i ett eller annet av våre
tallrike vassdrag.
Fra de eldste tider har det vært utfØrt større eller mindre tiltak
for å hindre eller redusere flommenes herjinger.
Langs elvene på
Vestlandet kan vi f.eks. finne eldgamle steingarder som skulle beskytte de beskjedne åkerlappene.
I de skogrike bygdene på Østlandet og i Tr6ndelag var det mer alminnelig med tommerstokker tl
sikring av elvel&p, gjenstenging av flomlp m.v. I mange tilfeller
har også hensikten vært å lette flØtingen, f.eks. ved "s&dammer".
Staten kom tidlig inn i bildet når det gjalt arbeidet med å hindre
flomskader. Allerede omkring &r 1800 var de fØrste offiserer eller
ingenikrer beskjeftiget med tiltak for & bdte p& flomskader, hindre
erosjon m.v. I lØpet av forrige århundre og begynnelsen av dette
har "Kanalvasenet" st&tt for gjennomfringen
av tallrike, til dels
betydelige forbyggingsarbeider over hele landet. Det er mange steder utfØrt imponerende byggverk med datidens redskap og muligheter.
Siden_2920 planlegges og utf&res forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider av Forbygningsavdelingen i Vassdragsdirektoratet,
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Disse tiltak er i hy
grad med på å bevare produktive arealer i vårt land, og de skaper
også i mange tilfeller muligheter for utnyttelse av nye områder for
jordbruk, boligtomter, industri m.m. Det kan derfor være av inte-.
resse å se litt på hvilke tiltak det gjelder og hvordan problemene
skes l&st.
2

Vassdrag og flom

Vassdragene i Norge omfatter alle typer av bekker og elver. SydNorge har langsgående fjellkjeder som har skapt korte, bratte bekker på Vestlandet og langsomt flytende elver på Østlandet. TrØndelag domineres av relativt store elver. I Nord-Norge finner vi forskjellige vassdragstyper.
I Vest-Norge og i de øvre delene ellers i landet er elvelpene dannet av transportert materiale, vi finner sand og grus hvor vannhastigheten er stor, og fin sand og silt i lavere str6k.

15

Leirjord er ikke ualminnelig i de lavere strk i Øst-Norge og i
Tr6ndelag.
Det vesentlige av nedbdromr&dene er dekket av vegetasjon med skog i lavlandet og kratt i hyere strdk. Mange sj&er og
vann regulerer avl5pet. Likevel er skadeflommer relativt hyppig i
Norge.
Nedbren varierer sterkt fra de våteste områdene på Vestlandet til
de nedbdrfattige indre deler av Østlandet. Vanligvis er det to
flomperioder i Norge. Vårflommene skyldes snøsmelting, ofte i
forbindelse med nedbdr. Kunstige magasiner i tilknytting til
kraftutbygging har redusert vårflommene i mange vassdrag.
HØstflommene er forårsaket av sterk nedbr.
Her har magasinene praktisk talt ingen reduserende virkning, noen ganger kan flommene
tvert imot bli ket. Ellers er det ingen rene flomdempingsmagasaner 1 vassdragene i Norge i dag.

3

Skadetyper

De vanligste skadene i vassdragene oppst&r som fdlge av oversvdmmelse, erosjon eller utrasing.
Oversvmmelse
skyldes d&rlige avldpsforhold, oppdemming. Oversvmmelse fØrer til skade på bebyggelse, jordbruksområder og trafikkmessige ulemper. Hvis elvelØpet har stort fall, vil flomvannet
røre sand og grus ut over dyrka mark, hager m.v. Jord og veger
kan bli gravd ut og totalskadet, bruer kan bli revet vekk. I sjeldnere tilfeller kan menneskeliv gå tapt.
Erosjon foregår i større eller mindre grad i alle vassdrag som er
dannet av transportert materiale eller i leirjordområder.
Strømvariasjoner rører til karakteristisk utvikling med erosjon i yttersvinger og avlagring i innersvinger.
Prosessen aksellererer under
flom, slik at hele elvelpet kan flytte seg og forårsake betydelige
forandringer i landskapet.
I de større vassdragene er spesielt skråningene utsatt. Under
ekstraordinære flomforhold kan store masser bli gravd vekk, verdifulle områder kan bli skadet og bebyggelse kan bli Ødelagt. Erosjon kan også fØre til at elveskråninger i leirjordområder kan bli
ustabile, derved kan farlige ras bli utldst, elvelp kan bli stengt
og betydelige skader kan oppstå.
Isproblemer kan også medfØre skader langs vassdragene.
Isganger
og isoppstuving kan fØre til store oversvømmelser. Erosjon kan
oppstå som fØlge av at elvelp fryser igjen. Vekslende vintervassfØring er svært uheldig.
I tillegg til disse naturgitte vilkår
vil også menneskelige inngrep kunne endre fall og strØmforhold i
vassdragene og gi grunnlag for erosjonsskader.
I Vest-Norge er det ikke uvanlig at steinras, snøras, glidninger,
gjerne i forbindelse med flommer, medfØrer katastrofale situasjoner.
Cet oppstår erosjon i elver og bekker, og nye flomlp blir
dannet. Verdifulle områder, bebyggelse og kommunikasjoner kan bli
skadet.

_/
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4

Sikringstiltak

Tiltak for & bedre flomforholdene i vassdragene må stort sett avpasses etter omfanget av skadene og verdiene som blir berørt. I Norge
yter Statens naturskadefond erstatning til de som blir skadet, bl.
a. under flomkatastrofer.
Hvor mulighetene for bedring av tilstandene ikke er tilstede, eller kostnadene ved eventuelle tiltak ikke
står i rimelig forhold til nytten av arbeidet, kan staten også gi
tilskott til fraflytting fra utsatte områder.
Oversvmmelse som skyldes drlige avlpsforhold
kan generelt forhindres ved tiltak som enten tar sikte p& & senke vannstanden (forbedre avlpsforholdene)
eller ved & sikre
de skadelidende arealer ved flomverker (diker). Her i landet er det utfØrt en rekke
st&rre og mindre senkingstiltak (tdrrleggingstiltak).
Som oftest
har disse arbeidene b&de tatt sikte p$ & hindre oversvmmelser
og &
senke grunnvannstanden i området for å bedre jordbruksforholdene.
De fleste st&rre tiltak er planlagt og utf&rt av Vassdragsvesenet
ofte i samarbeid med Landbruksdepartementet, Det norske jord- og
myrselskap m.fl.
Sikring
av skadelidende arealer ved flomverk er heller ikke ukjent i Norge. Spesielt langs våre større vassdrag har det fra
lang tid tilbake vært bygd voller for & hindre oversvømmelser. Som
oftest er disse vollene bygd for å tåle ekstra store flommer. Flomverk av denne typen bygges opp av fyllmasser og tetningskjerne for
& hindre vanngjennomgang. I mange tilfeller må vollene beskyttes
mot erosjon på vannsiden, ellers blir de tilsådd og vil etter kort
tid gli naturlig inn i landskapet. For å skaffe avlp for vann fra
de
sikrede
områdene må det anlegges stikkrenner med selvlukkende ventiler i vollene. Hvis området er stort, må det bygges
pumpeanlegg som skaffer avldp i .flomperioder.
Tiltak for & hindre erosjon i elveskråningene er uten sammenligning
den største gruppen av arbeider som Forbygningsavdelingen tar seg
av.
Det alt vesentlige av arbeidene består i å dekke utsatte elveskråninger med et lag av sprengt stein etter at skråningene er planert. Hvis elvekanten består av fine masser, er det nddvendig med
et filter av sand eller grus. Hvor strmhastigheten
er liten, kan
det være tilstrekkelig å beskytte skråningene med grus. Vi har også i enkelte tilfeller foretatt tilplanting og tilsåing av utsatte
skr&ninger.
Dette kan være tilstrekkelig i tilfeller hvor skråningsfoten er sikret, og flommene ikke blir for store fr skr&ningene er tilgrodd. Se figur 1 - 3.
Hvor elvelpene er ustabile med stort fall, stor massef&ring, mange
flomlØp osv., kan det bli nØdvendig med omfattende korreksjons- og
forbyggingsarbeider for å få rettet på forholdene.
Som oftest vil
resultatet bli et nytt samlet lp med flomverker på begge sidene.
Skråningene må forsterkes med sprengt stein. Ofte må det bygges
terskler av sprengt stein for & hindre erosjon, gjerne i forbindelse
med samlebassenger for avlagring av transportert materiale. Med
moderne anleggsmaskiner har vi f&tt anledning til & gjennomf&re mer
fullstendige tiltak som forutsetningsvis vil tåle større påkjenning.
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Let blir også nå lagt st¢rre vekt på landskapsmessig behandling av
utsatte områder. Ved gjenfylling av gamle flomlØp, tilsåing og tilplanting priver vi & rette p& forholdene.
Ellers vil steinbeskyttelse,terskler av stein m.v. etter kort tid gå inn som naturlige
elementer i elvelØpet.
større og mindre tiltak av denne type er utf¢rt eller under utfØrelse over hele landet. Verdifulle jordbruksområder er beskyttet eller
innvunnet, bebyggelse er blitt sikret, og mulighetene er blitt lagt
til rette for utvidelse av tomtefelter for bebyggelse og industri.
Mange steder har tiltakene hatt indirekte betydning ved at dyrka
mark er blitt spart fornyregulering.

5

Saksbehandling

Forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak blir planlagt og utfØrt
av Forbygningsavdelingen i WE.
Avdelingen er bygget opp med hovedkontor og to distriktskontorer i Oslo, samt distriktskontorer på
Vestlandet, i TrØndelag og i Nord-Norge.
Avdelingen beskjeftiger
ca. 50 funksjonrer og ca. 100 anleggsarbeidere.
Fra kommuner eller grunneiere kommer sknad om bistand for hver enkelt sak. Forbygningsavdelingen foretar undersØkelser, målinger
osv. og utarbeider planer for nødvendige tiltak. Undersøkelsene omfatter kartlegging, profilering av utsatte strekninger, masseprØver
for skråning og bunn og om nødvendig mere omfattende geotekniske
undersøkelser.
Dessuten foretas observasjoner over vannstander,
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flomlinjer, isforhold m.v.
I forbindelse med planleggingen kan det bli n¢dvendig med spesialunders¢kelser, modellfors¢k m.v. Det kan nevnes at Vassdragslaboratoriet ved Norges tekniske hyskole har foretatt modellfors¢k
vedr¢rende stabiliteten av steinlag, forsk med terskler og detaljforsk av deler av sikringsarbeider.
Når planene er ferdige, blir det innhentet uttalelser fra forskjellige instanser, kommuner, grunneiere, landbruksselskap, utbyggingsavdeling hos fylkesmannen, fiskerisakkyndige, naturverninteresser,
andre statsetater m.v. På denne måten får vi en helhetsvurdering
av tiltakene.
Staten dekker det vesentlige av utgiftene til forbyggingsarbeidene.
For senkingstiltakene yter staten 60-70
tilskott.
Kommunene må i
alle tilfeller avgi vedtak om vedlikehold og garantier som har tilknytting til erstatninger m.v.
Arbeidene utf¢res av Forbygningsavdelingen, som har en moderne maskinpark og et anleggsapparat spesielt beregnet for disse tiltak.
Bevilgningene til tiltakene er utilstrekkelige.
For tiden brukes
ca. 20 millioner norske kroner årlig til tiltak spredt over hele
landet.
En rekke forskjellige interesser blir ber¢rt av de tiltak det her
gjelder. Vi kan nevne kommuner, grunneiere, Vegvesenet, fl¢tingen,
kraftanlegg, fiskeinteresser m.v. Samarbeidet med de forskjellige
instanser går stort sett utmerket.
Som oftest er ulempene i forbindelse med disse arbeidene av forbigående art. I de senere år har
naturverninteressene komme med i behandlingen av stadig flere saker,
spesielt t¢rrleggingstiltak.
Det er utarbeidet retningslinjer for
samarbeidet med Milj¢verndepartementet.
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Litt om enkelte strre
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Kirkenær er sentrum i Grue kommune i SolØr, og ligger på store
flate områder på Østsiden av Glomma ca. 3 mil nord for Kongsvinger.
Fra gammelt av har dette området vært utsatt for flommer i Glomma,
og grunneierne har oppfØrt flomverker for å beskytte sine eiendommer. Disse flomverkene har vært forsterket ved en del større flommer, blant annet i 1916 0g 1934. Under storflommer i 1966 og l1967
brdt vannet igjennom de gamle verkene, og store områder ble satt
under vann. Etter omfattende planlegging har Forbygningsavdelingen
· bygget kj¢rbar, flomsikker fylling langs Glomma i 7,5 km lengde med
pumpestasjon i nedre ende. Arbeidet har kostet ca. 4 mill. kroner.
Det er beregnet at flomverket vil beskytte vel 10.000 dekar dyrka
jord, ca. 500 bolighus, en rekke forretninger, industribedrifter,
skoler osv., dessuten riksveg og jernbane.
I tillegg til flomsikring av Kirkenærområdet har Forbygningsavdelingen utf¢rt og under
utfØrelse en rekke større flomverktiltak i SolØr til beskyttelse av
verdifulle jordbruksområder, bebyggelse og veger. Landbruksdepartementet har deltatt i finansiering av tiltakene i de senere år.
6.2

Forbygging mot Lora og tørrlegging av Lesjaleirene,
Lesia i Oppland, se fig. 6.

Lesjaleirene er på ca. 10.000
dekar god dyrkingsjord og ligger i
nordre del av Gudbrandsdalen.
Et
kKKanler med
senkingsarbeid utfØrt av Kanalvæsenet i 1850-1860-&rene muliggjorde oppdyrking av en del store jordbruksområder, men for Lesjaleirene
var senkingen ikke tilstrekkelig.
Siden 1969 har Forbygningsavdelingen arbeidet med flomsikring mot
Lora, som en en farlig materialfØrende flomelv. Den har fra gammelt
vært en stadig trusel mot Lesjeleirene. Det er utfØrt sikringsarbeider nå for ca. 1 mill. kroner i Lora. I 1976 kom det i gang flomsikring av selve Lesjaleirene. Flomsikringen omfatter flomverker
langs Lågen over en lengde på ca. 10 km, dessuten sikring av en
rekke till¢psbekker.
Tiltaket omfatter også jordbruksveger med
bruer over elva, jordbrukskanaler, leplanting m.v. De samlede kostnader er beregnet til ca. 10 mill. kroner, kostnadene deles mellom
Landbruksdepartementet, Vassdragsvesenet og kommunen.

<or
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6.3

Flomsikring

langs Orkla i Orkdal og Meldal, S¢r-Tr¢ndelag,

Orkanger.

Fig. 7
0

fig. 7

Ordal er en typisk flomelv som
renner ut i Trondheimsfjorden.
Store skadeflommer har inntruffet
i 1918, 1934, 1940 og 1967. r 190
ble store jordarealer gravd vekk,
bebyggelse, veger, bruer og jernbanestrekninger ble sterkt skadet
og et menneskeliv gikk tapt. Allerede i 1860 ble det foresl&tt kanalisering av nedre del av Orkla,
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men arbeidene kom ikke til utf¢relse.
Etter skadeflommen i 1967 er
det utf¢rt og under utf¢relse flere store flosikringstiltak,
bl.a.
A Orkla ved Gjlme, lengde ca. 1,4 km, kostnad ca. 600.000 kroner.
Her blir store jordarealer sikret, dessuten flere industribedrifter
Kommunen har senere fått bistand til å f¢re Orkla i ny kanal ut i
Trondheimsfjorden.
B Orkla ved Kvåle - Bakk, lengde 2,7 km, kostnad ca. 2,2 mill.kroner. Interessert areal l.100 dekar.
6.4

Sikring mot erosjon og skredfare i Helgådalen, Verdal,
Nord-Tr¢ndelag, se fig. 8.

I 1893 br¢t Helgåa nytt 1¢p gjennom en
leirrygg forbi en ca. 29 m h¢y foss,
på kort tid senket elvel¢pet seg ved en
bakovergripende erosjon. FØrst ved
Granfossen, en halv kilometer lenger
oppe, fantes en terskel som stoppet
elvas arbeid. I begynnelsen grov elva
seg ned i et trangt leie med nesten
vertikale meler, etter hvert har skråRas
ningene slaket seg ut og utvidet elveleiet. Erosjon i sideretningen har
n'
..Fo
senere fØrt til undergraving av skråningene.
P& grunn av den store hydeforskjellen som plutselig oppstod mellom terrenget på sidene og elva, har
alle sidebekker Og grfter
laget erosjonsgroper av betydelige dimensjoner.
Det er beregnet at et areal av stdrrelsesorden 800 dekar er blitt Ødelagt ovenfor fossen. Siden raskatastrofen er det
utfrt en rekke sikringstiltak i Helg&dalen. Ved samarbeid mellom
Statens naturskadefond og Vassdragsvesenet er det i 1977 satt i gang
forbyggingsarbeider i Helgåa i 4,5 km lengde med sikring av flere
bekketillp med samlet overslag 8,5 mill. kroner. Arbeidet vil ta
I-5 &r.
6.5

Forbygging

mot Namsen i Grong og Overhalla, Nord-TrØndelag, fig

Ras

ig.9

Katastrofale leirras senest i 1959 og
skadeflommer i 196l Og 1962 f&rte til
at det ble igangsatt omfattende geotekniske underskelser
langs Namsen.
Det ble påvist at bruddutviklingen
kunne fØre til nye raskatastrofer, og
forbyggingstiltak ble anbefalt.
Siden
1962 er det i Namsen og i sideelva
BjØra utfØrt forbyggingsarbeider for
ca. 32 mi 11. kroner, og det gjenstår
arbeider for minst 15 mill. kroner.
Arbeidene, som består i steinsikring
av de hye, rasfarlige skråningene,
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sikrer mot utgraving og reduserer faren for ras. Enkelte steder
blir det også etablert belter av skog langs elvekantene for å minske skadene ved overstrdmming.
6.6

Forbygging mot Karasjokka i Karasjok, Finnmark

Karasjokka er en tillpselv til Tana. På de nedre ca. 50 km har
elva et krokete lp mellom flate terrasseformede avleiringer som
representerer det beste av jordbruksområdene i kommunen og hvor det
meste av bebyggelsen er anbrakt. Elvekantene består av fine masser
som lett kan svekkes når påkjenningen blir for stor. I alle typise yttersvinger er det oppst&tt elvebrudd hvor det stadig foreg&r
erosjon. I storflommer kan utviklingen ofte gå temmelig raskt,
slik at betydelige arealer dyrka mark kan bli revet med, og veger
kan komme i faresonen. Også isforholdene skaper problemer i Karasjokka, dels ved at elvelopet bunnfryser, dels ved at ismasser kommer i bevegelse. I de siste ca. 10 &r er det utfØrt forbyggingsarbeider i Karasjokka for å hindre utgraving. En del steder har
det ogs& vrt ndvendig med flomverk for & hindre oversvmmelser
og
utgraving.
6.7

Flomskader p& Vestlandet

I 1971, 1973 og 1975 har det vært ekstraordinære flomskader på hele
Vestlandet.
Flommene skyldtes uvanlig store nedbØrmengder til dels
i forbindelse med snøsmelting.
I tettstedet H¢yanger ble bolig-og
forretningsbebyggelse sterkt skadet, veger og bruer ble brutt og
parkområder ble tatt av elva. Skadene ble anslått til 10 mill.
kroner. Etter skadeflommene har Forbygningsavdelingen planlagt ca.
200 forskjellige sikringsarbeider med samlet overslag ca. 20. mill.
kroner. P& grunn av utilstrekkelige bevilgninger tar det tid f&r
disse tiltakene blir ferdige.

7

ppsummering

I perioden fra 1880 til 1976 er det utf&rt ca. 5.000 forbyggingsarbeider i Norge. I gjennomsnitt er det forbygget ca. 50 km pr.år.
Det er videre anslått at det i de siste 20 årene er sikret gjennomsnittlig 5.000 dekar jord pr. år, i tillegg kommer nytten for hus,
veger m.v.
I de siste 30 år er det gjennomsnittlig tirrlagt ca. 2.000 dekar
pr. år, dessuten har flomverkstiltak sikret gjennomsnittlig ca.
1.600 dekar pr. år. De siste 5 årene har det vært en markert king
i antall sknader om sikringstiltak, og Forbygningsavdelingen har
nå vedtatte arbeider for ca. 70 mill. kroner som ikke er kommet i
gang på grunn av manglende bevilgning.
Dette viser med all tydelighet at det er stort behov for flomsikringstiltak i Norge i årene
som kommer.
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Einar Beheim, Forbygningsavdelingen
"SYVDETERSKELEN", ET NYTTIG TILTAK I LAKSEELVER

I mange elver finnes terskler av en eller annen art. Det kan være
alt fra sm& lave dammer til bryggeliknende utstikkere som er plassert mer eller mindre skrått ut i elva. Disse tersklene er dels
bygget som skadedempende tiltak ved vassdragsreguleringer, dels for
å skape fiskeplasser i uregulerte elver hvor fisket, spesielt etter
laks, er betydningsfullt.
I vassdrag hvor reguleringer er årsaken til at terskler blir bygget, er det ofte andre forhold enn fisket som er bestemmende.
Viktigst er gjerne det estetiske, hensynet til vannforsyning, til
grunnvannstanden i området osv. Ellers har tiltak i regulerte og
uregulerte elver det til felles at det er de biologiske problemene
som er vanskeligst & mestre.
Det skyldes dels mangelfullt kjennskap
til kosystemene
i rennende vann, dels manglende underskelser
og
erfaringer på dette felt.
Vassdragsvesenet får ofte henvendelser fra enkeltpersoner, grunneierlag, fiskeforeninger m.v. om hva man kan gjdre av tiltak i en
elv, og hvorledes tiltakene b&r utf&res for & gjre elva bedre for
fisken og fiskeren. Hittil har man ikke kunnet gi fullgode svar
eller anvisninger, men et samarbeid mellom Forbygningsavdelingens
Vestlandskontor, fiskerikonsulenten i Vest-Norge og fiskeforeningen
i Syvde har resulert i en ny terskeltype, den såkalte "Syvdeterskel"
som synes meget lovende.
[et er trolig de farreste som har h&rt om
denne terskelen, og vi vil benytte anledningen til å spre noe mer
kunnskap om dette element i våre vassdrag.
Men frst litt om m&let med bygging av lakseterskler.
Hensikten
er fØrst og fremstå oppnå en varig Øking av fiskeutbyttet.
Det
må fremheves at dette ikke betyr at hensikten ene og alene er å
skape flere slakteplasser.
I elver hvor bestanden fra fr er overbeskattet vil dette bare fØre til at det varige utbyttet avtar.
N&r tiltakene planlegges er det derfor ndvendig & starte med en
mest mulig realistisk vurdering av de forhold som virker inn på så
vel bestanden som på utbyttet av fisket, nemlig:
1
2

3

4

Oppgangsmuligheter
Hvileplasser
Fiskeplasser
Gyte- og oppvekstmuligheter

Når det gjelder oppgangsmulighetene vil vi fremheve at den laksen
som når fram til elvemunningen på sin gytevandring inn fra havet,
kun er en rest av bestanden av potensielle gytere. En vesentlig
del er allerede fisket opp i sj&en. Om laksen blir g&ende lenge
utenfor elvemunningen reduseres antallet ytterligere.
Tiltak som
får laksen til raskt å gå opp på elva vil derfor fremme utbyttet
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av elvefisket. Slike tiltak kan være å manipulere vassfØringen så
det lages hyppige småflommer eller i visse tilfeller utdyping av
elveosen. Sistnevnte tiltak er ofte aktuelt i elveoser som grunner
eller rer s& sterkt opp at laksen ikke t¢r passere.
Da kan utdyping av osen og konsentrasjon av strømmen være nyttig.
Hvileplasser i form av kulper eller steiner som bryter strømmen,
gir laksen et sted å stå. På strykstrekninger hvor hvileplasser
ikke finnes, vil laksen passere uten å stoppe. For sportsfiske er
disse strykstrekningene ubrukelige.
Enkelte småelver består nesten
bare av slike partier, og mesteparten av laksen kan da, uten å
stoppe i elva, gå opp i nærmeste vann og holde seg der til gytingen
begynner. Skal det overhodet bli noe sportsfiske av betydning i ei
elv av denne typen, må det lages hvileplasser.
Sorn det går fram av ovenstående er de gode sportsfiskeplassene steder hvor laksen stopper opp for kortere eller lengre tid under oppvandringen. Men ikke alle slike hvileplasser er egnet for sportsfiske. I lange, stille hdler kan det stoppe betydelige mengder laks
uten at hlen gir godt sportsfiske.
Ofte er det i lange hler brukbart stangfiske bare ved utl&pet og innl&pet fordi resten av h8len
er for stille.
Når det gjelder gyte- og oppvekstmuligheter er disse meget vesentlige for strrelsen av en bestand. Laksebestander, som ikke f&r
tilskudd ved utsettinger, kan bare gi hØyt utbytte hvis gytemulighetene er gode og oppvekstforholdene er så gode at det produseres
et stort antall utvandrende lakseunger (smolt). ten naturlige produksjonen er meget vanskelig å måle, men det materialet som foreligger fra norske elver, viser at det er en voldsom variasjon fra
elv til elv. Under ekstra gunstige forhold, som i Sandvikselva, kan
en komme opp i en årlig produksjon på omkring 1 smolt pr. 5 m? elv,
mens det i lite produktive elver kan kreves over 100 m? pr. smolt.
Sorn avslutning på dette med målet for terskelbyggingen vil vi igjen
minne om at det i en god lakseelv må være balanse mellom oppgangsmuligheter, gytemuligheter, oppvekstmuligheter og fiske. Hvis det
er så lite vann i elva sommeren gjennom at laksen frst kommer opp
senhstes, hjelper det lite å bygge flere fiskeplasser.
Ellers vil
det trolig ofte være viktig å kombinere bygging av lakseterskler med
andre tiltak som f.eks. yngelutsettinger, trappebygging osv.
Tilbake i Syvde i M&re og Romsdal vil vi innledningsvis si at Oselva
ble korrigert og forbygget i perioden 1967-72 for & sikre jordbruksområder mot utgraving og flomskader. Etter at det hadde vist seg
at lakseoppgangen ble vanskeliggjort i lavvannsperioder, ble det i
1972/73 forsksvis bygget et par terskler p% nedre delen. Disse er
senere (1978) blitt supplert med ytterligere tre på strekningen ovenfor. Terskeltypen, som er en kombinasjon av lav terskel og strmkonsentrator, er blitt kjent under navnet "Syvdeterskel".
Bygningsmessig er konstruksjonen svært enkel jfr. vedlagte tegning. Terskelen er gitt form av en butt, avkortet plog stilt mot strdmmen.
Den er bygget av stokker eller stolper som er lagt fra landsiden på
hver side delvis motstrms ut i elva. Motstrmstokkene
er lagt med
åpningsvinkel 35-45°med elvekanten. Det brukes flere stokker i
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hyden p& hver side avhengig av grunnforhold, nsket oppdemming o.l.
Egnet diameter på stokkene, som br vre impregnerte, er ca. 20 cm.
Det br vere noe fall på stokkene fra landfestet og ut mot overlpet,
anslagsvis 25 cm. I gapet mellom motstrømsstokkene legges tverrstokker som utgjØr overlØpet for terskelen. .Antallettverrstokker
bestemmes ut fra Ønsket oppdemming og grunnforholdene. OverlØpet
senkes en stokkhyde i forhold til motstr¢msstokkene, og overl¢pets
lengde bestemmes etter hvor stor lavvassfdringen er. Trolig vil
3-4 m være en passende overlØpslengde.
Stokkene holdes på plass av skinner som er kappet i lengder på 3-4 m
og rammet ned i undergrunnen. vstanden mellom sinnene m& tilpasses grunnforholdene, men det synes rimelig bruke l,5 - Z,0 m.
Til skinnene festes stokkene med strammeb&nd eller bdyler.
Virkningen av denne byggeformen er at vannet blir samlet og konsentrert til midtlpet, og det er spesielt viktig n&r vass&ringen er
liten. Lessuten vil vannstanden oppstr&ms %ke, anslagsvis 10-30 cm.
N&r vannet samles og fallet dker, f@r strimmen stdrre graveevne, £
ved selvgraving danner det seg derfor en st&rre eller mindre kulp.
Dette er som tidligere nevnt tilsiktet og ønskelig, men en skal være
oppmerksom på forholdet og ta konsekvensen av det ved å bruke tilstrekkelig mange stokker. Derved unngår en at vannet tar seg vei
under stokkene når kulpen blir dyp.
I stedet for å bruke mange stokker som monteres til en nedgravet
vegg kan det være en lØsning å bygge et solid fundament av stor
stein som stokkene legges på. Men også dette må graves tilstrekkelig dypt for å unngå utrasing når kulpen utdypes. Nok et alternativ
som kan komme på tale er å forsterke bunnen i kulpen med stein når
den har fått en rimelig dybde.
Ovennevnte utgave av "Syvdeterskelen" baserer seg på stokker som
byggemateriale. Som alternativ kan en godt tenke seg bruk av store
steiner eller blokker da det mange steder vil være lettere å skaffe
til veie. [essuten vil det ofte gli bedre inn i landskapsbildet,
spesielt om steinene er elvestein fra stedet. Rammeverket av skinner blir det samme for denne varianten, men i tillegg må nyttes
langsgående skinner som sttteskinner for å holde steinene på plass.
Felles for de to variantene av "Syndeterskelen" er det at sideskråningene bdr forbygges for å unngå ukontrollert graving og brudd i
elvekantene når kulpen utdypes.
Som nevnt innledningsvis synes "Syvdeterskelen"meget lovende, og
vel verd å satse på i det videre arbeidet med å bedre forholdene
for laksen og Øke utbyttet for fiskeren. For kulpen som dannes
skapes et oppholdssted i lavvannsperioder og har ellers vist seg å
være en god fiskeplass. I utlpet av kulpen vil bunnmaterialet avlagre seg etter en forutgående naturlig sortering, og det må forventes at visse soner i dette området vil tilfredsstille laksens
krav til gytebunn. Dessuten blir oppstuvingen ovenfor terskelen
moderat. Sist, men ikke minst, er konstruksjonen enkel, krever
ikke kostbare materialer og blir derfor Økonomisk overkommelig &
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FagsjefJ. tnes, Hydrologiskavdeling
AKTIVITETERVED HYDROLOGISK
AVDELING

Ifølge gjeldendeinstruksfor Hovedstyretfor Vassdrags-og elektrisitetsvesenet
skal dette blant annet 'foretahydrologiskeog andre underskelser samt innsamle
og bearbeidematerialetfor et nærmerekjennskaptil landetsvassdrag".
Denne hydrologiskedelen av etatensvirksomhettas hånd om av Hydrologisk
avdeling,og arbeidsområdet
dekkes godt av termenoperativhydrologislik den
ble definertav "TechnicalConferenceof Hydrologicaland Meteorological
Services" i Geneve i 1970. Med dette begrep forstårman:
a. M@lingerav grunnleggende
hydrologiskeelementer
fra meteorologiske
og hydrologiskestasjonsnett.
Innsamling,overføring,behandling,lagring,og
publiseringav grunnleggende
hydrologiskedata.
b. Hydrologiskeprognoser.
c. Forskning,utviklingog forbedringav metoder,
fremgangsmåter
og teknikkinnenforplanleggingav
stasjonsnett,instrumenter
og metoder,dataoverf@ringog databehandling,
fremskaffelse
av meteorologiskeog hydrologiskedata for planleggingsfor%l samthydrologiskeprognoser.
Administrativt
er avdelingendelt i fem fagkontorerog en seksjonfor kontoradministrasjon.(Se neste side.)
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VH - VASSDRAGSDIREKTORATET

-

HYDROLOGISK

AVDELING

Fagsjef.
Jakob Otnes
Seksjonfor kontoradmin.
KonsulentT.Høverstad.

Intern kontoradministrasjon.
Innkjøp,
Budsjett- og regnskap, Arkiv, Skrive-,
tegne-, instrument- og fotograftjeneste

VHB- Brekontoret
Overing.GunnarØstrem.

Breers hydrologi.
KartLegging av breer.
Slamføring i beelver.
Studier av satelZittbilder.

VHD - Datakontoret
Overing.Bo Wingård.

Tiletteleggelse
og gjennomforing av
avdelingens EDBoppegg.
Utviking
av matematiske modeller.
Kvalitetskontroli, stedfestningssystem.

VHG - Grunnvannskont.
Overing.bysteinAars

runnvannets innvirkning på avrenningen
i v&e elver.
Reguleringers innflytelse
på grunnvannsforhoLd.

VHI - Iskontoret
Overing.Syver Roen

Isundersøkeiser,
frostrøykobservasjoner,
vanntemperature&linger.
Undersokelser
av stromforhold og saltgehalt
i fjorder
og sund påvirket av vassdragsreguleringer.
Innsjøers hydrologi. Opplodding av innsjøer.

VHO - Kontoretfor
overflatehydrologi
Overing.Ivar Hagen.

PLanlegging, bugging og vedlikehold av
stasjonsnett.
M&Zingav vassføring.
Isoppstuving, snødybder. AvLøps- og tilsigsberegninger.
Beregninger av regulert vassføring, kapasitet av vannverk, snømagasin,
flom, fomvarsling
i Glomma. Hydrologiske
og hydrognafiske kart.

Personale.
Utvikling siden 1895
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OPPDRAGOG SPESIELLEPROSJEKTER
Fra 1.1.1977gikk avdelingenover til en ny form for oppdragsvirksomhetetter
nærmereutredede Økonomiskeretningslinjer. De fleste kortvarigeoppdrag blir
betalt pr. medgått arbeidstidmens flere av de langvarigeblir finansiertved
avrundedebeløp som stilles til disposisjonfra oppdragsgiver.
Av spesielleprosjekterkan nevnes:

R&dgivende utvalg

for fjordundersokelser.

Koordineringav spesielleundersøkelser
i forbindelsemed virkningenav Økt vintervassføringtil våre fjorder.

Sur nedbors virkning

p@ skog 0g fisk.

Avdelingendeltar i dette prosjektetved
bygging og drift av prosjektetsavlpsstasjoner,og dessuten i prosjektetsgruppe
for matematiskemodeller.

Svartisprosjektet.
Hydrologiskeundersøkelseri forbindelse
med Svartisprosjektet.

Urbanhydrologi.
Undersøkelserfor å klarleggeurbaniseringens

.2

innvirkningpå avløpsforholdene.Dette var
prosjekt nr.

under Forskningsprogram
for

rensing av avløpsvann,som ble avsluttet31.12.76.
Undersøkelsenefortsetteri NVE regi.

Norsk hydrologisk

komite.

Sekretariatog koordineringav den norske
virksomhetinnenfor de internasjonalehydrologiske programmene.
IHP. (InternationalHydrologicalProgramme,UNESCO).
OHP. OperativeHydrologicalProgramme,
World MeteorologicalOrganization,WMO).

Grunnvannsnett.
Oppbyggingog drift av stasjonsnettfor kartlegging
av våre grunnvannsressurser.IHP prosjekt i samarbeid
med NGU.
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Sn@hydrologi
Prosjektunder IHP. Metodeutvikling.Studium
av historiskmateriale. Modelltilpasning.Ved IHP
periodensslutt skal snøhydrologien
tilknyttesavdelingen
på oppdragsbasis.

Vannbalanse.
Prosjektunder IHP. Grunnlagfor konsistente
karter i samarbeidmed Meteorologiskinstitutt.
Modelltilpasning.

Matematiske modeller.
Rekonstruksjon
av naturligavløp i regulerte
vassdrag. Modellerfor tilsigsprognoser.
Oppdrag for regulanter.
TIDKREVENDEAKTIVITETER
1.

Data-akvisisjon

som omfatter:

- opprettelseog drift av landsomfattende
stasjonsnett(se kart)
- datainnsamling
- - bearbeidelse
- - publisering
- - arkivering
2.

Besvare sporsm@l av hydrologisk

3.

Utarbeide faglige

4.

Skaffe

5.

Utviking
-

til

art.

rapporter.

veie materiale
og utprøving

og til

dels vere sakkundig ved vassdragsskjonn.

av ny metodikk.

Dette omfatter

automatisering
av stasjonsnett
(digitaleinstrumenter,
dataloggere,utvikling
av sensorer,fjernoverføring
av data).

-

fjernanalyse
(tydningav data fra satellitteller fly),

- matematiske
modeller
(tilsigs-og prognosemodeller,
innsjømodeller).

i dag:
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Tegnforklaring av kart.

•

Vannmerker i drift (1976) og
nedlagte vannmerker med en
observasjonsrekke på min. ett
år. Av plasshensyn har en ikke
kunnet dif/ erensiere mellom
de forskjellige typer vannmerker.
Steder hvor det foretas grunnvannsobservasjoner.
Som regel tas disse i f /ere brønner i
et tverrsnitt av dalbunnen (se
ogsd under F).

T

Stasjoner for registrering av
vanntemperatur. Ved flere av
disse stedene er det installert
termograf (automatisk temperaturmåler).

K

Målepunkt for snø. Ved fem
stasjoner ble det under IHD.
(Den internasjonale hydrologiske dekade) installert snøputer (automatisk registrering
av snoens vannverdi).
Felt hvor det foretas snøtakseringer ved direkte målinger
mot slutten av vinteren. En
rekke kraftverk foretar selv
målinger i sine felt i tillegg til
dette. Avdelingen mottar resultatene fra slike målinger.

€

Forskningsfelt hvor det foretas observasjoner av en rekke
hydrologiske komponenter.

Forskningsfelt opprettet innen/ or eller i nærheten av urbane
områder. Her observeres en
lang rekke hydrologiske komponenter for d studere bebyggelsens innflytelse pd avrenningsforholdene.

@

Bre/elter. På flere breer obser
veres tilvekst og avsmeitnin
for studere
innvirkningen p
det hydrologiske regime. Mål
ingene fore tas over hele åre
ved staker, og om vinteren og
sd ved veining av sn»en i ulik
lag ned til forrige års som
meroverflate. Breens oppforse
for søkes sett i relasjon til me
teorologiske data som ogs
samles inn.
I breelver fore tas det f !ere ste
der måling av de slammengde.
som transporteres fra breen o
som av lagres i neden/ or liggen
de vann, og som forventes
skape problemer ved en utbyg
ging av vassdraget.

Forskningsfelt opprettet unde
prosjektet Sur nedbørs virk
ning p@ skog og fisk. NVE
har stått for utbyggingen a,
avl»psstasjoner og har ansvai
for ettersyn og tilrettelegge Ist
av data for denne delen a,
prosjektet.
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STASJONSNETT,DATABEHANDLING
OG KVALITETSKONTROLL
AV DATA
1. STASJONSNETT. Av Sverre Krog, Hydrologiskavdeling
Våre forfedre lærte seg tidlig å dra nytte av vassdragene. I eldre tid besto
nytteverdienhovedsakeligi at elvene og sjøene ble benyttet som trafikkårer.
Det er således ingen tilfeldighet av forløperenfor NVE het "Kanalvesenet".
En rasjonellutnyttelseav vassdrageneforutsetterat en kjenner til hvordan
disse oppfører seg. Her kammerobservasjonav vannstand inn i bildet. Vannstanden er nemliggrunnlagetfor nesten alle hydrologiskeberegninger.
De første regelmessigevannstandsobservasjoner
i Norge ble satt i gang i 1840arene. Det var bruken av vassdragenetil ferdsel og fl@ting som ga st@tet til
igangsettelsen. Antall målestasjonervar imidlertidfå, og de var hovedsakelig
plassert i de store vassdragene.
Fra slutten av forrige århundre kom utbyggingenav våre vannkraftverki gang.
For @ kunne dimensjonereanleggeneriktig var det nodvendigkjenne

avl@pets

størrelseog variasjon,ogdette førte til en rask Økning av antall observasjonssteder. Dagens observasjonsnetter ganske omfattende,se oversiktskartunder
fagsjef tnes's artikkel.
Observasjonenebesto i eldre tid utelukkendeav manuelle avlesningerpå en fast
ska1a, vanligvisen gang pr.dag. I de senere Ar er imidlertidde daglige

observasjoneri stadig større grad blitt erstattetav registrerendeinstrumenter,
såkalte limnigrafer. Dette har flere årsaker. For det første er det blitt

vanskeligereå finne folk som er villige til å påta seg den byrde daglig avlesning
er. For det andre blir målestasjonenenå ofte plassert til fjells, slik at
besøk hver dag forbyr seg selv. For det tredje finnes observasjonsstederi
mange sm% felter hvor dgnvariasjonen i vannstand og vassf@ring er s@vidt betydelig at kun en avlesning i døgnet ville gi ganske store feil i beregnet avldp.
Med hensyn til opprettelseog drift av observasjonsstedenekan en skille mellom
fplgende tre typer:
a) Stasjoner som blir bekostet og drevet av Hydrologiskavdeling ved NVE.
Disse er et ledd i de generellehydrologiskeundersøkelseri landet.
b)

Stasjoner som det offentligepålegger regulanterå drive i henhold til
konsesjonsbetingelsene.
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c) Stasjonersom blir bekostetav andre, som oftest i forbindelsemed forprosjekteringav kraftverkeller vannverk.
Observasjonsmaterialet
fra gruppe a og b, og i stor utstrekningogså gruppe c,
blir innsamletog bearbeideti NVE.
Skal en kort summerenytten av de vannstandsobservasjoner
som i dag foretas,kan
følgendenevnes:
a) Gir grunnlagsdata
for prosjekteringav kraft- og vannverk.
b) Kontrollav at konsesjonsbetingelser
i regulertevassdragoverholdes
(minstevassføringer,
reguleringsgrenser
m.v.).
c) Gir grunnlagsdata
for rekonstruksjon
av naturligvassføringi regulerte
vassdrag.
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d) Gir grunnlagsdatafor beregningog kontrollav forurensningi vassdragene.
e) Gir nyttigeopplysningerfor fiskeinteressene.
f) Gir nyttigeopplysningerfor ferdselog fløting i elver og kanaler,
Som nevnt har det siden starten i forrige&rhundrevert et kende antall observasjonsstederi drift. Utviklingener vist i figur på foregåendeside.
Observasjonerforegårnå i tilsanmen1260 forskjelligepunkter. Av disse er
noe over tredjepartenutstyrtmed limnigraf. Ca.800 av stasjonenegir grunnlag
for beregningav avløp,mens de øvrige registrerervannstandeni reguleringsmagasiner.

•

DATABEHANDLING.Av Leif Egil L@rum, Hydrologiskavdeling

Overflatekontoret
utfører i det alt vesentligedatabehandling
v.h.a. EDB. Her
skal gjengisnoen generelletrekk. Se også forenkletsystemkart.
Observertedøgnmiddelvannstanderdobbelpunchespå magnetbåndi månedsblokker.
Rådataarkivetoppdateresfor hver stasjon når hele kalenderåretforeligger. I
tilfelleav analogtregistrertedata, tas døgnmiddelut manuelt. Operativtutstyr
for kurvef@lgingbenytteskun i spesielletilfelle,som til eksempelved svert
sm% nedbdrfelthvor dataeneregistrerespa hullbandsom knekkpunktog overforestil
separatearkiv. På langt sikt er det meningen at samtligelimnigram
skal digitaliseres. Rådataarkivetinneholderi dag ca. 40 000 observasjonsår,lagretpå
magnetbånd.
Isreduksjonforegårmanuelt,grafisk. Kompletteringbestår av både ifyllingav
enkeltdatasamt lineær interpolering
der det ansees forsvarlig. Arkivet for godkjente vannstanderbestår av vel 20 000 observasjonsår
arkivertpå hurtiglager.
Faste stasjonsdatasåsomidentifikasjon,
feltareal,vassføringskurver
m.m. legges
pa hurtiglager(VMBIBL).Vassf&ringskurver
er segmenterav typen q=k (H+Ah),
maskinelttilpassetde målte verdier. VMBIBLromer fortideninformasjon
fra
ca. 2 500 stasjoner,inklusivenedlagte.
Primær-og sekundærbehandlingen
operererblant vel 100 ulike program,de aller
fleste skrevet i FORTRAN,Første fase av sekundærbehandlingen
vil alltidvære
konverteringav vannstandtil vassføring. Deretterpresenteresdataene i ulike
formerfor brukerne. Oppdragenekjøres satsvispå NVE's CD3200. Systemethar
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stort sett hatt sammeutformingsiden 1970,mens det på analysesidenhar skjedd
en vesentligutvikling.
Av applikasjonsprogram
kan nevnes flomfrekvensanalyse,
trinnvisregresjonsanalyse,
stokastiskanalyse,routingav flommerm.m. Flere brukereber også om data på
maskinlesbartmedium. Men selvomden tålmodigebruker fremdeleskan tilfredsstilles,er ikke dagensmuligheterfor mer rasjonelldatabehandlingutnyttet.
Dertil er systemetaltfor satsvisorientert. Dessutensavnesrutinemessig
lagringav vassføringsmålinger
og ekstrememomentanverdier.
NVE·er for tiden i gang med å anskaffeny datamaskinmed vesentligstørre lagringsog regnekapasitet,
slik at våre arkiv i langt størregrad kan leggesover på
hurtiglagerog tas hånd om av mer effektivedatabaseteknikker.Dessutenåpnes
mulighetenfor desentralisert
interaktivdatabehandlig,
av særligbetydningfor
feilsøkning,isreduksjonog komplettering.VMBIBLvil kunne utvides til også og
omfattevassf@ringsm%linger,
noe som vil forenkleutarbeidelseav vassf@ringskurver.
I tilleggvil en ny stedfestingskodeknytte det hydrologiskestasjonsnettsammen
med et omfattende
milj@datasystem.En annen vesentligforbedringvil vre en
st&rre sentralenhet.I dag ma flere av de st@rre analyseprogrammene,
s som
modellkjøringer
og omfattendeflomanalyser,
kjøres på eksternestormaskiner
med
tilhdorende
overf@ringav deler av arkivene.
Man regnermed at ny maskin er installerti NVE ved utgangen av 1979.

VED NVE-VHO
DATABEHANDLING
FORENKLETSYSTEMKART
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3. KVALITETSKONTROLL
AV DATA. Av Lars Andreas Roald, ydrologisk avdeling
Det er en rekke muligheterfor feil i innsamlings-og bearbeidelsesrutineneav vannstands-og vassføringsdataene.Disse kan skyldes obser vat@oren,
malestajonenskonstruksjon,forhold p@ malestedetog instrumentsvikt.
Også i primarkontrollenav de innkommendedata kan det gjøres feil. Digitaliseringenav registreringengir nye muligheter for feil.
Vassføringskurven
er ofte beheftet med usikkerhet,spesielt for de eksreme vassfringene som det ikke foreliggermålinger for. Ved enkelte
stasjonerkan det bestemmendeprofilet endres. Dette forer til at vass f9ringsfunksjonen
ma endres slik at ikke vassf@ringenesystematiskblir
gale. Desverre er det ikke mulig i Norge a kontrollerevassfringsfunk sjonene så ofte som ønskelig. Dette har ført til at endel profilendringer
har forblittuoppdaget inntil dataene er hlitt analyserti forbindelse
med konkrete prosjekter. Den manuelle isreduksjonkan også ofte introdusere feil i databehandlingen.
Da ens metoder for feilsøking.
De viktigstekontroller som kan foretas,er de som utføres under feltarbeide
av hydrologene. Hydrologiskavdelinghar utarbeideten inspeksjonsliste
som skal fylles ut ved stasjonsbesøk.
Når data kommer inn, skal områdehydrologenraskt gå gjennom observasjonsboken eller limnigrammet
for å oppdage eventuelleforbyttningerog andre
åpenbarefeil som raskt bør rettes.
Når dataene skal punches, blir observsjonsbøkenegjennomgåttog Apenbare
skrivefeil rettet. Fra limnigramene tas ut <lagligemiddelvannstander.
For å oppdage punchefeilblir dataene dobbeltpunchet.
Etter at dataene er innkjørt på en arbeidsfil, blir de gjerne trykket
ut i tabellformog eventueltplottet.
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Basert på data fra andre stasjoner,meteorologiskedata og en vintermåling
blir så isreduksjonenforetatt. I dette arbeidet foretas en manuell
vurdering av dataene.
De isredusertedataene får også eventuellehull ifylt med interpolasjon.
Års- og månedsmidlerregnes ut, likeså årets ekstremer. Den siste kontrollen før dataene godkjennesbestår i å sammenlikne
disse verdiene
mot tidligereårs verdier, for å se om verdiene er rimelige.
Homogenitetsbruddblir i dag identifisertved "double-mass"analyse.
Fremtidi e metoder for kvalitetskontrollav data.
Ved overgang til nytt regneanlegger det nå under planlegginget nytt
system for primærbehandlingen
av data. I dette systemetvil en rekke
metoder for feilsøkingbli bygget inn som en integrertdel.
Våren 1977 ble det nedsatt en nordisk faggruppeFAG-6 med representanter for de store hydrologiskedatainnsamlingsinstitusjonene
i Danmark,
Finland, Norge og Sverige. Arbeidsgrupperhar hatt som mandat å prøve
ut ulike metoder for kvalitetskontrollav data.
I det nye systemetvil en rekke av de metoder FAG-6 har diskutert,bli
bygget inn. Det samlesidag inn meget store mengder som ma kunne be handles raskt og med minst mulig manuell arbeidsinnsats. Kontrollene
i forbindelsemed den daglige innkjøringenbør derfor være enkle, men
de bdr kunne identifisereklart mistenkeligedata. For # avgj@re om
disse dataene kan akseptereseller ikke, madisse relativt f@ dataene
kjbres gjennom andre kontrollrutinersom i storre grad trekker inn andre
dataserier. Mest mulig av resultatenebør presenteresgrafisk. En
forutsetningfor at systemet skal bli effektivt,er at det kan kjøres
interaktivtpå skjermterminalen.
Det er i Norge et klart behov for kvalitetskontrollav de lange historiske seriene. En liknende programpakkesom er skissertfor den daglige
kontrollener nå under utvikling. Enkelte deler er idag operative.
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I tillegg til "double-mass"analyse inngår tidserieanalysei homogenitetskontrollen. I systemetvil også inngå rutiner for identifikasjonav tilfeldige
feil i de lange seriene. Fullt operativtvil også dette systemetbli når det
kan kjøres interaktivt.
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Jan Andersen,Kjell Hegge, Dan Lundquist,Nils Roar Sazlthun,Hydrologiskavdeling
BRUK AV MATEMATISKEMODELLER VED HYDROLOGISKAVDELING
1. INNLEDNING
Anvendelseav hydrologiskemodeller ved Hydrologiskavdelinghar innti1 1976
vesentligvært begrensr,t
til flomvarslingog utvidelse av tilsigsserieri forbindelsemed planleggingav kraftverk. I 1976 ble det opprettetet get utvalg
for utvikling av modeller med formålå kunne gi sikrere hydrologiskeprognoser
for drift av kraftverk. Utvalget var sammensattav representanterfra flere
forskningsinstitusjoner
og brukerinteresser. Dette utvalget satte fart i utviklingsarbeidetog har underskt forskjelligetyper modeller og deres anvendelighet på norske forhold. Av sluttrapporten(Wingardm.fl.), som inneholderresultatenefra tilsammen9 nedbørfelter,går det klart frem at selv enkle hydr·,logiskemodeller kan gi ode resultaterog være et meget nyttig redskap for utarbeidelseav flomprognoser,utvidelse av tilsigsserierog utarbeidelseav tilsispognoser for drift av kraftverk.

2. SIMULERINGSMODELLER
Fn av mange klassifiseringsmodeller
for hydrologiskemodeller er å slillemellom
"svart boks''modeller
og begrepsmessigemodeller. En begrepsmessigmodel1
bygger i større eller Pindre grad på den kunnskap vi har om de hydrologiske
prosecer, og baseres pa kjente arsak-virkning-samenhenger.Siden kontinuitetsligningengar inn som en grunnleggendedel av de fleste begrepsmessige
modellene, tar de også vare på vannbnlanseni feltet.
"Svart boks" modellene forutsettervanligvis ingen a priori kunnska om feltegenskaper eller hydrolcgiskeprosesser. De fungerer som empiriskeetablerte sammenhenger mellom hydrologiskeog meteorologiskevariabler. Slike modeller er ofte
hydrologisketillempningerav mere generellemodeller eller beregningsmetoder.
Regresjonsmodellen
er den mest anvendte gruppe av "svart boks" modeller.
Svart boks-modellerhar ofte innebygd analyser av de statistiskeegenskapene
til de dataserienescm benyttes, og de er d0rmed i stand til å beskrive usikkerheten "støyen" i den beregnede serien. I så fall kan modellen betegnes som
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en stokastisk model1. Begrepsmessigemodellerkan ogs# gis slike egenskaper,
men det blir ennå i liten grad gjort.
Svart boks-modellerer vanligvisenkleå tilpasse,de er lagt opp for matematisk/
statistiskeautomatisketilpasningsmetoder.Siden disse modellenevanligvis
ikke kan utnytteannen informasjon
enn den som ligger implisitti dataseriene,
krever de i prinsippetlengredataserierfor tilpasningenn begrepsmessige
modeller.
Hydrologiskavdelinghar to programsystem
for svart boks-modeller,Begge omfatter lineæremodellerav såkaltARIMA-type
(Auto-Regressive
IntegratedMoving
Average). Avdelingenhar også to programsystem
for begrepsmessige
modeller,ett
som omfatter HBV-3 og SNSF-modellen,
og et med urban-hydrologiske
modeller.
ARIMA-modellen
benyttesfor analyseog kvalitetskontroll
av hydrologiskedataserier. De kan benyttestil å konstruerelange fiktivedataseriersom bevarer
sentralestatistiskeegenskaperved orginalserien.Slike serierkan anvendes
ved økonomiskeoptimaliseringer
som krever lengre serierenn den historiske.
Modellenekan også benyttestil ifyllingav manglendedata og interpolasjon
ut fra meteorologiske
data eller avlpsdata. I prinsippetkan de også benyttes
til prognoseringog utvidelseav historiskeserier,men til disse formåler de
begrepsmessige
modellenevanligvisbedre egnet.
De begrepsmessige
modellene(SNSFog HBV-3) egner seg s:rlig for hydrologiske
prognoserog utvidelseav korte avløpsseriertil å dekke den periode som det
finnesmeteorologiske
data for. Etter hvert som en får mer erfaringmed tilpasning av begrepsmessige
modeller,vil de også kunne benyttestil å simulere
avlpsserier utenom observasjonsstedene.Slike seriervil selvsagtvære dårlige enn målte serier,men bedre enn serierkonstruertmed korrelasjonsmetoder
("svartboks"-modeller)
som ikke tar hensyn til feltegenskapene.De urbanhydrologiskemodelleneer laget nettopp for slike formål,å kunne simulere
avlpsserier ut fra nedbordatafor stederuten observasjonerog for felt som
gjennomgården drastiskearealbrukendring
som urbaniseringer.
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2.1 HBV-modellen.
HBV-modellenvil være kjent for de fleste. Den er utviklet ved SMHI'sHydrologiska Byrå, og er den begrepsmessigemodell som er mest utbredt i Skandinavia. Den er tilpassetet ti-tall felt i Norge, er i operasjonelldrift for
prognose i 10 felt i Sverige, og er forsøkt både i Finland og Danmark.
Modellen benytter temperaturog nedbør som inngangsdata,og består av en snømodell, en avrenningsdelog en routingdel.
Snømodellendeler feltet i 10 høydenivå på grunnlag av den hypsografiskekurven,
og behandler sndakkumulasjon
og smeltinguavhengig i de forskjelligehoydenivåene. Smelting beregnes ved en grad-dag-metode,
men smeltevannholdes tilbake inntil sn@en er mettet. I NVE's versjon opererermodellen med forskjellige vertikalgradientfor temperaturen,avhengig av om det faller nedbør eller
ikke.
Avrenningsdelenebestar i hovedsak av et markvannsmagasin,øvre sone magasin
og lavere sone magasin. Markvannsmagasinetholder noe nedbbr/smeltevanntilbake og sender resten videre til de andre magasinene. Andelen vann som holdes tilbake er avhengig av vanninnholdeti magasinet:ved tomt magasin holdes
alt tilbake,narmagasinetn@r feltkapasitetsendes alt videre. Vann kan
fjernes fra markvannsmagasinet
ved fordampning,og denne varierer fra null
ved tomt magasin til potensiellfordampningved et magasinnivå naer feltkapasitet.
Fra øvre sones magasiner er avrenningenproporsjonalmed magasinnivået(lineart magasin). I HBV-3 modellen, som Hydrologiskavdeling benytter, er magasinet gjort ikke-lineartved at avrenningenker nr magasinet nar et visst
nivå. Så lenge det er vann i øvre sene, perkolererdet en konstant vannmengde pr. tidsskritttil nedre sone (grunnvannsmagasinet).Grunnvannmagasinet er et lineærtmagasin med sen uttdmming.
Routingdelenav modellen finnes i flere varianter,og tar sikte på å beskrive
avrenningensforsinkelsei vassdraget. Dette kan gjøres med lineær tid-areal
transformasjon(enhetshydrogram),
ikke-lineartid-arealtransformasjonog
routing gjennom innsj.

De to forste variantenehrer med i den originale
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HBV-3 modellen.
For nærmere beskrivelseav modellen henvises til Bergstrøm,1976.
HBV-3 modellens styrke er dens enkle utforming. Dette gir få parametresom
må tilpasses, noe som gjør modellen egnet til automatiskparametertilpasning,

og øker mulighetenefor å finne den optimale parameterkombinasjon
og ikke en
av mange suboptimale. Svakhetener særlig at trrv:rsavrenningenpavirkes
lite av fordampning,og at modellen kan ha vansker med å gi rask nok reaksjon
fra sammensatte
felt, I det store og hele viser det seg imidlertidat HV-3
og SNSF-modellenfungereromtrent like bra. Den totalt sett største svakheten
med begge modellene ligger i den felles snømodellen. Simuleringsfeilsynes
vesentligå skri·vese; fra feil representasjonav snøens arealfordeling,da
modellen antar homogene snøforholdinnen hvert høydeintervall.
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2.2 SNSF-modellen.
Denne modellen er forskjelligfra den forrige idet

den

skillermellom fjell- ,

skog, myr og vannarealerog simulererdisse hver for seg. Modellen inneholder koblinger som simulererdreneringenmellom disse arealtypeneog kompletteres av den samme snørutineog routingprosedyresom brukes av HEV-modellen.
De forskjelligemagasiner er bygget opp som lineære bokser med buffervolumer
og i noen tilfelleroverløp (fig. 1). Fordunstingberegnes kun utfra lufttemperaturenog er gjort avhengig av vanntilgangen.En detaljertbeskrivelse
av modellen er gitt av Lundquist (1978).
Generelt kan en si at modellen er enklere enn HEV-modellen,men når en benytter
flere arealtypersamtidigblir dog antall parametreså stort at tilpasningsarbeidetkan bli noe mer krevende. Grunnen til at så pass stor vekt er lagt
på å skille mellom arealtyperer at modellen opprinneligble utviklet for å
kunne simulerevannkvaliteti de ulike magasiner og i avløpet.
2.3 VHRUT-odellen.
Denne modellen ble i første rekke utviklet for flomvarslingi nedre deler av
Glomma-vassdraget. Den kan imidlertidmed fordel også anvendes for andre vassdrag der det er nødvendigmed en routing i selve elvekanalenfor å simulere
et flomforlop.
Modellen består i hovedtrekkeneav to deler - en routing av flombølgenlangs
hovedvassdragetselvekanalog en del som beregner tilsig fra bivassdragog
delfelter som drenerer til hovedvassdraget. Tilsiget fra delfelterog bivassdrag beregnes ved hjelp av HEV-modellen. Det kan legges inn meteorologiske data fra flere klimastasjonermed referansertil hvilke delfelter
disse stasjonerer representativefor.
I den delen av modellen som simulererflomforløpetlangs hovedvassdragetselvekanal deles elvestrekningeni segmenter. For hvert segmentangis et midlere
tverrsnittbestemt av en rektangulrrbunnseksjonog to snitt bestemt av elvebreddens helning. Segmentetsvassf@ring er beregnet ved hjelp av Chezy's formel i det vannspeiletshelning er satt konstant. Det vil si at det antas være
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en entydig sammenheng
mellom segmentetsvolum og vassføringenut av segmentet.
For typiske oversvmmingsomraderer slyfen p% vassf@ringskurven,som viser
en hyere vassfbringved stigendevannstand enn ved synkendevannstand. Modellen har imidlertidi sin nåværendeform vist seg å gi gode resultaterfor de
nedre deler av Glommavassdraget.
Oftest vil det ikke vre tilgjengeligvassf@ringsdatafor alle delfelter.
Simuleringeni HEV-modellenmå derfor i stor utstrekningbaseres på antatte
verdier for de forskjelligemodellparametre. I flomsimuleringer
må det legges
spesiellvekt på et godt estimat av grad-dag faktoren. For felter uten observerte kalibreringsdatakan denne lettest bestemmesut fra vegetasjonskarter.
Modellens initialdatafor snømagasinetkan baseres på observasjonereller en
simuleringfra foregåendehøst hvor modellen selv beregner snømagasineti de
forskjelligefelter.
3. ANVENDELSESOMRÅDER
3.1 Flomvarslingved bruk av VHRUT-modellen.
VHRUT-modellensom er beskrevetunder 2.3., ble bl.a. benyttetved utarbeidelse av 3-dbgns prognoserfor vårflommeni nedre Glomma i 1978 (fig. 2). Som
input for modellen ble brukt beregnet snmagasin ved utgangen av februar i
denne delen av nedbørfeltet. Grunnlaget for disse beregningenevar akkumuleringskarterutarbeidetved MeteorologiskInstituttog direkte snømålingeri
nedb@rfeltet. Modellen ble kj@rt fra l mars for

a inkludereendringeri

sn@-

magasinet etter denne dato.
Det ble ikke forsøkt å oppdateremodellen under kjøringen for

tilpassebe-

regningsresultatene
til observerteverdier. De beregnedeverdier dannet grunnlaget for utarbeidelseav 3-dgns prognoser for en rekke punkter i vassdraget.
I fig. 3 er resultatetav prognosenevist for totalt tilløp til Øyeren.
I begynnelsenav flomperiodenvil vannføringenvære dominert av snøsmeltingen
i lavere deler av nedbørfeltet. Beregningeneviser relativt store avvik fra
observerteverdier i denne perioden. Det kan være flere årsaker til dette,
bl.a. for lavt estimert snømagasinpr. 1 mars eller for lave prognoserte
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lufttemperatureri lavere niv#er.
Senere i flomperiodenblir tilpasningmellom prognoserteog observerteverdier
bedre fordi variasjonenei lokaltilsigetblir mindre og denne delen av tilsiget fAr redusertbetydning for flomutviklingeni hovedvassdraget. Prognosene blir av den grunn mere anhengigeav selve routingprosedyren
i modellen,
og en får i større grad en antydningom hvor god denne tilpasningenhar vært.
Under vårflommeni Glomma i 1978 ble det også gjort forsøk med 5-dgns prog
noser for nedre del av vassdraget. Prognoseneble basert på data fra samme
del av vassdraget,men en måtte da i tillegg foreta 3-dogns-prognoser
av tilløpet ved Elverum. Resultatenevar mindre gode i begynnelsenav flomperioden. Dette skyldes i f@rste re!ke feil temperaturprognoser.Senere oppnidde
en bedre tilpasningog selve kulminasjonstidspunktet
ble tilfredsstillende
prognoset.
Det er her vist eksemplerpå bruk av VHRUT-modellentil utarbeidelseav flomprognoser. Modellen vil ogs bli brukt til daglige prognoserhele året, men
pålitelighetenvil da i noe sterkeregrad bli avhengigav de meteorologiske
prognoser.
Modellen vil bli forsøkt forbedreti enkelte ledd, men det kan se ut som den
største forbedringenvil oppnås ved mere detaljerteobservasjonerog prognoser for nedbør og temperaturi nedbørfeltene.
3.2 Pro noser for kraftverk.
I et samarbeidsprosjekt
mellom Hydrologiskavdeling,Elektrisitetsforsyningens
Forskningsinstitutt(EFI) og Instituttfor Vassbyggingved Universiteteti
Trondheim,har aktuelle.prognosemodellerblitt testet ut på ni felt. Feltene
var valgt med tanke på å være interessantefor kraftforsyningsformål,
og
prosjektetvar i stor grad finansiertav kraftverkinteresser
og konsesjonsavgiftsfondet. Sluttrapporten(Wingardm.f1., 1978) hadde som sine viktigste
konklusjoner:
- HBV og SNSF-modellenfungererzgodtnok til å bli satt i operasjoneltbruk
som prognosemodelleri norske vassdrag.
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- Analyse av parameterestimeringsmetoder.
Dette arbeidetvil bli drevet som
et IHP-prosjekt. SNSFmodellen vil her bli tilpasset20-30 relativt små
felter ( 60 ta') og fors@k p2 & knytte modellparametretil kjente fysiografiskeparametreog klimaparametrevil bli gjort.
Konstruksjonav syntetisketilsigsserieri vassdrag uten observasjoner.
Dette vil bli utført i to vassdrag. I det ene planleggesbygging av 4
kraftverkog en vil naturlignek gjerne ha et så godt estimat av tilsigets
størrelseog variasjon som mulig. Den andre tillempningengjelder et vassdrag hvor en flerbruksplanskal lages og hvor en trengerkjennskap til avl9pet fra flere mindre delfelter. En h#per dette arbeidet skal fore

-

frem til metoder for en enkel modelloppbyggingtil beregningav tilsiget
i nedb@rfelteruten avlpsobservasjoner.
- Utarbeidelseav VHRUT-rnodellerfor en rekke større vassdrag i landet. Modellene vil danne grunnlagetfor en bedre prognosetjeneste,spesielt i flomperioderhvor nytten av gode prognoserkan bli av vesentligbetydning.
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No 1 (Matematiskemodellers anvendelsei
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Erik Ruud, Hydrologiskavdeling
REGIONALFLOMFREKVENSANALYSE
I NORGE
Det første bidrag av betydning for beregning av flommeri Norge ble gitt av
Søgnen (1942). Hans empiriske formlerfor beregningav midlere og maksimale
flomstørrelserer fremdeles i bruk ved Hydrologiskavdeling.
I begynnelsenav 1950-rene begynte man imidlertidåta i bruk prinsippenefra
sannsynlighetsberegning
til beregning av flcmmer. Særlig har en metode utledet
av Grassberger (1936)vart benyttet ved siden av Søgnens formler.
I 1974 laget Wingard et forslag til en metodikk for beregningav flommerbasert
på statistiskeanalyser av flomdata. Med utgangspunkti dette forslagetble
det nedsatt en arbeidsgruppeved Hydrologiskavdeling tidlig i 1976 med følgende
mlsetting:

Utarbeide et formelverkfor beregningav var-, host- ogleller

årsflommer. Lage retningslinjerfor beregningav døgnmiddelflommer
med spesifisert gjentaksintervall."
Gruppens arbeid er presenterti "Regionalflomfrekvensanalyse
for norske vass drag" (Rap. nr. 2-78, Hydrologiskavdeling). Denne artikkelenpresentereret
sammendragav hovedpunkteri rapporten.
DATAGRUNNLAG:
Datagrunnlagettil flomfrekvensanalysenkan naturlig deles i to hovedgrupper:
1. Hydrologiskedata.
2. Nedb&rfelt-data.
De hydrologiskedataene er hentet fra Hydrologiskavdelingsordinærevannstands-

arkiv,mens nedbørfelt-dataene
er stillet til disposisjonav Kjell Nordseth,
Geografiskinst., Universiteteti Oslo.
Følgende krav er satt til det hydrologiskedatagrunnlaget:
1. Kontinuerlige(daglige)observasjoneri så lang periode som mulig, minimum
20 &r 5 Sr-Norge, og 15 &r i Nord-Norge (fig. 1).
2. God oppm#lingav vassf@ringskurvenshyeste deler.
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3. Hvis avløpet ved stasjonener regulert skal magasinprosentenikke overstige
6% av årsavløpet.

la

a

.0...,

"

m

t)

m

l
f

20

d

ta

a

<

18

I

N

40

Observasjonsperiode(år)

Fig. 1. Fordeling av antall stasjoneretter observasjonsperiodens
lengde.
Det resulterendeutvalg utgjorde 173 stasjonerfordelt over hele landet. Utvalget er ikke underkastetnoen representativitetstest.Det er imidlertidstyrt av
utvalgskriteriersom vil avvike fra statistiskslumpfordeling
av de fysiografiske
forholdenei Norge. Fig. 2a, 2

og 2c viser utvalgets frekvensfordelingav hen -

holdsvis areal, snaufjellprosent
og effektiv sjøprosent. Disse avvikene synes
imidlertidikke å bidra med noen vesentlig del av den usikkerhetsom må påregnes
i analyserav denne typen, under forutsetningav at formelverketbenyttesmed
forsiktighetpå atypiske vassdrag og sm! felt (50

km2).

I appendixI er gitt en fullstendigliste over tilgjengeligenedbørfelt-parametre som er inkludert i analysen.
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STATISTISKBEHANDLING
AV HYDROLOGISKE
DATA
De ulike flomtypenesom kan opptre i Norge klassifiseresgjerne etter sin opprinnelsesom vårflommer, høstflommerog vinterflommer.Vårflommerer snø smeltingsflommer
om våren og forsommeren.De karakteriseresved en relativt
lang høyvannsperiode
med en eller flere overlagredeflomtopper. Disse er forårsaket av intensvarme og/ellerregnnedbør. Høst- (og sommer)flommerer kortvarige,høye flomtopper. De er hovedsakligforårsaketav nedbørmed stor intensitet. Vinterflommer
er høye flommermed kort varighet. Disse opptrer langs
kysten og er vesentligforårsaketav regn og snøsmeltingsamtidig.
Statistikkens
krav til homogeniteti utgangsmaterialet
kan vanskeligoppfylles

når det gjelderflomdatafra norske vassdrag, De klimatiskeforholder så sterki
varierendetil alle årstiderat det er svært få stederen kan si at flommerhar
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en homogenopprinnelse. I behandlingenav flomdataenehar en valgt å skille
mellom varflommer(1.1.-31.7)og hostflommer(1.8-31.12)i innlandsregionen
(fig.3). I kystregionener flomdataenei enda mindre grad homogeneog her
har en derforvalgt bare å analysereårligemaksimalflommer.
Flommeri felt med bredekketareal over 5% er behandletseparat. Her er også
kun årligemaksimalflommer
analysert.
F@Orflomserieneer forskt tilpasseten fordelingsfunksjon
er hver enkelt
serie testetfor innbyrdesavhengigheti observasjonene.Dette er gjort ved
hjelp av Spearmansrangkorrelasjonskoeffisient
og seriekorrelasjon
basert på
rang.
Fire forskjellige
hovedtyperav sannsynlighetsfordelinger
er forsøkttilpasset
flomseriene:
1. Lognormalfordelingen
2. Gammafordelingen
3. Log-Pearsontype III
4

Ekstremverdifordelingen

Det er pr@vetbade 2 og 3-parametriske
varianter av svel lognormal-som
gammafordelingen
og for ekstremverdifordelingen
er de såkaltetype I og III
fors@kttilpasset. I alt inngir syv forskjelligefordelingeri undersokelsen.
Tilpasningenmellom observerteflomserierog fordelingsfunksjonene
ble testet
ved kji-kvadratmetoden
og en sannsynlighetsmetode.
Hazens plotteformel
ble
benyttetog det ble skiltmellom ulike flomtyperog områder av landet. Testen
viste at avde tre-parametriske
fordelingenevar log-Pearsontype III og lognormal jevngodeog best av de tre-parametriske,
mens lognormalfordelingen
var
best av de to-parametriske.Alle de tre-parametriske
fordelingeneviste
imidlertidbedre tilpasningtil observertflomserieenn de to-parametriske.
Det ble ikke påvist regionaleforskjellereller forskjellersom følge av ulik
flomtype(vår,høst,år). I denne undersøkelsenble log-Pearsontype III valgt
fremforlognormal3-parameter
fordi fordelingsparametrene
er enklereå estimere.
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REGIONALISERING
Som følge av statistikkens
krav til mest mulig homogenedataserierble en
kystregionadskiltfra en innlandsregion(fig. 3). I kystregionener de klimatiske forholdeneslik at vrflommer ikke representerer
noe markert,årvisst
fenomen.
I kyst- og innlandsregionen
tar den videre oppdelingi områder sikte på åre dusere avviketmellom observertog beregnetspesifikkmiddelflom,residualavviket, etter folgenderetningslinjer:
1. Områdetsmidlere residualavvikskal være mindre enn 10Z.i kysregionenog
i vårflom-områdene
i innlandsregionen,
og mindre enn 12.5% for høstflomområdenei innlandsregionen.
2. Kun unntaksvisaksepteresresidualavvikst@rre enn

207, i den f@rste

gruppenog ± 257, i den andre.
Grensenemellom områdeneble i hovedsakbestemtut i fra residualavviksmnstre
som fremkommeri formelverket
for spesifikkmiddelflomved å betraktehele regionen som en gruppe av stasjoner. Stasjonstettheten
ndvendiggj@r imidlertid
bruk av skjønn i forbindelsemed grensedragningen
en rekke steder.
De resulterenderegionerog områderer vist i fig. 3a og 3b. Det skillesmellom
1. Kystregionen: OmrådeÅl og A2
2. Innlandsregionen:
a) Vårflomområder:
VI,V2,V3
b) Hostflomomrader:HI,H2,H3,H4,H5
Grenselinjene
mellom regionerog områderer på kartet trukketsom relativt
glatte linjerder det ikke er tatt vesentlighensyn til topografiskeelementer
som daler og fjorder. I virkelighetener imidlertidregioneneinfiltrert
i hverandrei kompleksemnstre der hyde over havet, avstandfra kyst/fjord
og beliggenheti forhold til dominerendetopografielementer
er av vesentlig
betydningfor områdetilhørligheten.
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FORMLER FOR FLOMPARAMETRE

Fire forskjelligemåter å beregne flom av varierendefrekvenser vurdert i denne undersøkelsen. Man fant at prediksjonslikninger
for midlere spesifikk
sesongflom (qmax) samt parametreneqml og sl i log-Pearsontype III-fordelingen, kombinertmed en kartfremstillingav fordelingensskjevhetskoeffisient
(gl) ga det beste resultatet. Følgelig ble qmax• qml og sl relatert til
nedborfelt-parametrene
i app.I og spesifiktnormalavlp (q5) ved hjelp av
trinnvis,multippel regresjonsanalysepå logaritme-transformerte
variable
(ikke

qml).

De langt fleste nedbørfelt-parametrene
viste seg å gi et signifikantbidrag på
5%-nivå i ett eller flere av flomområdene. Det ble derfor vurdert nødvendig
å gjøre et utvalg av de tilgjengeligenedbørfelt-parametrene
for bruk i et
endelig sett med flomformler. Dette ble gjort ved at sterkt interkorrelerte
parametreførst ble samlet i grupper, og den av gruppens parametresom gjennomgående viste størst forklaringsgradmed henblikk på de valgte flomparametre
ble foretrukket.
I tabell Ia, bog c er angitt hvilke nedbørfelt-parametre
som ga signifikant
bidrag på 5% nivå til forklaringav variansen i henholdsvisqmax, qml og sl
i de forskjelligeflomområdene. Tabellen angir også områdelikningensmultipple korrelasjonskoeffisent,
det antall felt den er basert på og fortegnettil
de ulike leddene i likningene.
Tabell Ia:

"ax

VI

V2

v3

HI

H2

H3

H4

HS

AI

A2

33
0.9

45
0.97

449
0.95

27
0.98

39
0.96

23
0.97

19
0.96

18
0.93

18
0.98

13
0.99

+

+

+

+

+

+

+

+

+·

+

se
sE

+

+

+

Sr

+

Område

Antall

r

hr

Ile

felt

aH

•»

+

F

4,

+

+

ABRE
19
0.88
+
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Tabe11 lb: qml
VI

v2

v3

HI

H2

H3

H4

HS

AI

A2

33
0.46

45
0.67

49
0.35

27
0.90

39
0.78

23

19

18
0.71

18
0.78

13
0.61

Område
Antall

felt

r

ABRE
19
0.93

+
+
+

+

+

+

+

0

E
a

+

5

Tabell le: sl
Område
Antall

felt

r

VI

V2

V3

HI

H2

H3

H4

HS

AI

A2

33
0.61

45
0.73

49
0.53

27
0.93

39
0.78

23
0.72

19
0.52

18
0.72

18
0.91

13
0.64

ABRE
19
0.89

9%

I#

+

+

+

+

Fe

En undersøkelseav stabiliteteni skjevhetskoeffisienten
gl antydetat avlpsserienslengdeburde være 50-60 år før denne parametrenkunne anvendestil
analyseformål.
Skjevhetskoeffisentene
for stasjonermed så lange serierble plottet. For delingsmnsteretfor vårflom-skjevheter
var dårlig definert,og det ble be sluttetå holde konstantegl-verdierinnenforhvert vårflom-område.Disse
er definertsommiddelverdienav skjevhetskoeffisentene
for stasjonermed
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4a. Vårflommer

4b. Høst- og årsflommer

Fig. 4. Skjevhetskoeffesienten
(gl) i log-Pearson
type III- fordelingeni Norge.
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lengdeover 50 år (fig. a).

For høstflommene
var forskjelleni gl-verdiene

større,og man finneren ralativtklar regionalfordelingi Sør-Norge{fig.
4b). I Nord-Norgeer variasjonenemindre og fordelingsmønsteret
uklart.
Her er gl sett lik 0.1 i hele omradet. Avlpsseriene i kystområdeneer
kortereog stasjonenefærre,men verdieneav gl lot til å følge sanm1e
mønster
som for hs tflommene.
BEREGNINGAV FLOMMERMED ULIKE GJENTAKS
INTERVALL
Ved å beregneqmax• qml og sl ved hjelp av prediksjonslikninger
og hente gl
ut fra kartenei fig. , kan flonnner
med forskjelliggjentaksinterval1
(T)
finnes for felt uten hydrologiskeobservasjonerved å benytte formelen

aT) -

d. · e

s1+a1)

Her erk en konstantsom er avhengigav skjevhetskoeffisenten
og gjentaksintervallet.
Beregningsmetodikken
som er skissertover anbefalesbenyttetfor gjentaksintervallopp til 250 år. For gjentaksintervall
over 250 år har vi valgt
anbefale bruk av områdekurver, En områdekurveviser den midlere flomfrekvensfordelingen
av alle observerteflormner
skalertmed en eneste parameter
qmax i et område, Den beregnesved å finne gjentaksintervallet
T for hver
observertflom q(T)/a

i alle flomserieri et omrde.

Kurven vil da ga

gjennommiddelverdienav q(T)/ qmax for hvert gjentaksintervall.
Med det antallvannmerkerman har i hvert område,blir områdekurvengodt bestemt for gjentaksintervall
opp til ca. 150 år. For høyere gjentaksintervall
er det ndvendig 2 sl samen flomserier. Vannmerkenei et omradeer delt
inn i 5 grupper,mest mulig jevnt fordeltover området. De tre høyeste
q(T)/ qmax - verdienei hver gruppe or antattå være de høyeste flommene
i en observasjonsperiode
på Mår, der M er summenav alle observasjonsperiodene i hver gruppe. M variererfra gruppe til gruppe,men er forsøktholdt
sa ens som mulig. Middelverdienav det tre hoyesteq(T)/ Sax verdiene
og tilsvarendeT-verdienefra hver gruppe plottes,og områdekurvenstyres
gjennomgruppemidlene.Metoden er beskreveti NERC (1975).
Metodenhar sine svakheter,saarligved at de tre storsteflommen
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gruppe ikke er avhengigeav hverandre. Den tilbyr likevelen rimelig l9sning

på et stortproblem,nemlig å kunne bestemmede sjeldnedimensjoneringsflom
mene.
mellom 250 og 1000 år. Områdebrukes for gjentaksintervall
Områdekurvene
kurver for v&rflommer,histflomer og @rsflommerer vist i fig. 5a, 5b og 5c.
for brevannmerker.
I fig. Sc er vist ·områdekurver
Det vil i spesielletilfellerbli behov for @ beregneflommermed svaerth9ye
gir neppe grunnlagfor
gjentaksintervall.Det foreliggendedatamaterialet
utover 1000 3r.
å trekkeinformasjoner

Selv dette kan være tvilsomt. I denne

analysenhar vi allikevelsett det som en oppgaveå gi visse retningslinjer
for de sjeldneflommene.
for årsflommer(kystRegionkurvene presenterti fig. Sd viser frekvenskurver
for gjentaksintervall
regionen),varflomer og h@stflomer (innlandsregionene)
opp til 10 000 år. Årsflommenerepresentereren samletobservasjonsperiode
ca. 5 300 år. Regionkurvene
på ca. 1 500 år, vårflommeneog høstflommene
derforen datamengdesom til en viss grad kan forsvareekstrarepresenterer
hadde vært uavhengige.
polasjonhvis observasjonene
Vi har ikke foretattnoen undersøkelseav regionalkorrelasjonmellom dataene.
hadde vaert0.3, kunne man regne
Hvis den "innbyrdes"korrelasjonskoeffisienten

a 50 år tilsvareren ekvivalentuavhengigserie
ut at 100 observasjonsserier

0.1, blir den ekvivalenteseriepå bare 170 år. Er korrelasjonskoeffisenten
lengden460 år. Regionkurverer derfor tvilsomme.De er forøvrigdet beste
alternativetvi har funnet til beregningav sjeldneflommer.
Det advaresmot å trekkevidtrekkendekonklusjonerpå grunnlagav region-og
områdekurvene.Vi er her inne på tidsperioderder storstilteklimavariasjoner
tellerhelt utslagsgivende.
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AppendixI. Nedbrfelt-parametre.
Beli enhet og klima.
NB

PCM

Vannmerketskoordinater,nordlig bredde.

2. ØL
3. OR

PCM

Vannmerketskoordinater,østlig lengde.

4. "so
5. 9s

m

1.

Feltets orientering,midlere hellingsretning
(N, NØ,Ø, SØ, .. , . )

.a

1/s

Feltetsmadianhyde bestemtfra hypsografiskkurve.
Midlere spesifiktårsavløp1930 - 1960.

Dimensjon.
6. A

a?

7. Le
8. Lm

km

Hovedelvaslengdeforlengettil vannskillet,

km

Midlere dreneringslengde
bestemtved punktsampling

9. Lca

km

Avstand fra utløp til feltetsdreneringstyngdepunkt.

km

Feltaksenslengde.

10.

e

Feltareal.

fra punktnett.

Arealdekning.
11.
12.
13.

se
a

a,

14. sE

%

Areal snaufjell.

%

Areal bre,

z
z

Areal innsjø.

m

Høydeforskjellmellom 25 og 75% passasjenpå feltets

Effektiv sjøprosent.

Relieff.
15.

"%o

hypsografiskekurve.

16. AH

m

17. 8,
18. R

m/km

Relieff-forhold,
=H/L,

m/km

Midlere feltgradient.

K

Totalt relieff,maksimalhøydeforskjell.

Lopsgradient.
i9.

S,

'n STE

7

m/km

Hovedløpetsgradient.

s fratrukketinnsjøer.

rn/krn

Hovedløpetsgradientmålt som

m/km

Hovedløpetsgradientmålt som STEfratrukketøverste
25z.

av lengden.
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22.

Se%

m/km

Hovedelvasgradientmalt som Sp for midterste
60% av lengden.

Feltform.
2

23. F

Formforholdet,=100A/1y

24. C

Sirkularitet,
= 400·•

A/ der

P= feltomkrets

i km.
Dreneringsnett.
25.

a!e

26. Lm /Le
27.

"a,

Variasjonskoeffisienten
for L.·
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Tom Andersen,Norsk hydrologiskkomite
SNHYDROLOGI VED HYDROLOGISKAVDELING

Snøhydrologible tatt opp av Hydrologiskavdeling allerede i 1924, da de første
regulære snømålingerfor kraftverkertok til. Snart etter var det etablert faste
rutiner for snømålingeri en rekke kraftverksfelt. I en periode ble arbeidet
intensivertog organisertgjennom et utvalg for snøforskning,som var et samarbeidsorgan for flere norske interessenter. Utvalget var i arbeid fra 1963 til 1971. I
IHD-perioden1965-75 ble mye arbeid utført innenfor snøhydrologived flere institusjoner,ogs Hydrologiskavdeling,og en rekke nye aktiviteterinnenfor fagområdet ble satt i gang.
Utenom Hydrologiskavdeling utføres det betydelig arbeid innenfor snøhydrologived
Instituttfor vassbyggingved Norges Tekniske Høgskole og ved Norges geotekniske
institutt,som har ansvaret for snøskredforskningen
i Norge.
Med den betydning snen har i den hydrologiskesyklus i Norge, har det vart et savn
at det her i landet ikke har vært en fast organisertvirksomhet innenfor operativ
sn@hydrologi. I det norske IHP-programmeter snohydrologien prioritertoppgave,
og gjennom et samarbeidmellom Hydrologiskavdeling og Norsk hydrologiskkomites
snøprosjekter det planlagt en opptrappingav avdelingensengasjementi "snøspørsmål". Målet er å etablere en snØhydrologisktjenesteved avdelingen.
Sn@malingeri Norge
Magasineringenav snø i fjellet om vinteren og tilsiget fra snøen i smelteperioden,
har stor innflytelsepå avrenningsforholdene
i norske vassdrag. Det er meget verdifullt å kjenne hvor stort snømagasinsom ligger i de enkelte felt før smeltingen
tar til. Kraftverkenebenytter slike data ved sin driftsplanlegging.
Hydrologiskavdeling har ansvaret for bestemmelsenav snømagasineti flere felt i
Sor-Norge. I tillegg utfdrer en rekke kraftverk snmalinger i sine egne felt.
M&lingene utf@res manuelt og bestar av mling av sn@dybde og gjennomsnitttlig
tetthet på en rekke faste målestedereller langs utvalgte linjer. Måleopplegget
er fast fra år til år og det foretasvanligvis en eller to målinger hver vinter.
Kraftverkersom selv utfører målinger, sender kopi av måleresultatetog eventu
elle beregningertil avdelingen. Figur 1 viser et kart over snømagasineti No refeltet i 1978 basert på direkte snømålinger.
Hydrologiskavdeling har dermedet omfattendearkiv for norske snødata. Feltene
hvor det rutinemessigutføres snømålingerer spredt over hele landet,men fjellområdene i Sør-Norgehar best dekning. Grovt sett kan det sies at det hvert år
rutinemessigforetas snømålingerpå 700 målesteder,og feltene som dekkes av målingene utgjør 40 000 km2• De enkelte kraftverkerberegner totalt snømagasini
sitt felt på grunnlag av målingene. Hydrologiskavdelinghar foreløpigikke hatt
muligheter til å foreta en videre bearbeidelseav de arkiverte snødata,bortsett
fra for enkelte felt.
I Norge benyttes forskjelligetyper av utstyr ved snømålingeneog målingene utføres
etter forskjelligeopplegg og metoder. Hydrologiskavdeling har i høst startet en
kartleggingav de metoder og det utstyr som er i bruk og vil foreta en samenliknende testing av dette. Undersøkelsenvil forhåpentligvisføre til en større grad
av standardiseringav sn@malingenei Norge.

71

a

>

j

>

@

Figur 1. Kart over Norefeltetmed isolinjerfor snøens vannekvivalenti april
1978. Kartet er basert på•direktemålinger og benyttes til beregning
av snmagasinet i feltet.
Nye metoder
Den konvensjonellemetoden ved snømålingervil ennå i en rekke år være den mest
aktuelle i norske høyfjellsområder. Det vil derfor stadig bli lagt vekt på utvikling av det utstyr som benyttes og de måleoppleggsom følges. Avdelingen
Ønsker å gi veiledning til kraftverkeri slike spørsmålog står for salg av snømålingsutstyr. Paralleltmed de konvensjonellesnømålingeneforegår det et utstrakt utviklingsarbeidfor å forbedre de eksisterendemetoder.
Snøens vannekvivalentkan måles direkte og kontinuerligved hjelp av en såkalt
snøpute. Denne består av en væskefylt flat pute hvor trykket på puten overføres
til et vertikaltstigerørmed vanlig nivåregistrering. Det er nå 6 snøputer i
drift i Norge. Hydrologiskavdeling har ansvaret for drift og vedlikeholdav 5
av disse. Datamaterialetbearbeidespå forskjelligemåter og figur 2 viser et
ars registreringfra snoputa i Grosetfeltetsamenliknet med akkumulertnedbdr i
vanlig nedbørmåler.
Snøputer har vært i bruk i Norge siden 1967 og de 6 snputene er plassert i forskjelligeterrengtyperog høydenivåer. Det er høstet verdifull erfaringmed
driftsikkerhetog nøyaktighet. De benyttede snøputerhar svakheterog det skal
settes i verk utprøvning av snøputer laget av annet materiale enn gummi og neophren og med mindre overflatearealenn de nåværende,som har en diameter på 3,7
meter.
Det er et stadig sterkerekrav om hydrologiskesensorer som registrererautomatisk
og som kan tilknyttessystem for fjernoverføringav data. Snøputen er en slik
sensor,men det ville vært Ønskeligmed flere alternativer,spesielt for plassering
i norske høyfjellsområder._Hydrologiskavdeling har derfor planlagt å utprøve en
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Figur 2. Snøpute-og nedbørregistreringi Grosetfeltetved Møsvatn vinteren
1973/74. Det er god overensstemmelse
mellom de direkte målinger og
snøputen,men nedbørmålerenviser betydelig lavere akkumulertnedbør.

metode som benytter seg av snølagetsabsorpsjonav strålingenfra en radioaktiv
kilde for stasjonærregistreringav snøens vannekvivalent. Det er i utlandet
laget flere typer instrumenterbasert på dette prinsipp,men det er foreløpig
ikke klart hvilken utbredelsedisse kan få i Norge, bl.a. av sikkerhetsmessige
grunner.
Framtidigeoperativemetoder utprøves i dag
En punktmålinggir et lite representativtbilde av snømagasineti et felt. Det er
Ønskelig å registreresnømengdeneover større områder. Siden 1968 har det vært
drevet forsøk med å måle den naturlige radioaktivegammastrålingen
fra bakken
gjennom snølaget. Ved hjelp av informasjoner··mabsorpsjonenkan snøens vannekvivalentberegnes. Målingene utføres fra fly ca. 150 mover bakken. Det flys
langs godt definerte linjer i terrenget,og målingene foretas to ganger hver vinter.
Det flys i alt omkring 1000 km hver gang. Målingene organiseresog bekostes av
NVE-Statskraftverkene
og utføres av Institutt for atomenergi. Registreringenebearbeides ved hjelp av datamaskinog resultatenebenyttes i driftsplanlegningen.
Tabell 1 viser et utdrag av et års mlinger samenliknet med konvensjonellemålinger. Metoden har en rekke positive og negative sider, og Hydrologiskavdeling
har på oppdrag fra Statskraftverkenesatt i verk en vurdering av de siste års målinger for å konunefram til om en fortsettelseav denne type målinger bør anbefales.
WMOvil i 1979 arrangereet internasjonaltmøte der bruk av gammastrålingsmetoden
ved snømålingerblir et av hovedemnene. Møtet er lagt til Norge og vil bli arrangert i samarbeidmed Norsk hydrologiskkomite.
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Felt

Måling fra fly, gammametoden
Z. av normalt
nun

Konvensjonellesn@malinger
Z, av normalt
mm

Nore

109

306

114

321

Mår

111

317

119

345

R@ldal-Suldal

74

506

74

513

Tysso

61

403

63

470

Aura

49

196

60

258

Trollheim

57

267

90

364

Svorka

81

371

85

398

289

so

496

Grytten

47

Tabell 1. Resultaterav sn&malingeri norske hyfjellsfelt våren 1978. Det er
oppgitt middelverdierfor hvert felt for direkte målinger ogberegnete
verdier ut fra fly&linger av gammastr@ling.
Hydrologiskavdeling har innledetet samarbeidmed et firma for datamaskinerog
databehandlingfor å utvikle rutiner og metoder for bruk av data fra satellitter
ved kartleggingav snøforholdenei et felt. Det legges her vekt på at det meste
av databearbeidelsenskal utf@res maskinelt, slik at brukere kan f% informasjon
om snøsituasjoneni sitt felt så snart som mulig etter at satellittenhar fullført
sine registreringer. Tidsfaktorener viktig for operativ virksomhetog de tekniske
muligheteneligger godt til rette for dette prosjektet. Forel&pigkan satellitter
bare gi informasjonom utbredelsenav det snødekkedeareal i et felt, og ikke totalt
snømagasin. Dette kan imidlertidvære svært verdifulle informasjoneri smelteperioden og det er antatt at slike data kan anvendes til oppdateringav deterministisketilsigsmodeller. Det arbeides også med å utnytte satellittinformasjon
til bestemmelseav gjenværendevanninnholdi snømagasin,eventuelt som en del av
en storre prosedyreeller i tilknytningtil andre malinger.
Sn@data i modeller
I de begrepsmessigemodeller som benyttes i dag inngar ikke sn@malingerdirekte.
Sn@magasinetsst@rrelseog utviklingberegnes ved hjelp av nedbbr- og temperaturdata. Det ligger en verdifull tilleggsinformasjon
i m&lte sn&data og disse bor
utnyttes i modellene. Etter en bredt anlagt analyse av hydrologiskemodeller for
tilsigsprognoserog kraftverksdriftsom er utført i Norge, er det konkludertmed
at det vil være ønskelig å oppdateremodellene en eller to ganger i løpet av
vinteren ved hjelp av direkte m&ling av sn@magasinet. Det vil kreve en forbedring
og nyorganiseringav flere av de eksisterendemåleopplegg,og det antas at den
konvensjonellemetoden med representativepunktmålingerennå i flere år vil være
den eneste aktuellemetoden.
I tillegg til snmagasinets strrelse, vil det bli behov for kjennskap til snfordelingen i feltene. Dette vil kreve nye målerutiner,fordi slike målinger ikke
utføres regelmessigi Norge. I smelteperiodenom våren og sommerener det håp om
at opplysningerom snødekningeni et felt også kan benyttes til oppdateringav
modellene.
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Behov for en sn&hydrologiskt'eneste

Snøhydrologienhar ikke fått den plass i Norge som behovene tilsier. Som det er
nevnt ovenfor er en del oppgaver innen dette felt tatt opp av Hydrologiskavdeling,
og en del gjøres ved andre institusjoner. En rekke viktige oppgaverkan ikke tas
opp på grunn av mangel på personellog ressurser. Det store misforholdmellom oppgaver og muligheterble tatt opp i stortingeti 1972. Det ble da vedtatt at den
delen av snforskningen som hborerinn under begrepet sn@hydrologi,laren om snen
som vannressurs,skulle legges til Hydrologiskavdeling,men dette er ikke fulgt op
med bevilgningertil dette formål. Med de stadig Økede krav til optimaliseringav
kraftverksdriftenvil behovene for tjenester innen operativ snøhydrologiøke. Det
kreves analyse av store mengder data og stasjonsnettfor snømålingermå revideres
og nyetableres. Utvikling av utstyret som benyttes bør trappes opp. Spesielt er
det Øket behov for automatiskesensorer for snømålinger,slik at også snødata kan
fjernregistreresog tilknyttesautomatiske datainnsamlingssystemer.Behovet for
organiseringog styrking av dette arbeidet er påkrevet,og det er Ønskelig at
arbeidetmed oppbyggingav en snhydrologisk tjenesteved Hydrologiskavdeling blir
intensivert.
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Lars AndreasRoald, Hydrologiskavdeling
FORSLAGTIL ET NORSK STEDFESTNINGSSYSTEM
FOR AKTIVITETERSOM FOREGÅRI VASSDRAGENE.
Innledning,
Det innsamlesidag en rekke data vedrørendeulike forhold i og om de norske
vassdragene. Denne datainnsamlingen
drives av en rekke institusjoner.Det
blir stadigoftere behov for å kunne kjøres sammendata fra ulike kilder,
og det har derfor oppståttet behov for et felles referansesystem
for dataprodusenterog databrukere. Dette referansesystemet
bør bygges opp slik at
de gir en geografiskstedfestingav målepunktene,og det er derfor betegnet
stedfestningssystemet.
Dette er bakgrunnenfor det høsten 1976 ble nedsatten arbeidsgruppe
med medlemmerfra Milj@verndepartementet,
NIVA, StatistiskSentralbyra,Statens
Forurensningstilsyn
og Vassdragsdirektoratet.
Gruppen skulleutrede et nytt
stedfestningssystem.
Det har vært lagt ned et omfattende arbeid i å utvikle
et referansesystem
tilpassetnorske forhold. Det utarbeidesnå en slutt rapportfra gruppender det endeligeforslageter beskrevet. I denne artikkelen vil noen av de grunnleggende
prinsippenebli beskrevetog belyst ved
eksempler.
Metoder for stedfesting.
De aktivitetersom foregåri vassdrageneer knyttet til punkter i og utenfor
elvenettverket,
elvestrekninger
eller til avgrensedelandområder. Et stedfestningssystem
tilordneret nummertil disse interessanteobjektene. Dette
nummeretangir eksakt eller tilnærmetstedetder aktivitetenpågår. Et
nummersystem
kan baseresp% direktekoordinatsetting,pa
nummerering
av knutepunkteri elvenettverket,
av elvestrekninger
eller av landområder. De mange
ulike anvendelsesområdene,
som kan tenkeså ha nytte av systemet,har sammen
med de andrebegrensningene
Norges topografisetter,ført til at landområder
er valgt som referanse-
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enhet.
Inndelingav Norge i referanseenheter.
Det foreslåsat den norske kystlinjendeles inn i ca. 250 avsnitt.
Nedbørfeltettil alle vannløp som drenererut til havet over et kystavsnitt kalles et vassdragsområde.Dette er den overordnedereferanseenheten i systemet. Vassdragsom drenererut av Norge over riksgrensen,
deles også opp i vassdragsområder.Grenselinjenbetraktesda som kystlinje.
Vassdragsområdene
gis et 3-sifretnummersom startermed 1 i Haldenvassdraget og løper kysten rundt. I figur 1 er inndelingenog nununereringen
av områdenesom drenerertil Oslofjorden,gjengitt.
pyer eller @ygrupperkan skillesut som separatevassdragsomrder.
Grensenmellom to vassdragsområder
skal fortrinnsvistrekkesover nes.
Derved kan alle bekker og elver som drenerertil en fjord, samlesi et
eller flere vassdragsområder,
noe som kan være nyttig ved resipientunderspkelser.
Videre inndelin av vassdragsomr5det.
Et vassdragsområde
er oftest satt sammenat et hovedvassdrag
med en
randsonepå den ene eller begge sider langs kysten. Enkeltevassdragsområderbestår bare av et randområde,se for eksempelvassdragsområde
nr 10 i figur 1.
I randsoneneller kystsonener det ofte mindre elver eller bekker som
bør nummereres.Disse kan skillesut som separatedelområder,som
vist i figur 2. Hvert delområdei randsonenhar i prinsippetsamme
struktursom et vassdragsområde.
Tilsvarendekan hovedvassdraget
deles opp i inntil 9 delområder,som
vist i figur 3. Delet trekkesover hovedelvaumiddelbartovenfor samlp
med viktig bielv. Hvert delområdebestår av et bielvområdeog et randomrlde langs hovedelva.
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Bielvområdethar sammestruktursom hovedvassdraget
og kan deles opp pa same
måte som dette.
I randomradetlangs en elv er det ofte flere mindre elver. Disse maogsa for
eller siden skillesut som separatereferanseområder.Randsonenkan derfor
deles opp i en rekke delområder,som vist i figur •

Hvert delområdehar i

prinsippsame struktursom et vassdragsområde.
Nummerering
av delområde.
Som vist i figur 2,3 og 4 identifiseresdelområdei elv med et numner fra
1 til 9 stigendeoppover langs elva. Tilsvarendeidentifiseres
delområder
i randsonemed sifferetO foran delområdenummeret.
Delområderi kystsonen
nummereres
med urviserensom vassdragsområdene.Delområderi randsonertlangs
elv gis odde numer pa elvas hyre bredd og like nummer p venstre.
Hvert referanseomrP.de
tildeleset referansenummer
som består av vassdragsområdetsnummerog et delområdenummer
adskiltmed et desimaltegn. Av delområdenummeret
kan vi lese hvor områdetbefinnerseg i vassdraget. I figur
5 er det vist hvordanGlommakan inndelesi referanseområder.Figur 6 og 7
viser hvordanvassdragenerundtMjøsa og Otta kan inndeles. Av figurene
frnmgårat alle delfelt som er nummerert
kan refereresmed et inntil 5-sifret
delomr#denummer.
Det kan senerebli aktuelt & 9ke fininndelingen,i s@fall
vil numeret bli noe lenger.
Op rettelseav referanseregister.
En av referansesystemets
viktigstefunksjonerer å kunne gi samledeoversikter
over hva som foregårav aktiviteteri gitte vassdrag. Dette forutsetter
et sentraltreferanseregister
eller vassdragsregister.
I dette registeretvil det i tilleggtil referansenummeret
vaerenoen informasjonerom hvert referanseområde.Dessutenmå registeretinneholdekoplingsnpkler til andre referansesystemer.Dette gjelder i f9rste
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rekke StatistiskSentralbyråsinndelingav Norge i administrativegrunnkretser, som arealstatistikkenbygger på. Videre er det ønskeligmed
informasjonom fjordtilknytning,grensevassdragog eventuelleoverføringer til andre vassdrag eller andre deler av same vassdrag.
Det er dessuten ønskelig at datainnsamlingsinstitusjonene
bygger referansenummerene
i sine stasjonsregistre.Eksakt stedfestingforeslås
oppnådd ved at punktets koordinateri UTM-systemetlagres i registeret.
Først når slike stasjonsregistrekan koples sammenmed vassdragsregi
steret, vil systemet fungere.
Bruk av systemet.
Systemetvil nar det er opprettet,tillate utsking av informasjon
av målepunkter,utslippspunkterog andre interessantepunkter i tilknytning til bestemte vassdrag. Det tillater sking oppstr@ms-og nedstrøms i elvenettverket. Dersom overfringsinformasjonenelegges inn
blir det også mulig å søke på tvers i vassdrageteller mellom to vassdrag. Fjordtilknytningengir oss mulighet for å søke ut informasjon
om alle interessantepunkter i tilknyning til en fjord, noe som kan
omfatte flere vassdragsområder.
Dokumentasjonav systemet.
Det foreslås at det utarbeidesen kartbok med oversiktskartog detaljkart der alle relevante informasjonerfinnes. Denne kartboken bbr vare
tilgjengeligfor alle brukere.
Framdriftsplan.
Under arbeidet er etterhverthele Norge blitt grovinndelt i vassdrags
områder. Alle de større vassdrageneer videre inndelt,og de fleste
særtilfeller som forekommerer behandlet. Grunnprinsippenehar vært ute
til h@ring, og de har mott f& invendinger.
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Når rapportener ferdig,gjenstårdet å få vedtatt at systemet skal innføres
i Norge. Deretterbør inndelingenog nummereringen
gjennomføresog vassdragsregisteretorganiseresog bygges opp. Parallelltmed dette må karbokenut

-

arbeides. Det er konkreteplaner for hvordannumersystemetskal bygges inn
i de hydrologiskekartotekene.
Da systemetennå ikke er vedtatt, kan det komme til endringeri dette. Grunnprinsippenehar likevelfått en meget god oppslutning. Forsøk viser da også
at systemeter åpent noe som var et ufravikeligkrav.
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Figur 1. Forslag til inndelingav Oslofjordregionen
i vassdragsområder.
Hvert vassdragsområde
gis et inntil 3-sifretnummer.
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Figur 2. Som overordnetenhet i referansesystemet
velges vassdragsområdet.
Dette består av et hovedvassdragmed en randsonelangs kysten.
Randsonenkan igjen deles inn inntil 9 delområder,som numereres
fortlopende01, 02, osv.
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Figur 3. Hovedelvadeles inn i
avsnittrett ovenfor samløpmed viktige
bielver. Hvert avsnittdefinereret:·
delomr&de,som nummereres
fortløpendeoppstrøms. Hvert delområdekan bestå av et bielvområde og en randsone langs elva.
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Figur 4. Randområdetinneholderoftest flere bielver. Disse skillesved at
randomrdet deles opp i et antall delområderpå begge sider av
hovedelva. DelområdenenuIIDllereres
01, 03 osv. på elvas høyre
side og 02, 04 osv. på venstre.
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Figur 5. Forslag til inndelingav hovedelva i vassdragsomr&de nr 2 - Glomma.
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Figur 6. Forslag til inndeling og nummereringav elvene rundt Mjøsa, delomr2de 2.32 og 2.33 i vassdragsområdenr 2.
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ENGABREENSSPESIFIKKEAVLØP
En sammenlikningmellom to heregninsrnctodcr

Engahreen er en 38 km2 stor utløper av Vestre Svartisen i Nordland. I forbindelsc med planlegging av eventuell kraftutbygging i Svartisenomrdet er det
fra og med 1969 foretatt glasiologiskeog hydrologiskerollingerved Engabreen.
Spesielt er det av interesse å finne fram til breens spesifikke avlp uttrykt
som normalverdi for 30-irs perioden 1931 - 60. Denne normalverdi brukes ved
tegning av isohydatkartsom i sin tur ligger til grunn for planleggingsarbeidet før kraftutbygging.

B

oo6

C?

9so
8070

;

N

Vm1774

Engabreen

DD

0

<C1n«

D

0

SVART-

e020

Mo i Rana

9%
9915

30

45

60 km

Kart over målestasjonenes

beliggenhet

86

Avløpet fra en bre skiller seg fra avløpet fra et brefritt felt ved at vassdraget fra breen får ekstra tilskudd av vann de år breen minker i volum (har
negativ massebalanse) og får tilsvarendemindre vann de år breen øker i volum
(har positiv massebalanse). Nomalverdien for en bres avløp må beregnes med
breen i likevekt (nettobalansen= ),da en ikke kan forutsi om breen kommer
til å vokse eller minke i framtiden.
To metoder er blitt brukt for a beregne Engabreens spesifikke avløp. Ved den
ene metoden, her kalt "avlppsmetoden',gar en ut fra i frste rekke avlpsmalingene i Engabrevatn,hvor Engabreen utgjør ca. 75 prosent av nedslagsfeltet.
Ved den andre metoden "massebalansemetoden','
bruker en bremalingene som viktigs
te datagrunnlag.

E NGABREEN 1969-77
Akkumulasjon
10° m3
150
100
50
0
50
100
150
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10in?' 70'71 ; 72 73
74-75 } 76 77
69-70
71-72
73-74
75-76
Engabreens
Mørke

massebalanse

søyler

betegner

1969 - 77
nettobalansen.
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Avlpsmetoden.
Avløpet fra Engabrevatner registrertved vannmerke Nr.1774 siden 1969, men de
første årene kun om sonuneren. Siden juni 1973 har det vært helårsregistreringer, og en har altså data fra fire komplettehydrologiskeår.
Engabreensavløp beregnes ved først å kompensereVm 177l Engabrevatnsavløp
hvErt år for breens netto massebalansefor det tilsvarendear, d.v.s. avlopet
regnes om til hva det skulle ha vært hvis breen hadde vært i likevekt. (En
ser bort fra at breens balanseår skiller seg noe fra det hydrologiskeåret
1.9 - 31.8). Deretter reduserestotalavløpetmed avløpet fra den brefrie deln av feltet. (Engabrevatnsnedslagsfelt= 50.4 km2, Engabreen=38.0 km2
brefri del= 12.4 km2.) Til dette brukes vannføringsdatafra Vm 714 Vassvatn,
som har et nedslagsfeltav tilnærmelsesvissarrrnestørrelseog karakter som
Engabrevatnsbrefrie del. Nedbøren i Vassvatn er grovt anslått 20 prosent
større enn i Engabrevatnsbrefric del, og det spesifikkeavløpet regnes for
å være tilsvarendestørre. Dette anslag bygger på data fra nedbørstasjonene
8020 Lurøy og 8070 Glomfjord, som ligger henholdsvisi Vassvatnsnedslagsfelt
og ca. 15 kn:

nord for Engabrevatn.

Avløpet fra den brefrie delen er beregnet etter følgende formel:
.
100
12.4
2
Q brefr1 del 55 x Q Vassvatn ¥ jg.5· 12.% og 18.5 er arealene i km for hen
7

holdsvis Engabrevatnsbrefrie del og Vassvatns nedslagsfelt.Avløpet fra Engabreen er lik det brekompenserteavløpet fra Engabrevatnminus det beregnede avløpet fra der brefrie delen. Resultatetav beregningenevises i tabell 1.

Tabell

1.

Hydr.år

Beregning

Avlp
Engabrevatn

a6°3,

av Engabreens

Engabreens
nettobalanse

a6,2

avlop

Brekom
pensert
avlp

Avl@p Beregnetavlop Avl@p
Vassvatn Brefri Enga- assvatn
Engabrebreen (i prosent
del
vatn
av 30-års
normalen)

cc'%?» ao%?» ao3,

a6%?)

1973-74

169.6

+30.3

199.9

66.7

37.3

162.6

108.2

1974-75

165.5

+61.0

226.5

65.8

36.8

189.7

106.7

1975-76

210.0

+91.7

301.7

84.6

47.3

254.4

137.2

1976-77

121.4

+33.5

1544.9

49.3

27.5

127.4

80.0

37.2

183.5

108.0

Middel

220.7
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For

:1finne fram til 30-rs

normalen brukes midlet i de fire observasjonsårene,

og dette sammenlignesmed Vassvatns tilsvarendemiddel i forhold til sin 30-års
normal. Vm 714 Vassvatn er det vannmerke som ligger nermest Engabreen av de
som har en observert30-års normal. Resultatetvises i tabe11 2.

Tabel1 2. Beregningav 30-årsnormal(:--fiddelverdiene
i tiden 1973 -77
divideres med 1.080)
Middelav1¢p
1973 - 77
.

I

Vm 1774 Engabrevatn,brekompensert

1

6 3

n: )

220.7

30-årsnormal

Beregnet

6

(11

2,

I
[

tit>

.
ii

2,

204.3-

Brefri del

37.2

34.4

Engabreen

183.5

169.9

I

88.0

I

11.8'

I

En usikkerhetsfaktorer beregningenav avløpet fra den brefrie delen. Her er
det antatt at spesifiktavløp i Vassvatn er 1.2 ganger større enn spesifiktavløp i den brefrie delen av Engabrevatnsnedslagsfelt. Hvis tallene 1.0 (likt
spesifikt avløp) resp. 1.4 brukes, blir 30-års normalen for Engabreen 136.1 1/s
km2 resp. 145.9 1/s km2. Dette betyr at usikkerhetenved beregningenav avløpet fra den brefrie delen har forholdsvisliten innflytelsepå det endelige resultatet.
Den største usikkerhetenved den beregnede normalverdienligger i det forhold
at beregningenbygger på kun fire års observasjoner.
Massebalansemetoden.
Nedbøren pa Engabreen i løpet av året gir, omregnet til avløpstall,et mål på
Engabreensspesifikkeavløp. Fordampingenfra breen er minimal og tas ikke med
i beregningen.Nedbøren i vinterhalvåretmåles direkte ved akkumulasjonsmålingen om våren. Sonmernedbøren
på breen må beregnes da de målinger av punktnedbør som foretas ikke gir et godt nok grunnlag for fastsettelseav arealnedbøren
for hele sommeren. Forholdstalletmellom målt akkunulert nedbør på breen i løpet av vinteren og målt nedbør ved nedbørstasjon8070 Glomfjord i same periode
beregnes. Vinteren defineres som den periode da nedbøren faller i form av snø
og akkumulerespå breen.
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P.g.a. Engabreensstore vertikale utstrekning(se tabell 3) er det vanskelig
å bestenmeakkumulasjons-resp. ablasjons(avsmeltings-)periodenes
lengde, de
er jo forskjelligei forskjelligehøydenivåer. De datoer som er brukt i denne
beregninger derfor ikke eksakte,men vil være representativefor størsteparten
av breen. Akkumulasjonensbegynnelscsdatoer anslått enten ved observasjoner
direkte ved tidspunkteteller ut fra observasjonerved seinere høstbesøk på
breen. Vintersesongenhar stort sett begynt i første halvpart av september.
Vintersesongensslutt er satt som tidspunktetfor akkumulasjonsmålingen
i mai.

Tabe11 3.
Engabreen:
Hydeintervall

ca. 100 - 1594 m o.h.

Feltets middelhdyde

ca. 1220 m o.h.

Engabrevatnsbrefrie del:
H@ydeintervall
Feltets middelhøyde

5 - 1454 m o.h.
ca. 600 m o.h.

Forholdstalletmellom vinternedbørenpå Engabreenog i Glomfjord beregnes, og en
finner fram til at Engabreen i de åtte observasjonsårenegjennomsnittlighar fått
1,9 ganger mer nedbør om vinteren enn Glomfjord. (Forholdstalletfor perioden
1969/70 - 1972/73er 1,8, mens det for perioden 1973/74 - 1976/77 er 1,9. De årlige forholdstallvarierer fra 1,5 til 2,4). De direkte målinger som er foretatt
i somersesongene av nedbør ved observasjonshyttapå Engabreen antyder ca. 1,5

;anger mer nedbr enn i Glomfjord.M@linger i lbopetav kortere perioder viser s.mtidig at breen i gjennomsnittfår noe mer nedbør enn det som måles ved observasjmshytta. Forholdstallet 1,9 vil derfor være et rimelig anslag også for somer perioden.
Sommernedbørenpå breen beregnesved å multipliseremålt total nedbør i Glomfjord
i løpet av sommerenmed forholdstallet (se tabell 4).

Middelverdienav Engabreensberegnede spesifikkeavløp i disse åtte år er
132.4 1/s km2. Årsnedbøreni Glomfjord har i gjennomsnittover disse åtte år
vært 113.4% av 30-års normalen. Engabreens30-års normal burde da reduseres
tilsvarendeog blir 132.4/1.13 = 116.8 1/s

a.

En

ser da bort fra at breens

balansearer noe forskjelligfra det hydrologiske?ret.
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Tabell 4.

Massebalanseår

Beregning

Antall
dager

av sommernedbør

cg årsnedbør

Beregnet
VinterSomersomernedbdr
nedbr
nedbr
Engabreen Glomfjord Engabreen
(nm)
(rrnn)
(mm)

på Engabreen,

Arsnedbr
Engabreen
2
(1/s·km )
(rrnn)

69-70

365

2081

405

770

2851

90.4

70-71

374

3210

795

1511

4721

146.1

71-72

356

3220

455

865

4085

132.8

72-73

350

4369

432

821

5190

171.6

73-74

394

3394

487

925

4319

126.9

74-75

365

3176

749

1423

4599

145.8

75-76

350

3861

330

627

4488

148.4

76-77

380

2078

586

1113

3191

97.2

For å kontrollererimelighetenav avlpsdataeneberegnet ved massebalansemetoden
brukes likningen:Avløpet fra Engabrevatnsbrefrie del = Registrertavlop i
Engabrevatn+ Engabreensnettobalanse- Beregnet avløp fra Engabreen (d.v.s.
beregnet årsnedbør).Resultatetved bruk av data fra de fire årene 1973-74
t.o.m. 1976-77 i ligningener vist i tabell 5.

Tabe11 5.

Beregning av avløp fra Engabrevatns brefrie del.
(Merk at årenes lengder er lik de som vises i tabell 4).

M&lt avlop.Engabrevatn
+ Breens nettobalanse

!
i

i

73-74
74-75

-76
-77

Beregnet avlop
Engabreen

Beregnet avlop
Brefri del

co%?

0/s.·a)

co3

a/s·a

co'%3,

a/s·a

241.7

140.9

164.2

126.9

77.5

183.6

174.7

145.8

53.9

137.8

228 .6

13.8

276.8

181. 6

170.5

148.4

106.3

283.5

172.5

104.2

121.3

97.2

51. 2

125.8
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Konklusjon.
Tallene i tabell S tyder på at avlpsberegningenved massebalansemetodenhar
gitt for lave verdier for Engabreensavlp, da det ikke er sannsynligat den
brefrie delen skal ha større spesifiktavløp enn breen slik tre av de fire
årene viser. Nedbøren øker jo normalt med høyden over havet og tabell 3 viser
at breen ligger klart høyere enn Engabrevatnsbrefrie del.
Mulige forklaringerpå det usannsynligeresultat er, hvis en ser bort fra eventuelle feil i nedb@rm#lingenei Glomfjord og avlopsm@lingenei Engabrevatn:
Datoene for akkumulasjonsresp. ablasjonsperiodenes
begynnelseer gale. De
datoer som er brukt er som tidligerenevnt representativefor større deler
av breen, men det er sannsynligat breens laveste deler fortsatthar temmelig
stor avrenningogså når akkumulasjonenhar begynt på de øvre store områdene.
Dette gjelderogså om våren slik at snøen på bretungen smelter bort lenge før
snøen har sluttet å akkumulerei høyere nivåer. Dette illustrererden største
svakhetenved massebalansemetoden, d.v.s. hvor vanskeligdet er å besterrme
de for hele breen representativedatoene for vintersesongensbegynnelse,resp.
slutt.
Forholdstalletmellom vinternedbørpå breen og i Glomfjord er ikke riktig, og ikke
representativtfor somnerforholdene.
Det har enkelte år vært svært vanskelig å
få gode målinger av den totale vinternedbørpå breen, p·g.a. de enorme snømengder
(opptil 13 m sndyp). D·t kan cgsa hende at forholdstalletikke er representativt
for sommerforholdene,
men sammenligningen
mellom sommernedbørpå breen og i Glomfjord har indikertet forholdstall ner 2. Den eksakteverdi på forholdstallethar
liten betydningså lenge størrelsesordenen
er riktig. (Med forholdstallpå 1,5
og 2,l%
blir normalverdienfor Engabreenhenholdsvisca. 57 mindre og ca. 67%
strre).
Breens areal er ikke helt riktig da vannskillet er vanskelig å besterrmepå
hyere deler av breen.
Usikkerhetsfaktorene
synes å være flere og bety mer ved massebalansemetoden
enn ved avlpsmetoden, i hvert fall for en bre med en så stor vertikal utstrekning som Engabreen. Hvis en har godt nok datagrunnlag,d.v.s. gode avløpsmålinger hele året fra brefeltet og fra et brefritt felt som ligger ikke altfor
langt vekk fra breen og nettobalansemlingerfra breen, er alts% avlopsmetoden
best egnet til bruk ved beregning av en bres spesifikkeavløp.
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Arve M. Tvede, Randi Pytte Asvall, Syver Roen, Hydrologisk avdeling
EKSTREME KORTTIDSVARIASJONERI TEMPERATURENI NORSKE INNSJØER

l.

Innledning
Det generelle, årlige temperaturmønstreti en dyp, temperert innsjø med
moderat gjennomstrømninger vist i fig. la og b.

Temperaturforholdenekan

deles i 4 karakteristiskeperioder gjennom året:
vinterstagnasjonsperiodenmed termisk lagdeling, kaldest vann i overflaten
- varfullsirkulasjonsperiodensom fører til isoterme forhold
sommerstagnasjonsperioden
med termisk lagdeling, varmest vann i overflaten
- hstfullsirkulasjonsperioden som fører til isoterme forhold.
I ovennevnte mønster er det regnet med noenlunde jevne og systematiske
endringer såvel i oppvarmings- som i avkjølingsperioden. Det går fram
av figurene at temperaturen i dypere lag er betydelig forsinket i forhold
til temperaturen i overflatelagetog at de årlige temperaturvariasjonene
avtar med dypet.
Hyppige og systematiskemålinger i faste punkter i ulike dyp

har vist at

det kan være store avvik og korttidsvariasjonerfra ovennevnte, generelle
temperaturmønster.
Allerede sommeren 1971 viste målinger,som NIVA foretok i et tverrprofil
mellom Helgbya og Hamar,store korttidsvariasjoneri temperaturen i en og
samme vertikal,samtidig som temperaturen i ulike vertikaler i tverrsnittet
viste store ulikheter. I en beskrivelse av ovennevte forhold, lagt fram
på Nordisk Hydrologkonferansei Sandefjord 1972, viste dosent Holtan at
variasjonene og ulikhetene kunne tilskrives vindforholdene like før og
det aktuelle tidsrommet. Holtan viste samtidig til at målinger utført ved
Hamar vannverk viste tilsvarende store korttidsvariasjoneri temperaturen
i råvannet fra Mjøsa.

Etter at Iskontoret ved Hydrologisk avdeling, Vassdragsdirektorateti 1973
fikk i oppdrag fra Statskraftverkeneå kartlegge og vurdere temperaturforholdene i Mjosa, har det i Iskontoretsregi vert utf@rt hyppige og systematiske tempera urm#linger over storparten av Mjsa hvert ar. Til begynne
zed ble

malingene utfrt anuelt, men fra v%ren 197

har det, i tillegg
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TEMPERATURGANGENI EN DYP INNSJO
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Fig. 1 a og lb Den "normale"temperaturgangen
norsk innsjø er framstiltsom temperaturgangeni fire
valgte dyp og som et midlere temperaturprofilfor hver
måned fra overflatentil 150 m dyp. Figurene er utarbeidet på grunnlag av data fra Mjøsas hovedbasseng.
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til de manuelle målingene,hver sommervert i bruk fra 2-6 selvregistrerende instrumenter(Aanderaa-loggere)
som hvert har registrerttemperaturen hvert 20. min. i 11 ulike dyp.

I det følgendevil noen resultaterfra disse registreringenebli vist grafisk, beskrevet og kommentert. Dataene vil også bli forsøkt relatert til
vinddata for området.
Tilsvarendetemperaturdatavil også bli vist fra Losna.
Videre vil temperaturforholdene
i Vorma bli kort beskrevetog det vil bli
vist hvordan disse avhenger av forholdenei Mjøsa.
Tilslutt vil det bli nevnt eksemplerfra Rssvatn i Nordland,der liknende
forhold som er registrerti og beskrevet for Mjøsa, i et par tilfellerhar
ført til kritiske tilstandersom følge av stor isproduksjonved et kraftverksinntaklenger nede.

2.

Utvalgte eksemplerpå temperaturvariasjoner
i Mjøsa

°,

Mjdsa er Norges st@orsteinnsj0 med et areal pa ca. 362
pa ca. 56240.1°

la

og et vannvolum

Storste m@lte dyp er 449 m og middeldypeter ca.

150 m (fig. 2). Mjøsa består hovedsakeligav to bassenger,et mindre nordlig basseng med største dyp på ca. 85 m og som rekker fra Lillehammer
sørover til en ca. 35 m dyp terskelved Biri, og hovedbassengetsom kan
regnes å oppta resten av innsjøen.
Temperaturdataenebrukt i følgendebeskrivelsestammerfra temperaturloggere plassert på forskjelligesteder i Mjøsa (fig.2 ).
2.1 SammenZikning av forholdene

ved ingrom

i det nodlige

bassenget

og ved

Minnesund i hovedbassenget
Ved Vingrom star loggerenmidt p% sj@en, ca. 6 km nedenfor Lillehammer.
Det er her ca. 80 m dypt. Resultaterav temperatursnittpå tvers av sjøen,
ca. 1 km ovenfor laggeren,tyder på at Lågenvann,oppblandetmed noe
Mjøsvann, oftest følger vestsiden av sjøen nedover. Dette vises også av
str@mm@lingersom er utf&rt ved Vingrom av VHL. Vi antar derfor at loggeren
ved Vingrom vesentlig registrerertemperaturforholdene
i Mjøsvannet i det
øvre bassenget,og ikke i blandingsvannetfra Lågen. Loggeren ved Minnesund står midt i sjøen ca. 1 km ovenforMinnesund bru. Dypet ved laggeren
er ca. 55 m.
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Fig. 2 Forenklet dybdekartover Mjøsa, der beliggenhetenav dataloggere
for vanntemperaturregistreringer
som har vært i drift i løpet av
perioden 1974-1978,er tegnet inn.
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Døgnmiddeltemperaturene
i 4 ulike dyp er plottet fra slutten av juni til
slutten av november 1977 for disse to leggerne (fig. 3). På diagrammet
for Vingrom er også plottet inn femdøgnsmiddelav lufttemperaturen
målt
på Kise. Nederst på figur 3 er avsatt observertevindstyrker2:_4 m/s på

Kise, sortert primært som nordlige eller sørlige vinder (over eller under
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Fig. 3 Døgnmiddeltemperaturen
i fire dyp ved Vingrom og Minnesund er vist
for sommerog høstmånedenel977 sammenmed vindobservasjonerfra
værstasjonenKise på Hedemark.
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midtstreken)og sekundrt dekomponerti

60

sektorer (ulike symboltegn).

Vindobservasjonene
tas som 10 minuttersmidler k1. 07, 13 og 19, slik at
store deler av dgnet ikke er dekket med vindobservasjoner. Observasjonene
tas over land, noen hundre meter fra sjen.

Det er derfor sannsynligat

vindhastighetenover sjpflatensom oftest vil vere noe hyere enn ved observasjonsstedet,ogat vind over m/s

vil forekommenoe hyppigere over sjøen

enn vist på diagrammet.
Første del av sommeren,fram ti1 12. ju1i, viser temperaturkurvenestort
sett det same forlpet ved Vingrom og Minnesund. I denne perioden var det
relativtvarmt vær og bare svake vinder. Fra 13. juli var det en rekke
dager med vedvarendenordlig vind og fallende lufttemperatur.Også vanntemperaturensank i alle dyp fram til 22. juli ved begge målesteder.
Etter denne dato slutter temperaturgangen
og f@lges ad ved Vingrom og
Minnesund. Ved Vingrom stiger temperatureni det øvre lag forholdsvis
jevnt fram til midten av august, for deretter å synke jevnt fram til
10. september. I denne perioden er temperaturutviklingen
ved Vingrom
omtrent som en ville vente ut fra den "normale"temperaturgangeni innsider (fig. 1).
Ved Minnesund karakteriserestemperaturgangenfra 22. juli fram til 10.
septemberved flere store temperaturendringer
i alle målte dyp. I eller
like etter periodermed sørlig vind når kaldt bunnvann opp til overflaten,
eller nær opptil denne, ved Minnesund. Ved Vingrom er det i denne perioden
betydeligetemperaturvariasjoner
bare ved måledypene 11 m, 16 m og 21 m.
Sprangsjiktetlå da mellom 10 m og 20 m.
I perioden 5.-17. septembervar det tildels sterk og vedvarendekald nordavind med en maksimal observertvindstyrkepå 12 m/s. Effekten av denne
vinden var den motsatte ved Vingrom og ved Minnesund. Ved Vingrom sank
temperaturenfra ca.14

°c til ca. 7 °c ned til ca. 20 m dyp.

Ved Minnesund steg temperaturenraskt og var så tilnærmetkonstant til
22. september,
i hvert fall ned til 20 m dyp.
Etter denne vindperiodengikk forholdeneved Vingrom gradvis tilbake til
det "normale" igjen og forble det resten av høsten. Ved Minnesund forårsaket vekslende vind fra sør og nord at kaldere vann kom opp til overflaten
i perioder,f.eks. i overgangenoktober/november.
Temperaturforholdene
i en innsjø bestemmesi det alt vesentligeav energi-
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utvekslingengjennon vannoverflatenog horisontaleeller vertikale forflytningerav vannmasseneforårsaketav vind. Energiutvekslinggjennom
overflatensynes å dominere temperaturgangen
ved Vingrom store deler av
sommerenog hsten, men periodermed sterk vind fra nordlig kant kan fore
kaldt bunnvann opp i de øvre lag.
Ved Minnesund påvirkes temperaturforholdene
periodevissterkt av vindforholdene.

Selv moderate vindstyrkerfra sorlig kant kan om sommerenfpre

varmt overflatevannnordover slik at kaldere vann fra dypere lag stiger
opp. Avhengig av vindforholdenevil dette kaldere vannet nå opp til overflaten i noen tilfeller,i andre tilfeller ikke. Et mer detaljert eksempel på det siste er vist i fig. 4.
gikk vannlaget ned til 25 men

I perioden 4.-8. oktober 1974 gjennom-

svak, men stabil avkjøling. Fra 30 m dyp

til 50 m dyp, derimot, falt temperaturen5-6
4. g

°c

i løpet av noen timer den

5. oktober for siden å variere like raskt opp og ned et par ganger

fram til den 9. oktober da hele vannlaget igjen var ca. 10

°c.

Da dybden

her bare er 50-55 m, må det plutseligetemperaturfalletskyldes at kaldt
bunnvann presses sørover fra større dyp lenger nord i Mjøsa.
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Fig. 4

Loggerregistreringer
fra Minnesund i perioden 4.-8- oktober 1974.
Registreringsintervallet
er 20 minutter. Måledypeneer gitt i
meter under vannoverflaten.
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2.2 Temperaturvariasjoner

Zangsetter

Mjosa i vindsituasjoner

I de perioder hvor flere temperaturloggere
har vært i drift samtidig langs
etter Mjøsa er det mulig danne

seg et bilde av når og hvordan temperatur-

forholdenei et snitt langs sjøen påvirkes av spesiellevindforhold. Vi
vil her presentereet snitt fra Minnesund inn Furnesfjorden,som kan sies
å representerehovedbassengetalene, og et snitt fra Minnesund til Lillehammersom vil omfatte både hovedbassengetog det mindre nordlige bassenget.
Snitteneomfatter vannmassenened til måledypet for temperaturloggerne,
dvs. til 50-55 m dyp.

I fig. 5 er vist snittetMinnesund-Furnespå tre tidspunktmed 24 timers
mellomrom i juni 1978. I lpet av disse tre dognene blir temperaturbildet
nærmest speilvendt. Den 10. juni holdt overflatelageti Furnesfjordenopp
ti1 17

°c

mens det ble gradvis kaldere mot Minnesund hvor overflatelaget

bare holdt 6-7

°c.

Også nedover i dypet var det varmere i Furnesfjorden

enn ved Helgøya og ved Minnesund. Den 11. juni var det varmestevannet
å finne i området ved Helgøya mens det hadde blitt merkbart kaldere i alle
dyp i Furnesfjorden. Den 12. juni var kaldt vann kommet til overflaten
i Furnesfjordenmens det var gradvis varmerevann sørovermot Minnesund.
I l@9petav disse to dgnene hadde alts% det varme vannet i Furnesfjorden
blitt transportertsørover og tildels blitt blandet opp med dypereliggende
vannlag. Kaldt bunnvannmå samtidigha blitt transportertnordover og har
erstattetdet varme overflatevanneti Furnesfjorden. Den sjiktningensom
eksisterte10. juni er helt brutt ned den 12. juni.
Vindforholdenedisse dagene og i tida før er registrertpå en automatisk
verstasjon,plassert i sjkanten ved Stange, se fig. l.

I dagene for den

10. juni blåste det svake vinder fra sørlig kant. Den 10. juni begynte det
å blåse nordlig vind om ettermiddagenog kvelden, av styrke 3-4 m/s. Den
11. juni blåste det hele dagen fra nordlig kant av varierende styrke, opptil 10 m/s om kvelden, men oftest av lavere intensitet. Sammevindforhold dominerteogså den 12. juni, med nordlig vind, varierende

styrke

fra 3 til 9 m/s.
Disse relativtmoderate vindforholdenevar altså nok til fullstendigå
endre temperaturbildeti Mj@sas hovedbassengi lopet av to dogn. Dette
skyldesnok mye at det var tidlig på sommerenslik at det varme overflatelaget ennå var tynt og lettere kunne bli fjernet og blandet med underliggendekaldere vann, enn på sensommeren.
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Fig. 5

Temperatursnitt langs etter Mjøsa fra Furnes til Minnesund tegnet
på grunnlag av registreringer fra tre dataloggere. Beliggenheten av disse er angitt med piler øverst på tegningen. Tidspunktet er gitt til høyre for hvert snitt.

I det andre tilfellet, vist på fig. 6, er forholdene noe annerledes.
Eksemplet er fra september 1974 da varmt vann nådde ned til ca. 20 m
dyp hvor sprangsjiktet synes å ligge. Sprangsjiktet er mer markert i det
øvre bassenget enn i hovedbassenget. Dette synes å være en vanlig situasjon om sommeren og høsten. Ellers er det bare mindre temperaturfor-
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skjeller langsetterMjøsa fra Lillehannnertil Minnesund den 2. september,
med unntak for 2-3 °c kaldere overflatevannved Minnesund. Den 4. september er det blitt en tydelig tendens til gradvis kaldere vann mot den sørlige delen av hovedbassenget,mens det i det nordlige bassengetbare ser ut
til å være en senkningav sprangsjiktetfra 15-20 m til 20-25 m dyp. Den
6. septemberhar forholdeneendret seg ytterligereved at overflatetemperaturenved Minnesund er falt til ca. 6 °cog isolinjeneer meget skråstilte i den sørlige delen av hovedbassenget. I det nordlige bassenget er
sprangsjiktetnådd ned til 25-30 m dyp og laget over sprangsjikteter blitt
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Fig. 6 Temperatursnittlangs etter Mjøsa fra Lillehannnertil Minnesund
tegnet på grunnlag av registreringerfra fem dataloggere, Beliggenheten av disse er angitt med piler øverst på tegningen. Tidspunktet
er gitt til høyre for hvert snitt sannnenmed beregnet døgnmiddelvassføring inn i Mjøsas nordende og temperaturenpå elvevannet
sammedag.
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nærmest isotermt.
Vindobservasjonenepå Kise dagene før den 2. septemberviser ingen vind
eller svake vinder, av varierende retning. I perioden 2.-6. september
viser alle observasjonenevind fra den sørlige sektor av liten eller
moderat styrke. Ingen observasjonerhadde over ,5 m/s, men det må antas
at det kan ha blåst noe sterkeremellom observasjonstidene.
Disse forhold førte til tilstrekkeligvindstresspå overflatentil bringe
kaldt bunnvann til overflatenved Minnesund og skråstilleisolinjenei
mestepartenav hovedbassenget. Påvirkningeni det nordlige bassengetvar
adskilligmindre og besto vesentlig i en omrøring av vannlaget over
sprangsjiktet. I denne perioden hadde Lagenvannetved innl@pet til Mjsa
en temperaturtilsvarendetemperatureni toppen av sprangsjiktet. En innlagring av Lågenvanneti dette dypet antas å ha Øket stabilitetenav sprangsjiktet i det nordlige bassenget. Det er også sannsynligat vindhastigheten
ved denne vindretningener adskillig sterkere over hovedbassengetenn over
det topografiskmer beskyttedenordlige bassenget.
3.

Temperaturmålingeri Losna
Losna er en langt mindre innsj enn Mjosa, ca. 12 km lang. Losna er delt
i tre basseng, et nordlig med maksimaldyppå ca. 50 m, et midtre med største
dyp ca. 55 m og et s@orligpa ca. %5 m.

Terskeldypetmellom det nordlige

og midtre basseng er ca. 40 m og mellom det midtre og s@rlige ca. 30 m.
I Losna har det foregått loggerregistreringer
av temperaturende siste
4 somrene. Den første sommeren,i 1975, ble det satt ut to laggere,en

i det nordlige og en i det sørlige bassenget. Laggeren i det sørligebassenget
forsvant imidlertidetter bare 14 dager. Senere har bare en logger vært
i bruk og den har vært plassert i det midtre bassenget.
1 løpet av disse 4 somrene er det registrertbare få og små korttidsvariasjoner i temperatureni Losna. Fig. 7 viser registreringenei utvalgte
dyp sommeren1977. Korttidsvariasjoner
av merkbar størrelse,som ikke
skyldesvariasjoner i varmeutvekslingen
med atmosfæren,ble denne sommeren registrertbare i 31 m dyp. Dette er i sprangsjiktområdet.I forhold til variasjonenei Mjøsa, som kunne vere 10-12
variasjoneri Losna små, 0,5-1,0 °c.

c,

er ovennevnte

Variasjoneneer tydeligst i tids-

rommene22. juli-7. august og 4.-18. september. Det var ingen store eller
raske endringer i till@pet til sjen like for eller i disse periodene. I
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Fig. 7 Døgnmiddeltemperaturen
i fem gitte dyp nær midten av Losna er vist
for en periode i 1977. Tilsvarendetemperaturdatafra Mjøsa for
denne perioden finnes i fig. 3.

periodenjuli-augustlå temperaturenpå innløpsvannetstort sett litt
høyere enn temperatureni sprangsjiktet.
I de andre observasjonsåreneer variasjoneneenda mindre utpreget enn i
1977. Sonnneren1975 forekom de størstevariasjonenei dyp under sprangsjiktet.
Gjennomstrømningeni Losna er relativtmeget stor og dette fører til at
det dannes et tykt og nesten isotermt lag over sprangsjiktet,som midtsommersligger mellom 25 og 35 m.

Bevegelserinnen det nesten isoterme

gjennomstrømningslaget
kan derfor vanskelig registreresved temperaturm@lingermed ndyaktighet+ 0,1
4.

Cc.

Virkningerav korttidsvariasjonene
i Mjøsa å temperaturforholdene
i Vorma
Når temperaturenved Minnesundvarierer så mye som er vist tidligere,vil
dette også tydeligmerkes på temperatureni Vorma. Fig. 8 viser temperaturgangen i 1977 ved Sunde,

ca. 7 km nedenforMinnesund. I løpet av

sommerenvar det tre perioder hvor temperaturensank raskt ned til 6-7

°c

for siden å stige like fort igjen. Ved å sammenlikne
med fig. 3 ser en
at kaldtvannsperiodene
ved målestedene Sunde
Temperaturgangenved Sunde

og Minnesund faller sammen.

blir altså tydelig påvirket av temperatur-

variasjonenei Mjøsa i de tilfellenehvor kaldt bunnvann konnneropp i
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overflaten i den sørligstedel av Mjøsa og denne situasjonenvarer en tid.
Hvor langt nedover i Vorma og evt. i Glommadenne virkningener følbar, er
ikke kjent.
Det er også alminneligkjent at isforholdenei Vorma er helt avhengig av
temperatur-og isforholdenei Mjøsa. Når Vorma islegges skjer dette alltid
mens hovedbassengeti Mjøsa ennå er isfritt. Så snart hovedbassengeti
Mjøsa er isdekket,vil eventuell is i Vorma gå opp igjen. Dette skyldes
at avkjølingeni Mjøsa da blir mindre og at isdekketholder det kalde overflatevannetnoe tilbake og vann fra dypere lag blir trukket ut.
Vorma islegges ikke hver vinter, men vinteren 1977-78var den islagt
perioden 10.-27. februar. Værforholdenei denne perioden sammenmed
temperatur-og isforholdenei hovedbassengeti Mjøsa kan være illustrerende for forståelsenav hvor sterkt isforholdenei Vorma avhenger av forholdene i Mjøsa. I perioden 8.-12. februervar det sterk kulde med mini-
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mumstemperaturermellom -20 °cog -30 °c på Kise met.st. Samtidigblåste
det en svak, men jevn vind fra nordlig kant. Hovedbassengeti Mjøsa var
fremdelesisfritt. Den nordlige vinden førte kaldt overflatevannfra
Mj@sa ut i Vorma som fros til. Den svake vinden var tilstrekkeligtil

@

hindre islegging i Mjøsa, men ikke i Vorma. Dette fordi Vorma ligger
mer beskyttetmot vind, men også fordi det her ikke er noen sjiktning i
vannet. Den 13. og 14. februar snudde vinden mer mot Øst og stilnet av,
og Mjøsa frøs raskt til den l5. Isen på Vorma gikk opp igjen den 27. februar. N&r det gikk s#pass lang tid etter at Mj@sa hadde islagt seg for
isen på Vorma gikk opp igjen, kan dette bl.a. skyldes at kulden og vinden
i perioden 8.-12. februar hadde resultert i et forholdsvistykt lag med
lav temperaturi Mjøsa før isen la seg. Dessuten holdt den lave lufttemperaturenseg fram til den 25. februar.
Det er grunn til å anta at liknendeværsituasjonersom i 1978 og med isfritt Mjøsbassenger typisk for de få tilfellenehvor Vorma islegges:
Lav lufttemperaturmed jevn, svak vind fra nordlig kant som hindrer islegging i Mjosa.
5.

Ekstreme tem eraturforholdved utl et av Rssvatn- Tustervatnmagasinet
har en øvre og nedre reguleringsgrensepå
Rssvatn-Tustervatnmagasinet
henholdsvis383,4 og 370,7 m. Ved fullt magasin foregår således tappingen
fra ca. 15 m dyp. Før Øvre Røssåga kraftverkble bygget gikk tappevannetfra
ca. 10 km i det gamle elvel@petfor det kom
Rbssvatn-Tustervatnmagasinet
ned til Stormyra, som er inntaksmagasinettil Nedre Røssåga kraftverk.
Om h@sten, i perioden like for Rssvatn-Tustervatnble islagt·varvanlig

vis temperatureni tappevannetca. 0,3 °c. Denne forholdsvislave temperaturen i tappevannetresultertei en betydelig isproduksjoni elva
ovenfor Stormyra. Stormyrainntaksmagasiner grunt og strømdragethar
vanskeligfor å isleggeshelt. Dette førte til at is produsertpa elvestrekningenovenfor kunne bli transportertgjennom magasinet og fram til
tunnelinntakettil Nedre Rossga kraftverk. Vanligvis forte denne isen
bare til mindre problem for vanntilførselentil kraftstasjonen,men i
ekstreme tilfellekunne isakkumulasjonved inntaket føre til kritiske
situasjoner.
Den mest kritiske situasjon inntraff i begynnelsenav desember i 1959.
Under en langvarigkuldeperiodemed vedvarendevind fra østlig og syd-
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østlig kant, ble kaldt overflatevanntransportertog stuvet opp mot dammen
ved utlpet av Tustervatn der ogs tappeutlpet var. Dette forte til at
hele vannmasseni dette området fikk en meget lav temperatur,bare så vidt
over

c,

Det ble malt temperaturp 0,03

c

± tappevannet. I denne

ekstreme situasjonenble isproduksjonenpå elvestrekningenned til Stormyra meget stor og førte til at store mengder is ble transportertgjennom
inntaksmagasinetog mot tunnelinntakettil Nedre Røssåga kraftverk og
korket dette fullstendig. Dette førte til en meget kritisk situasjonfordi
Nedre Rssaga kraftverkvar eneleverandortil Aluminiumsverket
i Mosj@en.
Smelteovneneder kan ikke være uten strøm mer enn ca. 2 døgn uten å bli
total &delagt.
Etter at Øvre Røssåga kraftverk er bygget går vannet i tunnel fra det
øvre magasinet gjennom kraftverketog ut i øvre enden av Stormyra. Den
isproduserendeelvestrekningener dermedborte. Likevel har det ved
liknendeværsituasjoner,som nevnt ovenfor, fremdelesvært kritiske situasjonerpa grunn av is ved inntaket til Nedre Ross&ga kraftverk.
Etter at Rssvatn-Tustervatnmagasinet
er islagt, forekommeraldri liknende
isproblemerved inntaket.
Ovennevnte temperatursituasjoner
i Rssvatn-Tustervatnmagasinet
stemmer
godt overens med det varierte temperaturmønstreti Mjøsa som er kommet
fram ved hyppige og systematiskemålinger der. Målingene i Mjøsa viser
og bekrefter tidligereantakelserom at vindens evne til å transportere
overflatevanner betydelig og at oppstuvingerav vinddrevet overflatevann
kan føre til store endringer i lagdelingenog store forflytningerav vannmasser også i dypere lag.
Det er nevnt ovenfor at temperatureni tappevannetfra Tustervatnvanligvis var ca. 0,3

°c

i perioden før magasinet ble islagt. Dette er en

uvanlig lav temperaturtatt i betraktningat det ble tappet fra ca. 15 m
dyp. Forklaringenpå dette antas å være at Tustervatner skilt fra
Rssvatn ved en grunn kanal. Utover høsten blir tappevannetsom tas fra
ca. 15 m dyp erstattetmed kaldt overflatevannfra Rossvatn. Spesielt
nar vinden bl%ser mot utl@pet,vil dette "p&fyllingsvannet"
vere ekstra
kaldt.
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Knut Wold, Hydrologiskavdeling
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Erik Hansen, Hydrologiskavdeling
VASSDRAGSREGULERINGERS
INNVIRKNING
PÅ FYSISKE OG BIOLOGISKEFORHOLD I FJORDER

Innledning
Vassdragsreguleringenes
innvirkningpå våre fjordsystemerhar vært lite påaktet
sannnenlignet
med hvilken publisitetf.eks. verning av frilufts-og rekreasjonsområder, fiske i innsjøerog elver har oppnådd. I de senere år har dette blitt
bedre og problemeter blitt behandlet i ulike fora (3, 5 og 6).

Stortingethar siden 1971 stilt midler til disposisjonfor å klarleggedisse
virkningene. Undersøkelseneforegår i Skjomen i Nordland og i Ryfylkefjordene
i Rogaland. Disse fjordområdeneblir berørt av henholdsvisSkjomenutbyggingen
og Ulla-F@rreutbyggingen,
to storre vannkraftprosjekt(Fig. 2).
Et rådgivendeutvalg er oppnevnt for å koordineregjennomføringenav undersbkelsene. Utvalget består av representanterfra Universitetenei Oslo, Bergen og
Tromsø, Vassdrags-og havnelaboratoriet,
Fiskeridirektoratets
Havforskningsinstitutt og Norges Vassdrags-og Elektrisitetsvesen.Utvalget har sitt sekretariat ved NVE i Oslo.
Litt om bakgrunnenfor undersokelsene
Under uregulerteforholdvil våre fjorder normaltmotta den største ferskvannsmengden i månedene mai til juli. Om vinteren vil det være minimal avrenning
fordi det meste av vannet blir lagret i form av sn og is (Fig. 1).
Denne ferskvannsavrenningen
har vært et naturlig årvisst fenomen,og det biologiske liv i fjorden har tilpassetseg den sesongmessigevariasjon. Ved en
reguleringblir flomtoppenom sommerenholdt tilbake i et vannmagasin. Om
vinteren, når behovet for kraft er størst, blir derimot mestepartenav det magasinertevannet sluppet ut (Fig. 1). Vi kan få en omvendt situasjonmed hensyn
på ferskvannstilførselen
etter en reguleringsammenlignet
med de naturligeforhold.
De aktuelle fjordområderfor undersøkelserer terskelfjorder. Dette vil si at
det relativt dype fjordbassengeter skilt fra havet med en undersjøiskterskel
(Fig 2D). En kan vente at vannutskiftingeni fjordenvil skifte karakter nr
ferskvannstilførselen
forandresmed hensyn til mengde og tidspunkt.
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Endringeri de fysisk-oseanografiske
forhold kan ventes å ha mangesidig effekt
på de biologiskeforhold i fjorden.
1 havet skjer det meste av produksjonenav organiskmaterialeved mikroskopiske
planter -planteplankton-som lever svevende i de øvre vannlag. Planteplankton
utgjør næringsgrunnlaget
for dyreplanktonog små bunndyr.
Dyreplanktonetblir spist av fisk eller av bunndyr. Planktonspisendefisk
fanges og spises av mennesker. Dette er eksempel på en enkel næringskjede.
Som regel vil disse være koblet sammen i komplisertenett. Forandringeri et
ledd i en neringskjedevil medfore forandringeri det etterfolgendeledd i kjeden,
ofte også i flere etterfølgendeledd.
Underskelsene i Skjomen og Ryfylke
Av det som er nevnt i avsnittetforan går det fram at de marine undersøkelser
faller i to hovedavsnitt,nemlig hydrografiog biologi. Undersøkelseneav
fjordens hydrografifør og etter en reguleringer en nødvendigog integrertdel
av de biologiskeunderskelser.
Foruten ferskvannstilførsel,
er de viktigste ytre forhold som virker inn på den
hydrofysisketilstand i fjorden: tidevannsbevegelser,
tilførselav tungt salt
vann fra tilstøtendehavområder,meteorologiskeforhold som vind, lufttrykk,
temperaturog fuktighet,samt områdets topografi.
De mange faktorer som virker inn gjr at undersdkelseneblir omfattendeog tidkrevende. Det var også klart da en begynte planleggingenav undersøkelseneat
det var nddvendigmed minst tre &rs feltunderskelser bade fpr og etter regulering.
Dette for å kunne danne seg et bilde av middeltilstandenog variabiliteteni forholdene.
I Skjomen foregikk forundersøkelsenei hovedsak i årene 1970-72. Det meste av
det innsamledemateriale er bearbeidet,men fordi en i forundersøkelsenefor en
stor del baserte bearbeidingenpå frivilligog ulønnet innsats,er det ennå ikke
laget en samletrapport fra forundersøkelsene.Deler av det innsamledematerialet
er imidlertidgitt en grundig behandlingog resultateneer publisert 2,
8,

9).

4, 7

En samletframstillingav de hydrografiskeforhold i fjorden for regu-

lering er under trykking (1).

Vi skal i neste avsnitt ta for oss de viktigste

resultaterfra disse rapportene,med spesiellvekt på relasjonenetil ferskvannstilfprselen.
Etterundersøkelsene
i Skjomen startet i januar 1977 og er planlagt å skulle vare
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i 3 år.
I Ryfylke foregikk forundersøkelsenei perioden 1973-75. Det innsamledemateriale er fortsatt under bearbeidingog endelige rapportervil først foreligge i
begynnelsenav 1979. To spesialanalyseri hydrografier imidlertidallerede
publisert (10, 11).
Resultaterfra forunderskelsene i Sk'omen

Fysiske

fohold

Etter 3 års undersøkelserog ved å studere hvordan meteorologiskeog hydrologiske
forholdvar sammenlignet
med sine normaler,og dessuten gjøre bruk av de erfaringer en har fra andre fjordsystemer,får en et godt bilde av hvor representativ
undersøkelsesperioden
har vært. En kan likevel ikke uten videre fastslå hva som
er fjordens "normaltilstand".
Det er vanskelig å finne noen direkte sammenhengmellom avvik fra normaleni de
ytre forhold og den hydrofysisketilstand i fjorden. De store trekk i den hydrografiske utviklingvar de sammefra år til år. Nærheten til Ofotfjordenspiller
her en vesentlig rolle. Over Skjomens terskeldyper det en daglig utvekslingav
vannmasser,som gjør at Ofotfjordenfår stor innvirkningpå de hydrografiske
forhold i Skjomen. Avvik fra normaleni de ytre forhold har ikke den samme
virkning på de store vannmassenei Ofotfjordensom på de mindre vannmassene
i Skjomen. Ofotfjordenbidrar derfor til dempe

virkningenav slike avvik.

Derimot er det ingentingsom tyder p% at endringer i de hydrografiskeforhold
i Skjomen har noen som helst innvirkningpå Ofotfjorden. Den årlige syklus i
ferskvannsti1forselen
gjenspeilerseg tydelig i saltholdighetog stabilitetsforholdenei Skjomenmens variasjonerfra år til år har varierendebetydning;
Såledesvar det liten forskjellpå forholdenei fjorden i 1970 og 1972 som var
de to ytterpunktenenår det gjelder ferskvannstilførsel.
Effekten av den lokale ferskvannstilførsel
synes også å være begrenset til de
9verste 5-10 meter. Den ferskvannsdrevnestr&m ut fjorden i det verste vann
lag er sannsynligvisbegrenset til de øverste 2 m.
Svingningenei den lokale ferskvannstilforsel
har storst betydning om vinteren.
En kortere periode med Økt ferskvannstilførsel
bidrar til stabiliseringav det
øvre vannlag. Denne virkningen er imidlertidsvært avhengig av vindforholdene.
Er det vindstillevil ferskvannetbre seg utover som et isolerendelokk og tilfrysing kan lett starte dersom temperaturenblir lav. Om sommerengir kortvarige
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periodermed h@y lufttemperaturutslag bare i et tynt vannlag p·g.a. stabiliteten.
Når det gjelder oksygeninnholdethar dette et maksimum i tilknytningtil planteplanktonetsvåroppblomstring.Det er også en antydningtil en Økning under vårflommen. Forøvrigbidrar sannsynligvisferskvannstilførselen
til opprettholde
det høye oksygeninnholdetsom blir under våroppblomstringen.

Biologiske

forhold

De biologiskeforhold som er studert er først og fremst de lavere trinn i næringskjeden og vi skal knytte noen kommentarertil det som foreliggerom planteplankton og dyreplanktoni Skjomen.
Mengden av planteplanktonviser et typisk forlop med en oppblomstringom varen
og med et sekundertmaksimumom hsten.
Unders@kelserp% nringssalter i Skjomen viser at vertikalblandingeni l@pet
av vintermånedenefordelernæringssaltenei hele vannsøylen. Dette sammenmed
økende lysmengdeutover våren danner grunnlagetfor våroppblomstringen.Tidlig
på sommerensynker planteplankton-bestanden,Dette henger sammenmed Økt
beiting av dyreplanktonet,videre er reduserte lysforholdpå grunn av slamtilførsel med elvevannetmedvirkendeårsak til en lavere produksjon. Mindre tilførsel av næringssalterpå grunn av stabiliseringav vannmassenegjør sannsynligvisogså sitt til at vi får en reduksjon i bestandene.
Høstoppblomstringen
henger sammenmed redusert beiting og tilstrekkeligtilførsel
av næringssalter. Den ferskvannsdrevnesirkulasjonhar sannsynligvisen stor
betydning for næringstilgangen,og i tilleggkommer tilførslerfra dyreplankton
ekskrementer,vertikalblanding,tilførselfra land og utvekslingav vannmasser
med Ofotfjorden.
Dyreplanktonetbestår av flere arter. Den mest dominerendearten om våren og
forsommerener den såkalte raudåte. Ut fra de undersøkelsersom er gjort synes
det klart at raudåte ikke overvintreri Skjomen. Den store bestanden en observerer tidlig pa vren m% derfor vere tilf@rtutenfra med dypvannstr@omninger.
Fra et maksimum tidlig på våren avtar bestanden igjen. Dette antar en henger
sammenmed en transportut av systemet forårsaketav vårflommer. Også de arter
som forekommerved siden av raudåta har variasjonsmønstresom synes å indikere
sammenheng
med variasjoneri ferskvannstilførselen.
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Mulige folger av endret ferskvannstilf@rsel
ti1 Sk'omen
Fysiske

forhold

Resultatenefra forunderskelseneviste at den lokale ferskvannstilf@rsel
i
Skjomenhadde direkteog indirektevirkningbare i det aller øverstevannlaget.
De eventuelleendringersom matte kommesom en flge av reguleringenvil derfor være begrensettil de øverstemetrene i fjorden. Her må en om sommeren
forventeen lavere stabilitetenn tidligerepå grunn av den reduserteferskvannstilførsel,
og spesieltvil en kunne få et mindre markert overgangslagtil
de underliggendevannmasser. Om vinterenmå en forventeden motsatte situasjon
med mer stabilevannmasser,og et mer markert overgangslagenn tidligere.
Denne eventuelleendring i stabilitetsforholdene
i det øvre vannlagkan en tenke
seg får betydningfor den vertikalevarmeutveksling
både sommerog vinter. Den
redusertestabilitetenom sommerenkan siden lette oppvarmingen
av de underliggendevannmassermens en om vinterenville få en redusertavkjølingpå grunn
av &kt stabilitet. Dette ville i s@ fall fore til en hoyere temperaturi
fjorden. Tar en med i betraktningutvekslingenav vannmassermellom Skjomenog
Ofotfjordener neppe dette noen mulighet. I tilfelleav en endring,vil denne
bli nokså liten.
På selve vertikalsirkulasjonen
i fjordenvil imidlertiddet mer stabileoverflatelagetfå innvirkning. Vertikalsirkulasjonen
vil få problemermed å nå
særligdypere enn dette laget og det vil i tilfelleredusereden vertikalesirkulasjoni fjordenesom tidligereunder gunstigeforholdhadde mulighetenfor
å nå helt til bunns.
For bassengvannet
vil den årlige utskiftingav dette begrenseeventuellefølger
av endretvertikalsirkulasjon.Selve utskiftingenav bassengvannvil ikke bli
påvirketav reguleringenfordi denne skjer som en følge av hevning av dypvannet
i Ofotfjorden,og hevningenskjer fullstendiguavhengigav forholdenei Skjomen.
Egenskapenetil det nye bassengvannetdanner utgangspunktet
for hvilke verdier
Tan vil observereav temperatur,saltholdighetog oksygenunder terskeldypet
inntilen ny innstrømningskjer. Frykten for manglendeoksygeninnholdi disse
vannmasseneskullederfor være ubegrunnet,selv om tilførselengjennomvertikalblandingskullebli redusert.
Forutenåvirke på den vertikalesirkulasjonvil endrede stabilitetsforhold
i
Skjomenkunne få betydningfor vindensvirkningpå sirkulasjonen.kt stabilitet ivannmassene
reduserervindens blandingsmuligheter.Dette vil i første
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rekke kunne få betydningom vinteren. På den annen side vil vinden også være
den faktorsom begrenservirkningenav en reguleringmest. Om vinterendominerer fallvindut fjorden,og dette vil føre det ferske overflatevannet
raskt
ut av Skjomen. Dessutenvil vinden bidra til å blandevannmassenei det øvre
laget og dermedreduserestabiliteten.
Med den ferskvannstilførsel
en normaltvil få etter en reguleringvil den ferskvannsdrevnesirkulasjonom sonnneren
forsvinne. Hvorvidtferskvanntilførselen
om vinterenkan få igang en slik sirkulasjoner vanskeligå besvare. I tilfelle
en slik sirkulasjonskullekomme igang,vil den være meget svak. Endringeri
dette strømningssystemet
vil være begrensettil de øverste2-3 m.
Som en konklusjonkan en si at sjansenefor endringeri hydrografiog sirkulasjonsmnster er små i de mellomliggende
vannmasserog ennå mindre i bassengvannet. I det øverstevannlaget,(de verste 10-30m) vil regulertferskvannstilførselsannsynligvis
få en viss betydningfor de fysiskeforhold. De spredte
underskelser som er foretatti den f@rsteperiodenetter at kraftverketble
satt i drift bekrefterdette. Det ble observertlaveresaltholdighet
den indre>
del av fjorden. Vannføringeni denne periodenhar vært i underkantav 50 Z. av
maks. regulertvannføring.
Noe mer konkretenn det er antydetoverforer det umulig å si ut fra forunderskelsene alene. Det endeligesvar vil f@rst foreliggenar etterunders@kelsene
er ferdig. Imidlertidkan en med stor sikkerhetalleredenå si at en i Ofotfjordenneppe vil registrereden endringsom skjer i Skjomen.
Biologiske

forhold

Når en skal forsøkeå antydemulige endringeri de biologiskeforhold,har en
som utgangspunkt"mulige endringeri de fysiskeforhold". Usikkerheteni antydningeneblir derfor stor.
Vi skal her bare se på et par eksemplar. De endeligeresultatermå vente til
etterunderskelsener ferdig.
Vi så at våroppblomstringen
av planteplankton
var avhengigav tilstrekkeligtilgang på næringsstoffer
i de øvre vannlag. Hindresvertikalblandingen
om vinteren
.g.a. @kt stabilitetvil denne nringstilgangenkunne pavirkesi ugunstigretning.
Dyreplanktonet
viste variasjonsmonstre
som antydetsammenhengied

den fersk-

vannsdrevnesirkulasjon. En redusertvårflom skulle kunne hindre at yngre sta-
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dier

av raudate

skulle

isåfall

som trives
virke

best

i gunstig

i de &vre vannlag,

fores

ut av fjorden. Dette

retning.

Som en konklusjonp et forel@pig

usikkert

grunnlagma en kunne si at heller

ikke de biologiskeforhold vil endres drastiskved den utbygging som er fore-

tatt.
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Eivind Berg, Hydrologiskavdeling
GRUNNVANNSUNDERSKELSER
I NEDBØRFELTTIL KRAFTVERKSMAGASINER
Rundt 1970 ble det i Norge betydeligØkt interessefor nærmereundersøkelserav
grunnvannsforholdene
i nedbørfelt til kraftverksmagasin.Det ble derfor satt
igang regelmessigemålinger av grunnvannstanden
i flere felt og det ble opprettet
et eget utvalg - Utvalgetfor tilsigsprognoser
- for blant annet å foreståarbeidetmed grunnvannsundersøkelser.
Fra og med 1977 er disse grunnvannsunderskelsene lagt direkte til Grunnvannskontoret
ved Hydrologiskavdeling.
FELI 'R

GUMNVANNSUNDES&«ELSER

Fig.l.

Felt for grunnvannsunders6kelser.
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Det er såledesoppretteten rekke felt hvor det drives systematiskemålinger av
grunnvannstandenog hvor det foretaskontinuerligregistreringav avlpet fra
feltet. Grunnvannstanden
blir vanligvis observerten gang pr. uke og målingene
blir foretatti spesiellenedsatte ror og i noen tilfelle i gardsbronner. I
tillegg til målinger i spesiellefelt, er det også etablert endel spredtemålepunkter for grunnvannsmålinger.Kartskisseni fig. 1 viser feltene og stedene
for grunnvannsundersøkelser.
På kartskissener det, foruten de feltene som
drives av Grunnvannskontoret,
også tatt med områder hvor reguleringsforeninger
og kraftverkforestårundersøkelsene. Dataene blir imidlertidsendt inn til
Grunnvannskontoret
hvor de arkiveresog bearbeides. Videre foretas det endel
registreringerav teleforholdenemed telegrensemålere.Tabell 1 gir en sammenstilling av underskelsene i feltene. I tillegg blir det foretatt avlpsregistreringeri de fleste feltene, I noen felt er det foretattkartleggingav vegetasjonenog kvartærgeologiskeforhold. Disse data sammenmed feltenes øvrige
fysiografiskedata vil kunne nyttes i videre studiumav feltenesgrunnvannsforhold.
Tab. 1
Oversikterover områder hvor det fore års stematiskegrunnvannsmåliner.
Feltnavn

Areal
km?

Aursunden
Osensj9feltet
Østerdalen
Settalbekken
Espedalen
Vinstra-yangen
Fura
Sperillen,Begna
Abjpora,Begna
Strandefjord,Begna
Stigvass&i
Raudna
Gravåi
Grovåi
Groset
Tokke
Lislefj@dd2i
Skurdevikai
Rod land
Nea
Tverråga
Lilleåga

830,0
1186,0

Xspredtemålepunkter

X

18,9
94,0
745,0
40,3
X

812,0
1588,0
14,9
8,6
6,4
41,0
5,9
X

19,7
16,5
9,5
X
X

18,2

Antall mlepunkter
Grunnvann
Tele
13

5
5
6
4
5
5
3
3
5
8
7
8
8
10

8
6
6
6
7
3
7

2
2
1
2
1
2
1

2
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
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For å vise variasjoneni grunnvannstandeni de forskjelligefeltene har en på
grunnlag av datamaterialetfor observasjonsperioden
laget oversikt over vannstanden for bestemte målepunkter. Fig. 2 viser omhylningskurver,
dvs. høyeste
og lavestemålte grunnvannstanderfor rør 1 i Grosetfeltetfor perioden 19531977 samt mediankurvenog årets kurve for sammemålepunkt. Dette er en stasjon
med lang måleserie. De fleste andre observasjonerer satt igang etter 1970.
Observasjonenei enkelte rør gir et relativtmål for situasjonenvedrørende
grunnvannsforholdene
i et felt. For å kunne kvantifiserevariasjonenfor grunnvannet i et felt nærmere, er det nødvendig å regne ut variasjoneni det drenerte
grunnvannsmagasinet
i feltet.
H.o.h.
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Fig.2. Grunnvannstandsvariasjoner Grosetfeltet.

Bere ning av feltets grunnvannsmagasin.
Med nyttbartgrunnvannsmagasin
Qg vil en i denne framstillingenmene det magasin
som kan dreneres ut av et felt av dettes dreneringssystem. Variasjoneri grunnvannsmagasinet(Qg), kan som kjent regnes ut på grunnlag av endringer i grunnvannstand (Ah) og data for effektivporøsitet (n) i de vannførendelag.

Denne metoden er imidlertidlite egnet for de området hvor nevnte grunnvannsmålinger foregår idet de topografiskeog geologiskeforhold er lite homogene.
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I flere av feltene er terrengetkupert med løsmasser av varierendemektighet og
med vekslingmellom bart fjell, morene og myr. De vannførendelagene vil derfor være av begrensetutstrekningog det vil være vanskelig å skaffe seg en
oversikt over deres drenering til vassdraget. Måling av grunnvannstandeni et
målepunktvil derfor strengt tatt være representativfor punktets aller nærmeste
omgivelse.

I felt hvor det foretas avlpsregistrering,kan grunnvannsmagasinet
også bestemmes
indirekteved bruk av feltets tørrværskurve,dvs. et hydrogramsom viser avrenning
fra feltet i perioder uten nedbør eller annet tilskuddav vann til grunnvannsmagasinet. Tørrværskurvensformvil primærtvære bestemt av feltets geologiskeog
fysiske egenskaperog hvert felt vil ha sin karakteristisketrrverskurve. Det
er også vel kjent at tborrverskurven
har forskjelligkarakter sommerog vinter da
værforholdenespiller inn. I mange av feltene er det en såvidt høy grunnvannstand
at evapotranspirasjonen
vil kunne ha betydeligvirkning på grunnvannstandeni
sommerhalvåret.
Grunnvannsmagasinet
kan beregnes ved integreringav tørrværskurven.

Re = [qt)dt
der q(t) er feltets grunnvannsavrenning.Tørrværskurvenbør konstruerespå grunnlag av avløpssegmenter
for perioder hvor fordunstningener meget liten, og i perioder hvor det ikke foregår tilførselav vann til grunnvannsmagasinet.Slike perioder vil en kunne finne seint på høsten. Vanligvisvil en også kunne benytte
enkelte perioder om vinteren idet en passer på at det ikke forekommeravsmelting.
Grunnvannsmålinger
i feltet vil være et godt hjelpemiddeltil kontrollere om
det foregår avsmelting. Vinterstidkan det også foregå en viss utpressingav
vann fra myrer og eventuelletjern i feltet på grunn av snøen og isens vekt.
Vanligvisvil det by på problemerå besternme
tørrværskurvenfor de aller laveste
vannføringenei det slike forhold sjelden forekorruner
om høsten og vinteren.
Videre vil det for høye vannføringerkunne være et visst tilskudd fra interflow.
På grunn av disse forholdmå en nøye seg med beregningav endringen i grunnvannsmagasinet (AQ) for en nermere definert periode, dvs. fra

t

til t2.

t1

A0; = [qt)dt
t2
Det er da også vanligvis tilstrekkeligå beregne endringen i grunnvannsmagasinet
i det en for felt i det indre av stlandet kan finne torrverskurversom er gyldige
for opptil 5-6 maneder, mens en for mindre felt nær kysten bare vil kunne kons-
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truere tørrværskurvermed opptil 1-2 måneders gyldighetfordi disse feltene
vanligvishar mindre løsmasser og raskere avrenning. Værforholdeneer også
tildels lite stabile langs kysten og det forekommervanligvis tilførseltil
grunnvannsmagasinet
i vinterperioden.
På grunnlag av samtidigeobservasjonerav grunnvannsavløpetog grunnvannstandsmålinger i rørene i feltet, forsøker en å finne relasjonenmellom det aktuelle
grunnvannsmagasinet
Qg og de observertegrunnvannstander(h1, h2,,,.,hn)i

hvor a0,

••

,,an er konstanter.

På denne måten kan en få sikre opplysningerom grunnvannsforholdene
i feltet utenom tborrversperioder.
Det laveste tilsiget som vil forekommei en periode, kan
bestemmespå grunnlag av det nyttbare grunnvannsmagasinet
og feltets grunnvannsavrenningskurvesom fås ved integreringav tørrværskurven. Grunnvannsmålingene
gir dessuten data for å beregne oppfyllingav grunnvannsmagasinet
under nedbør- og
smelteperioder.
Som eksempel skal en vise noen beregningerfra feltet Stigvassåisom ligger i
Arendalsvassdragetca. 40 km fra
kysten i den søndre del av SørNorge. Feltet er i sommerkvartærgeologiskkartlagt.Her skal
392

en kort nevne at størrelsener

t.\\ftCl\l\

21s

14,9 km2 og at det ligger mellom
ca. 150-400m.o.h. Feltet er til-
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Feltet er vist i fig. 3.
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Fig.3. Stigvassåi,Arendalsvassdraget.
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kom en fram til en t@rrverskurveav folgende form q
gy!dighet pa 60 dgn.

=

2,23 l,l0

og med

I l9pet av denne perioden vil det tappes ut av grunnvanns-

magasinet 6,48.10? md eller et spesifikt volum

p

%% mm.

For å finne sammenhengenmellom det beregnete grunnvannsmagasinut fra grunnvannsavrenningen og de observerte grunnvannstanderer det benyttet multippel regresjonsanalyse for observasjonsperioden1972-76. En fant følgende korrelasjonermellom
grunnvannsmagasinog grunnvannstander de enkelte målerørene.

Qc
lA

c

lA

lB

2

3

4

5

6

1,00

0,85

0,89

0,86

0,96

0,23

0,69

0,31

1,00

0,86

0,93

0,85

0,17

0,62

0,19

1,00

0,:0

0,93

0,20

0,68

0,32

1,00

0,90

0,17

0,65

0,24

1,00

0,23

0,71

0,33

1,00

0,81

0,67

1,00

0,66

lB
2
3

4

5
6

1,00

Av korrelasjonsmatrisenser en at observasjonenefra 4 ror, dvs. rbrene lA, lB, 2
og 3, gir beste resultater,mens variasjonenei rrene 4 og 6 er lite i samsvar
med variasjonenei grunnvannsmagasinet. En kan videre se at det er hdy interkorrelasjon mellom observasjonenei de fire s@kalte gode rbor. Uten å gå nærmere
inn på analysen kan en trekke den konklusjon at den store spredning i korrelasjoner mellom grunnvannstandeneog grunnvannsmagasinetkommer av store variasjoner
i feltets topografiskedata og lite homogene kvartære avsetninger. Datamaterialet
fra feltet gir grunnlag for videre analyse av disse forhold.
Grunnvannsmålingenefra rør 3 er de data som gir de beste resultater for å beregne
nyttbart grunnvannsmagasin. Kombinasjonerav flere rør gir bare små tillegg i
korrelasjonskoeffisienten,
men det vil vanligvis være aktuelt å nytte målinger fra
flere rør blant annet for å få en viss spredning av målingene i feltet og fordi
grunnvannetsnivå under bakken er ulik i de forskjelligerør. For rør 3 er grunnvannets variasjonsområdetca. 50-200 cm under bakken. For rør lA er variasjonsområdet fra terrengnivåetog ned til vel 100 cm under bakken. På grunnlag av data
fra disse to målepunktene har en funnet følgende formel for det nyttbare grunnvannsmagasin.
Qc = (1417,4%
- 1,57·h1-5,51.h3).103n?
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Datamaterialetfor 1977-78 er benyttet for kontroll av beregningene. Nyttbart
grunnvannsmagasinberegnet på grunnlag av observerte vannstander i rør IA og rør
3 er sammenlignetmed tilsvarendeberegnetgrunnvannsmagasinpå grunnlag av målte

grunnvannsavrenninger. Da det i dette feltet bare blir foretatt grunnvannsmålinge
hver 14. dag og værforholdene i området er varierende, medfører det at datagrunnlaget blir lite. På grunnlag av 22 samtidige observasjonerble korrelasjonskoeffisientenmellom beregnet og målt nyttbart grunnvannsmagasin0.98. Absolutt
middelavvik mellom de to magasinene var 1,9%.
Med grunnlag i dataene fra grunnvannsmålingenehar en laget oversikt over variasjonen i det nyttbare grunnvannsmagasinfor 1972-77 samt median og årets kurve
(hydrologiskår). Nytbart grunnvannsmagasiner vist som total og spesifikk
størrelse i fig. 4.

Det totale variasjonsområdetfor grunnvannsmagasineter ca.
75 mm, dvs. ca. 30 mm mer enn beregningenav grunnvannsmagasinerpå grunnlag av
tørrværskurven. Kontrollberegningeneviser imidlertid at trrverskurven kan
forlenges. Med utgangspunkt i feltets nyttbare grunnvannsmagasinog feltets tørrværskurve kan grunnvannsavrenningenfra feltet beregnes.
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Fagsjef 0. Gunnes, Avdeling for vassraftunderskelser

I NORSK ENERGIFORSYNING
VASSKRAFTEN
Innledning
er anslatt til a vere
Vedens samledeokonomiskutbyggbarevasskraftpotensial
Wh) &rlig kraftproduksjon. I dag er bare
i underkantav 10.000 TWh (1l3
ca. 16l av dette utbygget. Over halvpartenav de ikke utbygde kraftmengdene
ligger i utviklingsland.
Innen Europa er det ikke noe enkelt land som har strre vasskraftressurser
enn Norge. I 1978 utgjør vasskraften99,2 Z av all innenlandskprodusert
elektriskkraft. Dette er igjen ca, halvpartenav det totale energiforbruk
i landet.
Avløpet fra Norges overflate,pluss det vann som renner inn i landet over riksgrensen, er beregnet a avgi en @rlig energimengdep@ ca. 560 TWh (560 x 109 kWh)
i fallenepå norsk område. Dette teoretiskevasskraftpotensialer det selvsagt ikke mulig å utnytte fullt ut, hverken teknisk,Økonomiskeller av hensyn
til milj@virkningene.
Det mest omfattenderessursbegrepsom har praktisk anvendelse,er - økonomisk
nyttbar vasskraft-. Men heller ikke dette begrep angir entydig hvilke kraftmengder som står til rådighet,fordi det til våre vassdrag også knytter seg
andre interessersom begrenserenergiutnyttelsen.Foruten til kraftforsyning
nyttes vassdragenetil vannforsyningog resipient,fløting, forskningog undervisning, fiske, friluftslivog rekreasjon. De utgjør dessuten en vesentlig
del av selve landskapsbildet,Enhver kraftutbyggingmå i større eller mindre
grad kollideremed noen av disse interessene. En avveining av de ulike interesser fører ofte til at det blir satt skranker for kraftutbyggingenfør den
når de energiøkonomiskelønnsomhetsgrenser.
i Norges vassdrags-og elektrisitetsvesen
Avdeling for vasskraftundersøkelser
har blant annet ansvar for å kartlegge landetsøkonomisknyttbare vasskraft,
under hensyn til de øvrige begrensendeinteresser.
Det nyttbarevasskraftotensial
Anslageneover de samlede ressurserer beheftetmed mange usikkerhetsfaktorer.
ligger i et stort antall små prosjekterog i
En del av utbyggingspotensialet
usikre marginer på store prosjektersom ikke er undersøkti detalj. Anslagene
er også betingetav faktorer som f.eks.:bedring i topografiskog hydrologisk
materiale,den tekniskeutvikling,prisutviklingenfor alternativenergi, og
endringeri de energiøkonomiskeforutsetningeruttrykt bl.a. gjennom kalkulasjonsrenten.
Med en kalkulasjonsrente(real-rente)på 10% p.a. og med den forventedeprisoljebasertvarmekraft,settes i dag øvre investeringsutviklingpå sannnenlignbar
grense for vasskraft til noe over 200 øre pr. kWh årlig produksjonsevne.
Kostnadsnivet er januar 1978.
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Innenfor denne økonomiske rammen er de totale energimengder fra ca, 700
kraftverksenheterberegnet til 158 TWh midlere rsproduksjon. I tillegg
til dette anslås en kraftmengde på ca. 9 TWh å kunne innvinnes ved utbygging
av småkraftverkog ved modernisering av eldre kraftverk, En kommmerda totalt
opp i en midlere årlig energimengde p 167 TWh.
Pr. 1. januar 1978 kan denne energien grupperes i følgende kategorier (tallene
angir midlere årsproduksjon):
Utbygd pr. 1.1.1978:
Konsesjon gitt (under utbygging):
Konsesjon søkt:
Vedtatt vernet:
Varig:
6,9 TWh
Til 1983: 8,6
"_
Foreslått vernet:
Varig:
1,6 TWh
Til 1983:
Rest:
Fra registrerte større
prosjekter:
27,5 TWh
Anslått fra småprosjekter og
9,0 II
modernisering:
SUM:

83,1
15,3
12,6

TWh

15,5

4,0

36,5
167

TWh

I fig. 1 er denne fordelingen vist grafisk sammen med den prosentvise fordelingen
på de forskjellige landsdeler,

m:'

TWh
do

TWh Rest

--:i
Vernet eller

19TWh foreslått vernet
13TWh

15TwWh
Under utbrgg
3TWh Utbygd

I

o

es

y.

Fig. 1. Nyttbar vasskraft i
Norge med prosentvis fordeling
på landsdelene.
Status pr. 1. jan. 1978.
Produksjonstalleneangir
midlere årsproduksjon.
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Dette er illustrerti fig. 2 hvor produksjoneni dagens produksjonssystemer
fremstiltover den hydrologiskeperioden 1930-60. I fig. 2a er årene ordnet
i kronologiskorden og i fig. 2b etter avtagendekraftproduksjon.
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Fig. 2a. Kraftproduksjoneni det norske samkjøringssystemet over den hydrologiskeperioden
1930-60. Utbyggingsnivåpr. 1.1.1978.
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Fig. 2b. Kraftproduksjoneni det norske samkjøringssystemetover den hydrologiskeperioden
1930-60, årene ordnet etter avtagendeproduksjon. Utbyggingsnivåpr. 1.1.1978.

Den gjennomsnittligemagasinprosenti systemeter pr. 1.1.1978577. Denne er
imidlertidujevnt fordelt på de forskjelligekraftverkene. I fig. 3 er dette
illustrerti et tilløpsenergi-/magasinprosent-diagram.
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Kraftforbrukets_variasion_over_året
Det er allerede nevnt at de sesongmessigeavlpsvariasjoner stort sett er i
motfase med kraftbehovet. På landsbasis er den relative forbruksvariasjonen
over året nokså ensartet fra år til år. Til illustrasjoner det i fig. 4
vist energiproduksjonpr. uke i 1977, fordelt på produksjon fra tilsig og
produksjon fra magasin. Figuren er hentet fra årsberetningentil Samkjøringen
av kraftverkene i Norge.
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Fig. 4. Ukentlig energiproduksjon i 1977
fordelt på produksjon
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I alle de beregningersom utføres er det en forutsetningat leveransefra
systeet skal tilfredsstilledenne forbruksvariasjonen.
Leverinzssikkerhet_0g_fastkraft
I et industrialisertsamfunn er så godt son all virksomhetavhengig av tilstrekkeligtil£rsel av elektriskkraft. Derfor må en ta utgangspunkti de
dårligsteprcksjonsår når en skal beregne den garantertekrafttilgangsom
systemetkan gi. Tidligereopererte en med begrepet - bestemmendeproduksjonseve -. Denne ble fastlagt slik at kraftproduksjonenskulle strekke
til i 907- av ctll år,
c en gcdtok et underskudd i de resterende10Z av
rene. Ettcr hvzrt sc safunnet har &kt i teknisk og dkonomiskkompleksitet
og i avhengighetav elektriskkraft, er også kravet til leveringssikkerhet
Økt. I dag k:::,en i praksis si at kravet til leveringssikkerhet
er bortimot
100:Z. Definisjc.:,::n
v lev!crir!gssikkerhet
er også endret. Mens en tidligere
garantertesi',:ker
levering i90:? av alle år, er de fleste kraftleveringskontrakteri deg baser µå at e1. skal kunne levere 99,6 - 100 Z av den energi-
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den hydrologisieforsjilen fra lands'el til landsdel
P% same mate sat
utnyttes. En 'andsdelkan ha lite ti!sigmens en annen har rikelig med van,
·versiudda att sred mens
itt
en :a urne
samjr .ngsmuiigh·iville
Uer
szrkioring.,
» ennom
res
.n da ·ie
ere
et ane.
knaphet
an ki

:
e

i Sveri
sytemend
tii
.enlanaske zamkjringssystenetr i deg ye:
• narx. essuten har vi en forbindelsetil Sovjet,men denne er vesentlig
av loKalsetydning for Finnmark Fylke,

ti 3verige og Danmark knytter \urge til 2 større varmekraftJrjinrielsene
·ystemer,g virker på sammemåte som om vi hadde hatt varmekraft i vårt eget
,-yscem. Importmulighetenefra Sver.Lgeog Danmark er ca. 1500 MW. Kontraktszaessigkan vi i tørre år importereen energimengdepå 4-5 TWh, og dette Øker
1 lr
produksjonsevnefor fastkraftfra de tidligerenevnte 74 til bortimot
79 TWh. Ser vi ?å fig. 2b finner vi ut at denne økningen vesentligbestår
foredlet tiHeldig vannkraft,mens det bare er i de dårligstevannårene
vi behøver åta i bruk importrettighetene.Tilsvarendeville det vært hvis
vi hadde hatt egne varmekraftverk.Disse ville bare blitt kjørt i tørre år.
Samkjringsforbindelsenemed utlandet vil i vannrike år brukes til krafteksport. Derved sparer våre naboland olje og kull samtidig som vi kan selge
kraft som ellers kunne ha rent rå havet, dvs. spillkraft.
kompletterer
Vi ser her hvordan et vasskraftsystemog et varmekraftsysten
hverandre. Ser en igjen på fig. 2b vil en teoretisk kunne suppleremed
varmekraftinntil all tilfeldigvasskraftvar foredlet til fastkraft.
Det vil si at en fyller opp hele trekanten:,å diagrannnetmed supplerendevarmekraft. At dette ikke er aktuelt å gjøre i dagens norske system har bl.a.
økonomiskeirsaker. Sålenge vi har vasskraft igjen 1 bygge ut som er billigere enn varmekraft,vil det alltid være en økonomiskoptimal sammensetning
av vasskraftog varmekraft. En slik optimal samensetning har en hvis det
å øke fastkraftnivåetmed 1 kWh hva enten en bruker vasskraft
koster det sarmne
eller varmekraft.
En fullstendigforedling til fastkraftkan en først få når all tilgjengelig
vasskraft som er billigere enn varmekrafter tatt i bruk. Fra da av vil
gå over fra å være et supplementtil vasskraften,
systemetsvarmekrafttilskudd
suppleringskraft,til å utgjøre såkalt grunnlast,det vil si et kontinuerlig
tztskudd.
bygger bl.a. på den ulike
Gjennomføringenav slike optimaliseringsberegninger
hos vasskraft og varmekraft. Dette vil ikke bli nærmere
kostnadsstrukturen
behandlet her.
Fler3rsmagasiners_betydning
På sammemåte som et varmekraftverk,vil store flerårsmagasinervirke utjevnende på de flerårige variasjoneri kraftproduksjonen.Mens en ut fra
de tradisjonellereguleringskurvervil finne at magasinprosenterstørre enn
70-80 Z, har svært liten betydning for reguleringenav et enkelt vassdrag, så
av det norske samkjøringssystempå at
tyder nyere simuleringsberegninger
enkeltmagasinermed en agasinprosent opp mot 200. har ful1 reguleringsverdi.
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P21 Mellquist,Natur- og landskapsavdelingen
TERSKELPROSJEKTET - KOLOGISK FORSKNINGI VASSDRAGSDIREKTORATETS
REGI

Av direktor Sperstad'sartikkel går det frem at NVE driver en omfattende og
mangeartetvirksomhet. Det er ikke mulig å trekke strengt logiske og klare
grenser mellom arbeidsområdenetil de enkelte direktorater,avdelinger,kontorer og personer. Det er særlig påfallendenår det gjelder Natur- og landkapsavdelingens (VN) situasjon. Kort kan en si at avdelingeni varierende
grad er engasjert i all virksomhet innen NVE der natur og landskapblir berørt. En tar sikte på at inngrep i landskapetog senere vedlikehold,skal
skje etter sunne landskapsarkitektoniske
prinsipperder visuelle, biologiske
og bruksmessigeforhold er likeverdigevurderingsgrunnlag.Avdelingener
dessuten sterkt engasjert i det offentligesarbeid med vern av vassdrag.
Fra avdelingensarbeidsfelthar vi her valgt å gjennomgåen del forhold av biologisk karakter i forbindelsemed bygging av terskler i regulertevassdrag.
Særlig vil det bli gjort rede for et forskningsprosjekt
vi har fått igang for
å studere økologiskeendringerved inngrep i vassdrag. Prosjektetble igangsatt i 1975. Det er femårig og går under navnet TERSKELPROSJEKTET.
Ved de typer vassdragsreguleringer
vi har i Norge får en rekke elvestrekninger
redusert sin vannføring så mye at dette fører til skader og ulemper av forskjellig art. Det kan være rent estetiskeproblemer,for lav grunnvannstand,mangel
på vann til konsum,jordbruk eller brannslukningog ikke minst til skade for
fisk og andre vannlevendeorganismer. For å bøte på disse og andre problemer
som ikke er nevnt her, har man i de siste 10-15 år bygget ca. 400 terskler,
dvs. små, lave dammerav betong eller stein på tvers av elveleienepå egnede
steder. Disse tersklenekan heve vannstandentil et nivå som tilsvareren langt
st@rre vannf@ring under uregulert forhold.
Tiltakene ble en suksess. Forholdsvissnart kom det igang en undersbkelseav
de tekniske sidene ved bygging av løsmasseterskler. Det meldte seg imidlertid
snart også behov for å vite mer om hvordan de biologiskeforholdenei terskelbassengeneutviklet seg. Etter et par mislykkede forsøk på å få igang undersokelser, lyktes det alts% f@orsti 1975 & f% igang det naverende terskelprosjektet.
Ved å bygge en rekke terskelbassengeri en elv omdanner man den fra å være en
spesiell biotop med planter og dyr som er tilpassetlivet i rennende vann til
en kjede av små innsjøermed livsvilkårsom passer helt andre organismer.
Tersklene i seg selv medfører altså nye endringer i miljøet i tillegg til de
som følger som et resultat av selve reguleringen.
Det ligger i terskleneskonstruksjonat vannhastighetenreduseresog sedimentasjonen øker i terskelbassenget. Begroingenav alger, moser og rotfaste planter
kan Øke som et resultat av dette og sammenmed det organiskematerialet som
hoper seg opp vil vannets kjemiske sammensetningog energistrømmengjennom
systemet endres. Det karakteristiskeelvemiljøetforandresog blir mer likt
det vi finner i innsjøermed rask gjennomstrømning. I ekstreme tilfellerkan
forholdenei et terskelbassengbli helt like de vi finner i innsjøer og tjern.
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Den spesieileelveiloraog elvefaunafortrengesda til fordel for arter som
er e@re tilpassetde endrede forhold.- og en y likevekt innstillerseg.
Denne ye likevektenkan ut fra et kologisk syspunkt vere like ''god'som den
tidligere,mea det er ikke alltid sikkert at denne likevektener den gunstigste
ut fra den bruk man har tiltenktvassdraget• .Jetvil aerfor ofte være snakk om
% fors&ke % pavirke utviklingeni et regulertvassdrag i en onsket retning ved
njelp av tiltak. For å bruke virkemidleneriktig, er det nodvendig kjenne
zil hvorledesde viktigstekomponentenei økosystemenereagererpå de aktuelle
påvirkninger. Hvilke organismerhar så tilknytningtil ferskvannsmiljøet?
Jet vil føre for langt å gå i detalj, men dersom vi begynner å tenke etter inn0er ,,:snart at det er mer enn fisk. Plantene har mange representanterinnen
eruppene aiger, moser og høyere planter. I dyreriketfinner vi fremfor alt
aange insektarter,men også mange krepsdyr,mark, bløtdyr og amfibier. I til-egg til disse kommer selvsagt en hærskare av mikro-organismersom bryter ned
bat organiskmateriale til enklere komponenter. Mange pattedyr og fugl er
ogsa avhengig av vann utover behovet for drikkevann. Ut fra deres avhengighet
av elver, insjer, damer og myrer som produksjonsomradefor nering og som
miljø kan man sette opp en liste på 88 arter her i Norge, i global sammenheng
blir listen selvfølgeligmye større.
Til tross for den stadig økende aktivitet innen den ferskvannsøkologiske
forskning de senere år, var det ingen her i Norge eller i utlandet for den saks skyld
som kunne fortelleoss om tersklenevar ønskeligeeller ikke i en biologisk
sammenheng. De spredte.erfaringer
man hadde ga motstridendekonklusjoner.
Man manglet også opplysningerom tilstandeni vassdragenefør de eksisterende
tersklervar blitt bygget, slik at sammenligningvar vanskelig. Det ble derfor
besluttet etablere en forskningsgruppesom skulle fors@ke @ finne ut hvilke
effekter vannføringsreduksjoneeog spesieltbyggingen av tersklerhar på de
forskjelligelivsformeri elvene og på økosystemetsom helhet. Terskelprosjektet
er et samarbeidsprosjekt
mellom Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk(DVF),
Zoologiskmuseum,Universiteteti Bergen, Zoologiskmuseum,Universiteteti
Oslo og Norges vassdrags-og elektrisitetsvesen(NVE). Styringenav prosjektet
ligger i Vassdragsdirektoratets
Natur-og landskapsavdelingsom har prosjektlederen. Prosjektethar også en faglig sterk styringsgruppesom for tiden består av 9 personer fra de medvirkendeinstitusjoner.
De undersøkelsersom er igangsatti Terskelprosjektets
regi er spredt utover
hele landet. Pr, i dag arbeiderman i Eksingedalselva(nord-østfor Bergen),
i Hallingdalselva(ved Go1), i Mørkedøla (side-elvtil Lærdalselva),i Numedalslågen (mellomRødberg og Norefjorden),i Nea (ved Heggsetfoss)og i Skjoma
(ved Narvik). Denne spredningen,- som vi forøvrig gjerne skulle ha sett var
større, er nødvendig for å få et tilstrekkelignyansert bilde av forholdene.
Nå satses det ikke like intenst på alle områder på alle disse stedene. Hovedområdet for undersøkelsener Eksingedalen. Dette stedet ble valgt fordi vi
her hadde en god del data fra tidligeresom kunne brukes direkte. Disse dataene
ble i sin tid salet inn av Zoologiskmuseum i Bergen i forbindelsemed Bergenshalvens komnunale kraftselskapskonsesjonssøknadfor Evanger kraftverk og gir
en god beskrivelseav forholdenei vassdraget f@r reguleringsinngrepene.
Nå måles vannf¢ring,vannhastighet,temperatur,vannets kjemiske sammensetning,
bunnfelling,tilførselav organiskmateriale (blad, gress, kvist, landinsekter
osv.)fra land og ovenforliggendeelv, utbredelseavvannplanter,tetthet og samensetning av bunndyr, tetthet,kondisjon,vandring og dødlighethos fisk, ned-
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bryting av organiskmateriale osv.
Til å utføre arbeidet i Eksingedalener det engasjert to vitenskapligeassistenter og en fiskeritekniker. I tillegg arbeider en av museets forskere omtrent på heltid med prosjektetog for tiden har vi også 4-5 studentersom tar
sire hovedfagsoppgaverpå problemstillingeri tilknytningtil Terskelprosjektet.
Ut fra de data som tidligereer samlet inn og de som nå bearbeides,skal vi
forsøke å få en oversikt over hvorledes endringenehar påvirket planter og dyr
i elva og hvorledes vi eventueltkan styre utviklingenf.eks. i retning av mer
fiskekj@ttdersom dette er m#let. Vi ser her spesielt pa hvorledes energistrømmen(i formav organisk materiale) går igjennom terskelbassengene.Altså
hvormye organisk materiale som føres inn i bassenget utenfra, hvor mye som produseres i selve bassenget og hvilke organismersom nyttiggjørseg energien.
Videre blir det registrerti hvilken form det organiskemateriale foreligger
og i hvilket omfang terskelbassengetvirker modifiserendepå omsetningshastigheten og derved ogs% pa forholdenenedstr@omstersklen.

Selv om vi etter forholdenehar satset stort i Eksingedalenvil vi ikke få
svar pa alle de sporsml vi har stillet oss her. I Numedalsl#genser vi f.eks.
spesieltpå hvilke dyregruppersom koloniserernedstrømsskråningene
på tersklene
og hvorledes terskelbassengene
virker inn p% arts-samensetningog mengde av
bunndyr på de mellomliggendestrekninger. Det er nemlig flere dyr som er spesielt
tilpassettil å filtrere næringspartiklerut fra vannstrømmensom de oppholder
seg i. Disse dyrene slår en av praktiske hensyn ofte sammen i en gruppe under
betegnelsen"filter-feeders". Ved å studere denne gruppen vil man bl.a. få en
formeningom hva terskelbassengenebetyr som "matvareprodusent"for de nedenforliggendeelvestrekninger. En av de sentrale insektfamilienesom finnes i
store mengder blant "filter-feederne"på tersklen er knottene. Flere av artene
er blodsugerepå mennesker og dyr (Tunefluai Østfold), så det er selvsagt
av interesse se om tersklenevurker fremmendeeller hindrendepå disse "uønskede' artene.
I Morked@la,Nea og Skjomen har vi na undersokt fiskebestandenfor tersklene
ble bygget. Flestepartenav tersklene i disse vassdragenevil forhåpentligvis
være ferdigbyggeti 1978, og vi vil da umiddelbartfølge opp med kontroll av
hva som skjer. De resultatenevi her får, vil så bli sammenholdt
med resultatene
fra Eksingedalen.
I Hallingdalhar vi satt i gang den forste bruker-undersokelsen
i landet hva
fritidsfiskei regulert elv angår. I et stort opplegg med intervju av sportsfiskere, registreringav redskapsvalg,fiskeinnsats,fangst, fiskestedosv.
har vi fått opplysningerom folks bruk av terskelbassengenetil denne type
frittidsaktivitet.Ved merking av fisk har vi ogs& f&tt visse indikasjonerpa
om utsatt fisk flytter seg langt fra det stedet den ble satt ut, hva den har
tatt til seg av næring, om den har samlet seg i terskelbassengeneeller på de
mellomliggendestrykene osv.

Siden vi bare er vel halvvegs i Terskelprosjektet,er det selvsagt for tidlig
å trekke noen vidtgåendekonklusjoner. Vi har imidlertidganske klare indikasjoner på at terskelbassengenehar enorm betydning for fisk og andre aquatiske
organismersmulighet til @ overleve perioder med lav vannf@ring. Spesielt gjelder
dette vinteren hvor en stor prosent av den fra før beskjedne vannføringfryser
til is. Man kan si det slik at terskelbassengene
virker som tilfluktstederog
reservoarerfor organismer som raskt ekspandererut i elva når vannstandenøker.
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For fiskensvedkommendebetyr denne pendlingenmellom elv og terskelbasseng
at dddelighetenreduseresog elva kan derfor opprettholdeen stbrre bestand enn
tidligere.
Ved en foreløpigsauunenligning
med fiskedataenefra før terskelbyggingensynes
det også klart dokumentertat fisken har øket sin vekst-hastighetog har kommet
i bedre kondisjonenn før reguleringen. Dette synes å henge sammenmed at
fiskens næringstilgang er blitt bedre fordi energiomsetningeni systemet er
endret og fordi det ikke koster fisken så mye energi å stå på elva nå som vannføringen er redusert og tersklenebygget. Vi må her med en gang ile til å presisere at det ennå er for tidlig å si om dette er en vedvarende tendens eller
et forbig%endefenomen. Det ma ogs gj&oresoppmerksompa at v#re data sa langt
bare gjelder der ørret er eneste fiskeart. I vassdrag der andre fiskeslag finnes,
kan konkurransenmellom de ulike artene føre til mindre gunstige resultaterfor
laksefiskenesom normalthar den største sports- og næringsfiske-verdi.Våre
underspkelserhar ogs% vist oss at det er en grense for hvor mye vannforingen
kan reduseresfør det går ut over rekrutteringen,og kommerman under denne
verdi så vil etter hvert bestanden reduseresdersom det ikke blir satt ut fisk.
Våre undersøkelseri Hallingdalhar gitt oss verdifulleopplysningerom den utsatte fisks skjebne og hvorledesbefolkningenog turistenebenytter denne gjennomregulerteelva til rekreasjon. Vi vil også her få frem interessantedata om
Laksandbestandensom synes utelukkendeå beskatte ørreten til tross for at elva
er full av ørekyte.
Alt i alt vil de resultatersom kommer frem i Terskelprosjektetbli benyttet
av NVE og Direktoratetfor vilt og ·ferskvannsfisk
ved fremtidigkonsesjonsbehandlingder sprsmal omminstevannforing,utsetting av fisk og terskelbygging
er sentrale. Det er også hevet over tvil at resultateneogså har generell
forskningsinteresse,
noe vi har fått bekreftetved den interesse som forskere
innen- og utenlandshar vist.
Til slutt må det nevnes at prosjekteter finansierteved midler fra Konsesjonsavgiftsfondetog ved egeninnsatsfra de deltagendeinstitusjoner. Alt i alt
er 8 personer ansatt på heltid og ca. 20-30 personer engasjertpå deltid hvert
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