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OVERFLATEKONTORET

Overflateavrenningen i 1984

Tilsiget i 1984 var svaert nær det normale når en ser hele lan-
det under ett. Det ble ikke registrert noen ekstreme lav-
vannsperioder eller flomperioder noen steder. Østlandet
fikk størst årstilsig med opptil 115 % -120% av det norma-
le, mens Sørlandet og Vestlandet hadde lavest tilsig, helt
ned i ca. 70 % av normalt. I Trøndelag og Nord-Norge vartil-
siget nær det normale på årsbasis.

Mildværet omkring arskiftet 1983/84 forte til store tilsig i
Syd-Norge i januar. Størst tilsig fikk Sørlandet og Vestlan-
det med opp til ca. 200 % av normalt. Det kan nevnes at i
Bjerkreimselv ble årets største vassføring observert 1. ja-
nuar. I resten av vinteren var tilsiget nær det normale.

Ved vårflommens begynnelse var snømagasinet over det
normale i alle landsdeler bortsett fra Østlandsområdet. Det-
te førte til over middels vårflom de fleste steder. Avsmeltin-
gen foregikk imidlertid langsomt og uten store nedbør-
mengder. Det ble ikke mottatt meldinger om skadeflom i
noen vassdrag.

Sommertilsiget ble bra på Østlandet bortsett fra lite nedbør
i august. På Sørlandet var tilsiget lavt hele sommeren og
helt ned i 5 % --10 % av normalt i august. Vestlandet og
Trøndelag fikk varierende tilsigsforhold og med størst tilsig
i august. I Nord-Norge var sommertilsiget de fleste stedene
betydelig over normalt. helt opp i ca. 270  %.

En kortvarig, men kraftig regnflom inntraff på Vestlandet i
forbindelse med store nedbørmengder 30. og 31. august.
Størst nedbørmengde ble observert ved Folgefonn nedbør-
stasjon i tiden 30/08 kl. 22-31.08. kl. 22 med 211 mm. Dette
skal være den nest storste 24-timers verdi som er registrert i
Norge. Nedbøren førte til meget rask flomstigning som
f.eks. i Vossa ved Bulken målestasjon. Her steg vannstan-
den 4,35 mi løpet av 2 døgn, og vassføringen økte fra ca. 19
m3 til ca. 340 m3/s. Ved Reinsnosvatn limnigraf steg vassfø-
ringen i løpet av 36 timer fra ca. 5,5 m3 til ca 49 m?. Limni-
grammet for Reinsnosvatn gir et godt eksempel på hvordan
vannstanden kan variere ved en kortvarig, men intens regnf-
lom.

Den milde og nedbørrike høsten førte til store tilsig over he-
le landet i oktober, november og desember. Nedbormeng-
dene var spesielt store på Østlandet og Vestlandet. Kombi-
nasjonen av regn og snøsmelting førte til flomvassføring i
de fleste vassdragene i Syd-Norge. Fra et hydrologisk syns-
punkt vil nok 1984 best bli husket for en usedvanlig mild og
nedbørrik høst i dennedelen av landet. I Glomma var vassf-
ringen i disse 3 månedene den nest største som er observert
i dette århundre. Det er bare i 1961 at vassføringen har vært
større.

Billedet viser en automatisk registrerende vannstandsmåler
(limnigraf) som er montert i Funderdalsvatn, som ligger
594 m o. h. på nordvest-siden av Folgefonn like innunder
breen.
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HYDROLOGISKE

Hydrologisk avdeling driver ett omfattende nett av hydrolo-
giske stasjoner spredt utover hele landet. De fleste stasjo-
nene (ca. 1300) registrerer vannstand, og for mange av disse
(ca. 850) kan vassføringen beregnes. Av dette stasjonsnet-
tet eier VH ca. 200. Resten eies for det meste av konsesjo-
nærer og er bygd etter pålegg fra VH med hjemmel i konse-
sjonsbetingelsene.

Kraftutbygging har ført til brudd i lange observasjonsserier
og nedlegging av mange målestasjoner. Nye stasjoner er
opprettet i forbindelse med utbyggingsprosjekter eller for å
få generell viten om avløpsforholdene i bestemte områder.
Det er også opprettet målestasjoner i forbindelse med spe-
sielle prosjekter f.eks. innen urban hydrologi. Totalt har an-
tallet stasjoner øket med ca. 60 i 1984.

Helt fra målingene begynte og opp mot midten av seksti-
årene var manuell avlesning det mest vanlige. Observatøre-
ne leste av vannstand og utførte eventuelt andre målinger
hver dag hele året. Dette var en meget arbeidskrevende ob-
servasjonsform og passer dårlig for personer med fast ar-
beid og ønske om ferie og fritid. Allerede i trettiårene ble det
tatt i bruk noen analoge skrivende instrumenter for registre-
ring av vannstand (limnigrafer), og fra midten av seksti-åre-
ne ble det en rask overgang til slike instrumenter. Observa-
tørene bytter skjema på disse instrumentene en gang pr.
uke eller måned, eller i noen tilfelle bare hvert halvår.

OVERSIKT OVER ANTALL HYDROLOGISKE
MÅLESTASJONER I NORGE

MÅLESTASJONER

Vannstand
Vannstand og vannføring
Vannføring
Forsøksfelt for urbanhydrologi
I stykke Ise
lskartlegging og notater om isforhold
Vanntemperatur
Saltholdighet og temperatur i fjorder
Frostrøykfotografering
Termohydrografer
Grunnvannstand
Teledybde
Grunnvannstemperatur
Lufttemperatur
Snom2ling
Grunnvannskjemi
Breers massebalanse
Materialtransport i vassdrag
Snømålestasjoner (snødyp og vanninnh.)

531
780
100
25
29

109
271
102
11
7

631
23
8

43
28
37

7
1
4

Bearbeiding av skjemaene og overføring til databasen ved
hovedkontoret krever imidlertid nå så mye manuelt arbeid
at videre utbygging av dette systemet ikke kan fortsette. Et-
ter 1980er det derfor tatt i bruk ca. 25 punchende instrumen-
ter og ca. 10 som registrerer på magnetbånd. Måleverdiene
fra disse instrumenttypene leses ut automatisk og overfø-
res til databasen.

Ved Iskontoret har det vært en lignende utvikling ved regi-
strering av vanntemperatur, men fra 1981 ble det tatt i bruk
en elektronisk datalogger med fast hukommelse (SD
1000T. Erfaringene med disse instrumentene er meget go-
de, og ved utgangen av 1984 var det anskaffet 120 stk. av
denne typen.

Det er nå også konstruert elektroniske dataloggere med
fast hukommelse for registrering av vannstand og andre pa-
rametre. Disse instrumentene vil antagelig bli mer drift-
sikre, lettere betjene og rimeligere både i innkjøp og drift
enn de typene vi bruker nå.

Utlesing av data fra hukommelsesenheten og overføring til
databasen vil bli meget enkel og tidsbesparende. VHO har
nå igang prøvedrift med slike instrumenter, og hvis erfarin-
gene blir gode, vil de etter hvert erstatte de analoge skriv-
ende instrumentene. Det vil derfor ikke bli kjøpt flere analo-
ge instrumenter før resultatene fra prøvedriften med de nye
instrumentene foreligger hosten 1985.

VHO har også bygget ut et nett med 15 stasjoner for auto-
matisk datainnsamling. En sentralenhet ved hovedkontoret
ringer automatisk opp stasjonene over telenettet og inn-
henter måleverdiene. Dette systemet bygges ut i samarbeid
med regulantene.

Kostnadene ved opprettelse av nye målestas jonerer avhen-
gig av forholdene på byggestedet. Byggeomkostningene
kan variere fra ca. kr 15.000.- til ca. kr 100.000.-, mens instru-
mentkostnadene kan bli fra ca. kr 15.000.- til ca. kr 30.000.-
avhengig av instrumenttype. Kostnadene kan i mange tilfel-
le reduseres vesentlig hvis en i stedet for abygge et kostbart
flottørkammer bruker trykkcelle.

Driftsutgiftene for VHO's 200 målestasjoner var for 1984
kr 360.000.-. I tillegg kommer utgiftene til kontroll av stasjo-
nene. Dette gjøres helst hvert år og utføres av avdelingens
ingeniører.
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Arsavlopet ble ca 88 av normalt. Det var
bare i mai og august avløpet var over nor-
malt med henholdvis 229  %  og 106 %.

Ar sav løpet ble omtrent som normalt. Av-
lopet var over normalt i mai og juni med
henholdsvis 211 % og 107 %. Utover høsten
sank avløpet til et minimum i desember på
29 %.

Som vanlig varierte avløpet sterkt i de
enkelte månedene. I mai var avløpet 159 %
av normalt og dette er det samme som
maksimalverdien. I de øvrige månedene var
avløpet for det meste lavere enn normalt
og med lavest avløp i mars med ca 27 %.

På årsbasis ble avløpet ca 107 %og med
størst avløp i mai med ca 146 %. I de
øvrige månedene varierte avløpet lite i
forhold til normalverdien.

Vestlandet fikk det største avløpet i 1984,
og ved Bulken ble avløpet ca 123 % av nor-
malt. Også her var avløpet spesielt stort
de siste 3 månedene med 160 % - 170 % av
normalt.

Arsavlopet ble ca 111 % med små varia-
sjoner fra normalverdien fram til 1 oktober.
De siste 3 månedene ble meget nedbørrike
og avløpet i denne perioden er av de aller
største i dette århundre.
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den landsdelen som hadde
relativt minst avløp i
1984. Ved Bjerkreim
var årsavløpet bare
78 av normalt. I
juli og august var av-
løpet helt nede i 25 %
og 7 av normalt.
Størst avløp hadde ok-
tober med 140 %.
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ISKONTORET

IS-OG VANNTEMPERATURFORHOLD

Systematiske isobservasjoner i elver og innsjøer har pågått fra begynnelsen av
dette århundret. Fram til begynnelsen av 1950-årene var det stort sett bare isfor-
holdene ved vannmerkene som ble observert i forbindelse med vannstandsregi-
streringer. Etter hvert som manuelle vannstandsavlesninger blir erstattet med
selvregistrerende utstyr, faller ovennevnte isobservasjoner bort. Dette har nå
Iskontoret tatt konsekvensen av og vil satse på et selvstendig, landsomfattende
nett for isobservasjoner der også istykkelse og iskvalitet går inn. Det bør nevnes
at i forbindelse med vassdragsutbygginger er det gjennom de siste 30 årene fore-
tatt en mengde ismålinger og isobservasjoner i de berørte vassdrag.

Når det gjelder vanntemperaturmålinger, startet sys-
tematiske observasjoner først i begynnelsen av fem-
tiårene og da først og fremst i forbindelse med vass-
dragsutbygginger. Den første tiden ble de fleste må-
lingene tatt med kvikksølvtermometer, men allerede i
midten av femtiårene ble de fleste temperaturmålin-
gene i innsjøer foretatt med elektrisk måleutstyr. I dag
foregår det vanntemperaturmålinger ved godt og vel
200 stasjoner. Ca. halvparten av stasjonene har elek-
trisk, selvregistrerende utstyr. Som for is har Iskonto-
ret startet med bygge ut et landsomfattende nett
med stasjoner for registrering av vanntemperaturen
både i elver og innsjøer.

LITT OM FJORDUNDERSØKELSER

@

Når en vassdragsregulering medfører end-
ringer i ferskvannstilførselen til en fjord så
kan dette påvirke isforholdene. I tillegg til
direkte kartlegging av isforhold før og etter
en utbygging måler Iskontoret også en
rekke temperatur- og saltholdighetsverti-
kaler i berørte fjorder.

@

'
@
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Tidspunkt for islegging og
islosning ved 18vannmerker
spredt over hele landet
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Delvrs isiag Ved de 4-5 forste vannmerkene ser en at is-perioden er
svært lang, trass i at de ligger relativt nær kysten. Dette ka-
rakteriserer vel forholdene i den nordligste delen av landet.
Selv de 3 typiske innlandsstasjonene på stlandet (16, 17
og 18) har ikke så lang is-periode. Typiske kystvassdrag i
Midt-Norge som nr. 12 og 13 har tydelig kortere is-periode.

10° C

Alta ved G'ev'dne uoi'ka. Elva ovenfor målestedet er
uregulert. Elva er normalt islagt halve året. Etter snø-
smeltingen stiger temperaturen raskt og er midtsom-
mers like høy som i større elver i Sør-Norge.

1ooC

Vefsna ved Laksfoss Eksempel på en større uregulert
elv i Nordland.

10° C

soc

0

10° C

Orkla ved Øyum bru. Eksempel fra en større regulert elv i
Trøndelag. Vassdraget er under utbygging for kraftpro-
duksjon.

Erdalselva i St nevassdra et. Elva er sterkt påvirket av
smeltevann fra Jostedalsbreen og temperaturen kom-
mer sjelden over 10 °Com sommeren. Om vinteren hol-
der lokalt grunnvannstilsig vanntemperaturen over fry-
sepunktet
Lærdalselva ved Tonjum. Regulert vassføring. Elva går
nå åpen hele vinteren og vanntemperaturen er steget litt
om vinteren sammenlignet med før regulering. I mai og
juni er temperaturen blitt lavere, mens det resten av året
bare er små endringer.

10° C

0

Glomma ved K kkelsrud. Vassføringen er noe påvirket
av reguleringer lenger oppe i vassdraget, men dette in-
fluerer neppe særlig på vanntemperaturen ved Kykkels-
rud.

10o C

0
M A M A s 0 N D

Otra ved Byglandsfjord. Vintertemperaturen ligger godt
over frysepunktet pga. regulert vann fra Byglandsfjor-

den.
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BRE- OG SNØKONTORET

Kartet viser VHB's stasjonsnett for breers massebalanse
(M), snohydrologi (S), og sedimenttransport (St.).

0---- Engabreen {M)

0

0

0

0

AIfotbreen (M)

Hellstugubreen {M)
· Gråsubreen {M)

Nigardsvatn {St)
Nigardsbreen {M)

Kyrkjestolane (S)

Hardangerjøkulen {M)

O. Brunkollen (S)

Graset {S)

Storgama (S)
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BREER, SNØ OG MATERIAL TRANSPORT

Bre-og snøkontoret (VHS) har ansvaret for tre fagområder,
brehydrologi, snøhydrologi og materialtransport i vass-
drag.

Innenfor brehydrologi er det langsiktige prosjekt å studere
sammenhengen mellom breers massebalanse og klimaet
og hvordan dette påvirker avløpet i nedenforliggende vass-
drag. Bortsett fra Folgefonnområdet er Sør-Norge godt
dekket av målestasjoner. I Nord-Norge er imidlertid sta-
sjonsnettet ytterst spinkelt, og det er nødvendig med flere
nye stasjoner for å forstå hvordan breene påvirker avløpet i
vassdragene i indre deler av Nordland og i Troms.

For å laereakjenne vannets veier gjennom og under breer
og kunne beregne korrekte dreneringsgrenser og arealer i
breområder, foregår det undersøkelser av vannets drene-
ring og måling av bretykkelsen. Det siste gjøres med en bre-
radar og målingene gir datagrunnlag til konstruksjon av

BREENES MASSEBALANSE

Den generelle trend med økning av kystnære breer og min-
king av de kontinentale breer fortsatte i 1984.

Økningen på Ålfotbreen skyltes en kombinasjon av større
vinternedbør og mindre smelting enn normalt. For Nigards-
breen og Engabreen var nedbøroverskuddet i løpet av vinte-
ren så stort at selv med større smelting enn normalt, ble re-
sultatet en økning.

5

Ålfotbreen

----cHardangerjøkulen

-5

1965 1970

m?ls 10m ?

1o?

tonn

20

15

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Snitt Hår

MATERIAL TRANSPORT

Undersøkelser av materialtransporten i norske vassdrag
ble i1984 kun utført i elva fra Nigardsbreen i Jostedal. Målin-
gene av suspendert materiale ble foretatt med automatiske
prøvetakere fra 1. juni til midten av september. Bunntran-
sportert materiale ble målt ved nivellering og opp lodding av
deltaet ved innløpet til Nigardsvatn.

Vannføring i mai-oktober (åpne sløyfer), største flom (strek),
suspensjonstransport (svart søyle) og deltatilvekst (skra-
vert søyle) ved innløpet til Nigardsvatn.

kart over breens bunntopografi. I 1984 har arbeidet pågått
på midtre del av Jostedalsbreen hvor det er målt opptil 500
m bretykkelse.

For snøhydrologien har 1984 vaert et kompetanseoppbyg-
gende år. Det viktigste innsatsområdet har vært oppbyggin-
gen av et nasjonalt snødataarkiv. Dette arbeid vil fortsette i
1985. Ellers er viktige arbeider utført innen snøkartlegging
ved hjelp av satellittbilder og på snøfordelingen i høyfjellet.

Utviklingen innen nyere metoder for snømåling, som f.eks.
bruk av snøradar og gamma-metoden, er fulgt opp. Arbeidet
med en modernisering av egne snømålestasjoner er påbe-
gynt. Stasjonsnettet dekker foreløpig bare fire stasjoner i
Sør-Norge. Et sterkt ønske om stasjoner i Midt- og Nord-
Norge ser foreløpig ut til å være vanskelig a realisere.

Sedimenttransporten i norske vassdrag har lenge vært et
forsømt felt i vassdragsforvaltningen. 11984 var det kun må-
lestasjonen ved Nigardsvatn i Jostedalen som fortsatt var i
drift. En utredning om fagets fremtid ble påbegynt ved slut-
ten av året.

AIie tre fagområdene lider av et meget begrenset stasjons-
nett som vesentlig er konsentrert i Sør-Norge. En utvidelse
nordover er påkrevet, men ressurskrevende.

10

E

5

i

}  <,-.,-

.. __ - • Trollbergdalsbreen9zo r·-197s

SNØHYDROLOGI

VHB driver de fire snøputestasjonene Kyrkjestølane på Fil-
lefjell, Groset ved Møsvatn, Storgarna ved Nisser og Brun-
kollen i Bærum. Vinteren 1983/84 var snøfattig frem til slut-
ten av desember, med minimumstall for alle stasjoner. Ja-
nuar ble snørik og vinteren forløp med mediane snøforhold
på Groset og Kyrkjestølane. Storgarna fikk nye
maksimumsverdier i januar og februar.
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GRUNNVANNSUNDERSKELSER

UTFØRT AV VHG

1. Lilleåga, Rana

2. Aursunden

3. Set talbekken, Folldal

4. Sel

5 . Lom

6. Espedalen

7 . Osensjen

8. Fura, Loten

9. J omna

10. Begna

11. Skurdevik&i

12. Graset

13 . Tokke

14 . Lislefjodd&i

15. Stigvass&i

De unummererte stasjonene
viser stasjonsnettet til
Landsomfattende Grunn-
vannsnett (LNG) .
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GRUNNVANNSKONTORET

VHGi året 1984

Arbeidet på Grunnvannskontoret fordelte seg på tre områd-
er, nærmere beskrevet i VHG's prosjektoversikt for året:

1. Forvaltningsoppgaver, i alt 10 prosjekter.
2. Oppdrag vedrørende tilsigsundersøkelser og regule-

ringsundersøkelser, i alt 29 prosjekter.
3. Arbeid vedrørende LGN (Landsomfattende grunnvanns-

nett).

Reguleringsundersøkelser foregår over hele landet.

Tilsigsundersøkelser er begrenset til det sørlige Norge og
dessuten Rana-området.

LGN har stasjoner over hele Norge. (Vist på kartskisse).

Det ble utgitt månedlige oversikter, i alt 12, over grunnvann-
standen i tilsigsfeltene. Oversikten ble sendt interesserte,
det vil i første rekke si kraftselskaper og reguleringsforenin-
ger.

Grunnvannsforholdi 1984
Observasjonene dekker større deler av Østlandet og Lang-
fjellene. Få data kom inn fra Nordland. Det vises ellers til
oversiktskartet.

Aret startet med stort sett lave grunnvannstander på Øst-
landet, mens Langfjellene (Skurdevik, Lislefjødd og Aren-
dalsvassdraget) hadde mediane eller høyere verdier. Dette
forholdet vedvarte frem til april, da vi fikk stigning i grunn-
vannstandene generelt. Stigningen førte til grunnvannstan-
der over det normale for årstiden, med unntak for laverelig-
gende felt helt i øst. Frem mot sommeren var det små varia-
sjoner fra felt til felt, men stort sett mediane eller høye
grunnvannstander. I vest (Langfjellene) var dog tendensen
avtagende, så der fikk vi etterhvert lave vannstander. I juli-
august sank også grunnvannstandene etterhvert, så ved ut-
gangen av perioden var det bare Tokke som generelt kunne
oppvise høye grunnvannstander.

I september inntraff betydelig stigning i grunnvannstande-
ne, og fra da og ut året var grunnvannstandene i de al ler fles-
te felt høye. Ved utgangen av året var de ti I dels meget høye.
Unntakene var Dovre med mediane verdier, og Lom (i Otta-
dalen) og Lilleåga i Nordland med vannstander under me-
dianverdiene.

m AURSUNDEN-GLAMOS (690 m o.h )

0 run VA
// -

M A M A s 0 N D

Aursunden-Glmos
Grunnvannstanden har stort sett vært ved mediankurven i

1984, men den var noe over medianen i siste del av april, og
under denne i siste del av mai og første del av juni.

m
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m
0 BEGNA-RUDI (440 m o.h)

Osensjen-Stenerseter
Kurven viser en høy grunnvannstand gjennom mestedelen
av året. Den er særlig høy i perioden oktober-desember.

Begna-RudiII
Det var meget lav grunnvannstand i begynnelsen av året.
Fra midten av april til begynnelsen av juni varierte den noe,
og den var ved medianen i perioden juni-september. I slut-
ten av året var grunnvannstanden høy.
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DATAKONTORET

Det er opprettet to nye databaser. En snødatabase med
data fra snøtakseringer i regulerte nedbørfelter og en data-
base som inneholder vannstander og vannføringer hvor re-
gistreringstettheten er større enn en observasjon pr. døgn.
Snødatabasen inneholder informasjon om snøens vannek-
vivalent i enkeltpunkter og langs såkalte strekk i feltet. Ut
fra disse data kan det totale snømagasinet før vårflommen
begynner, beregnes. Snødatabasen kan, når alle data er
lagt inn, anvendes for å kartlegge snøens arealfordeling og
variasjoner fra år til år. For kraftverkene er det av større inte-
resse å kunne prognosere vårflomtilsiget. De data som leg-
ges inn, vil sammen med tilsigsdata utgjøre datagrunnlaget
for enkle regresjonsligni nger for prognosering av vrflomtil-
siget.

Vannstandsdata og vannføringsdata som registreres med
større tetthet enn en observasjon pr. døgn, legges nå inn på
en spesiell database. Dette gjelder i første rekke data fra
automatiske målestasjoner og analoge registreringer eller
limnigrafdata. Interessen for disse data har vært stor, spe-
sielt i forbindelse med dimensjonering av bekkeinntak,
flomberegninger ford i mensjoneri ng av flom løp og for si mu-
leri ng av optimal sammensetting av mikroturbiner i små
nedslagsfelt.

Dataregistreringen er lagt om. Tidligere ble alle data regi-
strert på magnetbånd. Nå foretas registreringen på mikro-
maskiner ved hjelp av systemet DATASTAR. Dette sys-
temet er effektivt og har frigjort kapasitet til den langt mer
tidkrevende digitaliseringen av limnigrafskjema.

Programbiblioteket er utvidet med nye programmer for fre-
kvensanalyse, simulering av tilløpsflommer basert på ned-
bør og ruting gjennom magasiner. Disse programmene er
utviklet som et redskap spesielt for flomberegninger i for-
bindelse med dimensjonering av flomløp. Modellen som er
benyttet i nedbor -- tillops simulerigene er beskrevet i rap-
port nr. 2-83 fra Hydrologisk avdeling. Ellers er programme-
ne for grafisk presentasjon av data og kvalitetskontroll end-
ret. Det er lagt større vekt på enkel bruk og tilpasning til plot-
tere og skjermer av forskjellig type.

I samarbeid med Norsk Regnesentral har Hydrologisk av-
deling foretatt en gjennomgang av sitt databasesystem og
en vurdering av behovet for åta bruket mer generelt system.
Konklusjonen i denne vurderingen er at avdelingen fortsatt
bør kjøre det systemet som anvendes i dag, men bør holde
seg orientert om utviklingen spesielt med hensyn til ma-
skinuavhengige databasesytemer.

Prosjekter som ble avsluttet  i  1984

Flomsimulering for Sira-Kvina kraftselskap:
Prosjektets målsetting har vært å vurdere om reguleringen
har forverret flommen som inntraff høsten 1983. Det ble ut-
arbeidet en hydrologisk modell som simulerte uregulerte
og regulerte forhold.
Ref.: Oppdragsrapport nr. 5-84.

Flomberegninger for Røldal-Suldal kraft A/S:
Det ble i dette prosjektet foretatt nye beregninger av dimen-
sjonerende flom og påregnelig maksimal flom for Valldals-
magasinet. Ref.: Oppdragsrapport nr. 1-85.

Undersøkelse av vannkraftpotensialet for felter i Den Domi-
nikanske Republikk:
Prosjektet har omfattet kvalitetskontroll av hydrologiske
data, utvidelse av tilsigsserier, simulering av kraftproduk-
sjon og beregning av dimensjonerende flommer for plan-
lagte damsteder.
Ref.: Oppdragsrapport nr. 6-84.

Utarbeidelse av flomprognoser for Statskraftverkene:
I forbindelse med anleggsarbeidene i Alta er det satt opp en
prognosemodell forflomsimulering i feltetovenfordamste-
det. Prognosene utarbeides under smelteperioden om v-
ren.
Ref.: VHD-notat nr. 9-84.

I interne prosjekter er det utført følgende:
Utredning av behovet for nytt databasesystem.
Opprettet en ny database for vannstands-og vannfø-
ringsdata med større tidsoppløsning enn en obs. pr.
døgn.

- Utviklet nye programmer for flomberegninger i forbin-
delse med dimensjonering av flomløp.
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URBANSEKSJONENS VIRKSOMHET 1984

Urbanhydrologisk seksjon er ansvarlig for driften av det ur-
banhydrologiske stasjonsnettet, deltar i relevante FoU-ar-

beider samt yter konsultative tjenester innen fagområdet.

Stasjonsnettet omfatter 17 observasjonsfelt i Sør-Norge og
8 i Nord-Norge, og drives i samarbeid med utvalgte verts-

kommuner. Ved stasjonene samles simultane korttids-
nedbør- og avrenningsdata fra observasjonsfeltene. I løpet
av 1984 ble det også igangsatt snøsmelteobservasjoner i10

av feltene.

Flere av de eldste urbanhydrologiske stasjonene har krevd
omfattende bygnings- såvel som instrumentmessige

utbedringer. En generell opprustning av det Sør-Norske sta-
sjonsnettet ble utført i løpet av 1984. To av stasjonene ble

bestemt nedlagt.

Det innkomne urbanhydrologiske datamaterialet bearbei-

des og lagres i VH's dataarkiv. Bearbeidingen er imidlertid
kommet på etterskudd og ble søkt intensifisert i 1984. Ved
årets utgang var omlag halvparten av datamaterialet bear-

beidet og innkjøpt.

Fem av de urbanhydrologiske observasjonsfeltene ble ana-

lysert i løpet av året. Ved hjelp av avløpsmodellen NIVA-

N ETT ble avløpet beregnet ved bruk av standard parametre
og sammenlignet med observerte verdier. Resultatene ble
interessante idet det beregnede avløpet lå fra 3 til 10 ganger
over det observerte. Dette indikerer mangler i dagens VA-

tekniske dimensjoneringsgrunnlag som igjen gir dyre og li-

te funksjonelle avløpsanlegg.

Urbanseksjonen virker som sekretariat for Norsk Hydrolo-
gisk Komits urbanhydrologiske arbeidsgruppe (UHA). Ad-

ministrasjon av FoU-programmet «Urbanhydrologisk FoU i

Norge 1983-1987» dominerte UHA's virksomheten, i 1984.

Urbanseksjonen er også involvert i tre av programmets pro-

sjekter. Disse er «Snøsmelteavrenning i tettsteder, Meto-
dikk for urbanhydrologiske observasjoner og Lokal over-

vannsdisponering.

@

Stasjonsoversikt/VHU

Sted/By Felt

1. Moss Trolldalen
Norødegård
Kleiva

2. Ås Ru stadskogen
3. Oslo Vestli

Vestre Vika
4. Ringerike Ramsrud
5. Sandefjord Varden

Ormestad
6. Kristiansand Somskleiva
7. Bryne Lye 1

Lye 2
8. Sandnes Aspervik

Gramstad
9. Bergen Sandsli

10. Kristiansund Karihola
11. Trondheim Blakli
12. Steinkjer Egge
13. Mosjøen Breimoen
14. Svolvær Osan
15. Narvik Furumoen
16. Setermoen Domus
17. Tromsø Kroken
18. Kirkenes Hesseng
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KARTLEGGING AV INNSJØER

Innsjøalbum
lskontorets opploddingsarbeider siden 1950-årene har re-
sultert i en rekke dybdekart i varierende målestokk over
norske innsjøer.

Da mange av kartene var tegnet på et papir som etter hvert
ble sprøtt og derved gjorde det vanskelig å få laget kopier,
ble man enige om å prøveårentegne en del av den store
kartsamlingen og utgi kartene i en bok. Dette resulterte i et
album «Dybdekart over norske innsjøer», som utkom i 1984
der kart og en rekke data for 51 innsjøer er samlet. Kartene
er i ulik målestokk, men gjengitt på en enhetlig måte, med
en svak blåtone for vannflaten. Dessuten er spesielle kart
over Tyrifjorden og Steinsfjorden vedlagt som løse plansjer.

Kart over 7 av våre 10 dypeste innsjøer er med i albumet. Be-
liggenheten av innsjøene er vist på kartet, der numrene hen-
viser til en liste i boken.

NORGES 10 DYPESTE INNSJØER
(hittil største målte dybder)

Nr. Innsjø Dypim
Dybdekart
i albumet

1. HORNINDALSVATNET 514 X

2. SALSVATNET 464 X

3. TINNSJØ 460 X

4. MJØSA 449 X
5. SULDALSVATNET 376 X
6. FYRESVATNET 369

7. ØVREVATNET 346
8. BANDAK 325 X
9. LUNDEVATNET 314 X

10. STORSJØEN (i Rendal) 309

6
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Kartet viser beliggenheten
til de innsjene som er tatt
med i innsjalbumet.

Tallene henviser til inn-
sjenes nummerering i al-
bumet.
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KARTLEGGING

Hydrografisk kart(for faglig bruk) 1:500 000
I slutten av 1983 ble det fullført en hydrografisk kartserie
som dekker hele Norge, og avløste den gamle Sætren-seri-
en fra 1904-07. Den nye serien består av seks blader, men de
første bladene viser allerede alderdomstegn. Dette tvinger
nå frem en fornyelse av hele serien. Vi må gjennomgå over
720 NGO kartblad, og kontrollere og skaffe til veie ti-tusen-
vis av opplysninger. Mye høring, beregning og tegnearbeid
hører også til. Dette arbeidet startet i 1984.

Planen er at de seks kartbladene med samme, men revidert
innhold utgis på to blad, ett for Nord- og ett for Sør-Norge, i
målestokk 1 :750 000. Vi håper at den nye serien, som fort-
satt blir i syv farger, kan utgis ved årsskiftet 1985/86.

Andre kartarbeider
Parallelt med ovennevnte arbeid skal det avledes (omredi-
geres) en forenklet utgave for Nasjonalatlas for Norge. Det-
te arbeidet er også kommet langt og ventes ferdig somme-
ren 1985.

Nytt Vassdragsregister (Stedfestingsystem) er under ar-
beid og ventes ferdig i midten av 1985.

Innsjøkart
Innsjøkart over Tyrifjorden, Vråvatn og Nisser ble ferdigteg-
net i 1984 og er publisert i Albumet «Dybdekart over norske
innsjoer». Dessuten er det i 1984 utfort en del supplerende
målinger til det eksisterende dybdekartet over Randsfjor-
den. Dessuten arbeider en arbeidsgruppe med en plan som
skal fremme et forslag til fremtidig, landsomfattende, orga-
nisert og avansert kartlegging av innsjøer og vassdrag.

Instrumentseksjon (VHM) ved Hydrologisk avdeling

Høsten 1984 ble det bestemt opprette en instrumentsek-
sjon som er lagt direkte under fagsjefen og tillagt følgende
arbeidsområder:

1) Holde oversikt og føre arkiv over al le instrumenter og alt
utstyr som brukes til datainnsamling og målinger ved
VH.

2) Være ansvarlig for lagring og utlån av instrumenter og
utstyr og registrering av utstyret ved de ulike hydrologi-
ske stasjoner.

3) Hjelpe fagkontorene med å finne frem til passende in-
strumenter og utstyr til forskjellige måleforhold, samt
stå for instruksjon og assistere ved montering av nytt ut-
styr.

4) Orientere fagkontorene om innkjøp av nye typer instru-
menter og nytt måleutstyr.

5) Stå for bestillinger, utføre eller ordne med reparasjon,
vedlikehold og kalibrering av måleutstyret.

Hydrologisk avdeling er en stor, datainnsamlende etat og
etter hvert er det bygd opp en verdifull instrumentpark. Det
er derfor rimelig at en egen seksjon bør ta seg av forvaltnin-
gen og vedlikeholdet av de store investeringer som er sam-
let, både i selve hovedkontoret og ved de hydrologiske må-
lestasjoner rundt omkring i landet.
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PUBLIKASJONER UTGITT AV HYDROLOGISK AVDELING.

Hydrologisk avdeling har tre publikasjonsserier - oppdragsrapporter,
rapporter og meddelelser. I alle seriene kan presenteres arbeid som
utføres eller er utført ved Hydrologisk avdeling alene eller i samar-
beid med andre.

En rapport kan f.eks. være årsrapport fra de enkelte kontorer, den kan
være resultatet av en større undersøkelse eller den kan beskrive arbeids-
områder eller arbeidsmetoder ved avdelingen. Resultater av undersøkelser
og vurderinger som utføres som oppdrag for eksterne oppdragsgivere ut-
gis som oppdragsrapporter.

Meddelelsene skal være faglig mer gjennomarbeidet og konsentrert enn
rapportene, og vil i de fleste tilfeller ha en mer spesiell leserkrets, ofte
også utenlands. Arbeid som er presentert på symposier eller møter eller
artikler utarbeidet for fagtidsskrifter passer ofte i medelelsesserien. Ofte
vil meddelelsene være særtrykk av artikler som allerede er trykt f.eks.
i tidsskrifter.

Fagsjefen avgjør hva som skal utgis i avdelingens publikasjonsserier.

Nedenfor følger en oversikt over rapporter, oppdragsrapporter og med-
delelser utgitt av Hydrologisk avdeling i 1984.

RAPPORTER UTGITT VED HYDROLOGISK AVDELING 1984.

Nr. 1 Haakensen, N. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1981.

OPPDRAGSRAPPORTER UTGITT 1984.

Nr. 1 Roald, L.A. En undersokelse av flommer i Tinnsjoens
nedborsfelt.

Nr. 2 Andersen, J. H. Tilsigsberegninger
og Rosjorde, J.

Nr. 3 Tvede, A.M. sterb0-Mjolsvik-Ortnevikutbygginga.
Moglege endringar i vasstemperatur og
istilhove i vassdraga.

Nr. 4 Ruud, E. Analyse av flomvannføring i Roaldkvam&na
01.08.1983.

Nr. 5 Dalviken, K. Simulering av regulert og uregulert avløp
i Sira-Kvina for flommen oktober 1983.

Nr. 6 Sælthun, N.R. ALTO YAQUE DEL SUR PREFEASIBILITY
STUDY. Hydrological study.
ALTO YAQUE DEL SUR PREFEASIBILITY
STUDY. Hydrological study: Appendixes.

Nr. 7 Andersen, T. , Snøkartlegging med satellitt.
Haakensen, N.
og Johnsrud, M.

MEDDELELSER UTGITT VED HYDROLOGISK AVDELING 1984.

Nr. 48 Østrem, G.,
Flakstad, N, og
Santha, J.

Dybdekart over norske innsjøer.
Et utvalg innsj0kart utarbeidet ved
Hydrologisk avdeling.



HYDROLOGISK
AVDELING

VHA VHO VHB V HI VHD VHG V HM

VHU

VH - Hydrologisk avdeling

Bo Wingard

IKontorer I VHO - Kontoret for overflatehydrologi (5 distrikter).
Egil Skofteland

VHB - Bre- og snøkontoret
Bjørn Wold

VHI - Iskontoret
Syver Roen

VHD - Kontoret for hydrologisk databehandling
Jan Andersen

VHG - Grunnvannskontoret
Øystein Aars

VHA - Seksjon for administrasjon

VHU - Urbanhydrologisk seksjon

VHM - Instrumentseksjonen
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Nigardsvatn i Jostedalen.
I forgrunnen deltaet som er bygget
opp av erosjonsmateriale fra Ni-
gardsbreen - en arm av Jostedals-
breen - siden breen trakk seg
tilbake fra vatnet i 1968.
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