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FLOMMEN I HEDDLA 6. AUGUST 1985
Bildet viser situasjonen i speiderleiren ved Notodden
om formiddagen den 6. august etter at Heddøla hadde
gått over sine bredder og oversvømmet store deler av
leiromradet. 11 000 speidere måtte midlertidig evakue-
res. Flommen ble forårsaket av et kraftig regnvær som
startet midt på dagen den 5. og fortsatte til utpå den 6.
På nedbørstasjonen i Hjartdal falt det 104 mm regn og
ved vannmerke 491 Omnesfoss steg vannføringen fra 8
m3/s den 4. august til en kulminasjon på 296 m3/s kl. 11
den 6. Ved å inkludere restfeltet nedenfor Omnesfoss
indikerer dette at vannføringen ved leirområdet var
oppe i ca. 350 m3/s. Den kraftige vannstandsstigningen
i Heddalsvatn, 57 cm fra den 5. til den 6., medførte også
at Heddøla ble oppstuvet ved leirområdet som lå like
ovenfor Heddalsvatn.

Flomskadene førte til at forsikringsselskapene måtte
utbetale i alt ca. kr 2,5 mill. i erstatning til leirdeltakerne
og til Norsk Speiderforbund.



HYDROLOGISK

ÅRSOVERSIKT

1985

ÅRSRAPPORT

fr a

HYDROLOGISK AVDELING

Redigert av Arve M.Tvede og Nils Haakensen

NORGES VASSDRAGS-OG ENERGIVERK

VAS SORA GSDIRE K TORATET

HYDROLOGISK AVDELING

1986



2

HYDROLOGISK
AVDELING

VHA VHO VHB VHI VHD VHG VHM

VHU

VH - Hydrologisk avdeling

Bo Wingård ( til 1.10.1985

[Kontorer[ 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 - Grunnvannska ntoret
Øystein Aars

VHA - Seksjon for administrasjon

VHU - Urbanhydrologisk seksjon

VHM - Instrumentseksjonen
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HYDROLOGISK AVDELING 11985

Foreliggende årsrapport er den andre som utgis av Hy-
drologisk avdeling. Avdelingens årsrapport må leses
som et supplement ti! «Var Virksomhet», som er NVE's
årsmelding, hvor avdelingens arbeid av plasshensyn
nødvendigvis må få begrenset omtale. I avdelingens
årsrapport er det valgt a gi en kort omtale av hvert kon-
tors arbeid enkeltvis, og i stor utstrekning baseres infor-
masjonen på figurer og andre illustrasjoner. En kontor-
vis oppdeling er på mange måter naturlig ut fra den ar-
beidsfordeling som er etablert kontorene i mel lom, men
det finnes eksempler på prosjekter hvor flere kontorer
arbeider sammen eller hvor samarbeidet er tett også
med andre av NVE's avdelinger. Som eksempler kan
nevnes flomberegninger, Samlet Plan og FoU-virksom-
het.

11985 var avdelingens bemanningsplan uendret i for-
hold til foregående år. Totalt var 65 personer ansatt på
avdelingen, av disse har 30 universitet- eller hoyskoleut-
danning, 22 har teknisk utdanning mens 13 har annen
utdanning. 13 av stillingene er oppdragsstillinger som
lønnes av oppdragsinntekter. Disse stillingene ble for-
malisert i 1982 og den første 4-årsperioden utløp ved år-
skiftet 1985/86. Under statsbudsjettbehandlingen høs-
ten 1985 ble stillingene fornyet med en ny 4-årsperiode.
Avdelingens oppbygging er ellers vist på side 2.

I alt 6 ansatte sluttet i 1985.En av disse var fagsjefen, Bo
Wingård. Inntil ny fagsjef er ansatt, fungerer sjefing.
Øystein Aars.

NVE's omorganisering ble iverksatt ved årskiftet
1985/86. 1Hopet av 1985 ble det nedlagt en betydelig ar-
beidsinnsats i forberede denne omorganiseringen.
Selve omorganiseringen vil bety lite for det daglige ar-
beidet ved avdelingen, og de administrative endringene
for avdelingen blir også relativt små.

Den hydrologiske virksomheten i 1985 var, som det vil
fremgå av omtalen under hvert kontor, omfattende og
preget av et høyt aktivitetsnivå. Spesielt på områdene
flomvarsling og flomberegninger har det vært en sterkt
økende arbeidsmengde, og en streng prioritering av
oppgavene er nødvendig. På disse områdene må en for-
vente sterk aktivitet også i kommende år. Overgangen
til mer automatiske datainnsamlingssystemer er også
en prioritert oppgave som krever stor økonomisk inn-
sats fra avdelingens side. For å få gjennomført den opp-
rustingen av stasjonsnettet som nå er påkrevd, be-
høves økte bevilgninger fra det offentliges side. Dette
synes det a vaere en viss forståelse for i dag.

Hydrologiske målestasjoner i1985
Vannstand 532
Vannstand og vannføring 778
Vannføring 100
Forsøksfelt for urbanhydrologi .. 29
lstykkelse 35
Kartleggingavisforhold 120
Vanntemperatur .. 290
Saltholdighet og temperatur i fjorder 100
Frostrøykfotografering 11
Termohygrografer 6
Grunnvannstand 535
Telemål 23
Grunnvannstemperatur 8
Lufttemperatur 43
Snøstrekk 23
Grunnvannskjemi 37
Breersmassebalanse 8
Materialtransport i elver 4
Automatisk snømålestasjon 4
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OVERFLATEKONTORET
Overflatekontorets hovedoppgave er a male vannstand
og vannføring i elver og innsjøer. Under kontoret ligger
også seksjonen for urbanhydrologi og distriktskontore-
ne i Trondheim og i Narvik.

Vannføringsforhold i 1985 avvek ikke mye fra det nor-
male, landet sett under ett. På Østlandet var det i års-
middel 10-30 % mer enn normal avrenning, på Sørlan-
det omtrent 10 % mindre enn normalt, mens elvene på
Vestlandet, Møre og Romsdal samt Trøndelag og Nord-
land hadde litt større vannføring enn normalt. I Troms
og Finnmark var det igjen noe mindre enn normal avren-
ning. Ser en på avrenningen i de enkelte måneder, så
var vintervannføringen meget lav i hele landet unntatt
for deler av Østlandet. Sommeren var til dels meget våt
på Østlandet, og i juli og august vardet i noen elver både
det dobbelte og det tredobbelte av normal vannføring.
Lokal sterk nedbør forårsaket også skadeflommer flere
steder. Best husket i så måte vil vel være flommen i
Heddøla den 6. august som oversvømte store deler av
speidernes landsleir ved Notodden. (Se egen omtale av
denne flommen En mild og regnfull oktober
måned gjorde at avrenningen også ble stor dennemå-
neden, spesielt fra høyfjellsfeltene i Sør-Norge. Resten
av året hadde ikke spesielt store avvik fra det normale.

På motstående side er vist vannføringsforholdene ved
7 målestasjoner som al le har lange observasjonsserier.

Antall målestasjoner for vannstand og vannføring er
gått litt ned i forhold til 1984. Dette er et resultat av den
pågående revurdering av stasjonsnettet. En tar med
dette sikte pa anedlegge stasjoner som ansees a vaere
overflødige eller som har ugunstige måleforhold. Av
nye stasjoner tar en heller sikte på å kunne opprette fle-
re stasjoner i små nedbørfelter, ned til 1 km? størrelse.
Det er økende etterspørsel etter vannføringsdata fra sli-
ke felt. De mange nye smoltanlegg som opprettes, er
bl.a. en interessant ny brukergruppe av hydrologiske
data, særlig data fra småfelt. I 1985 ble det tatt 550
vannføringsmålinger.

I løpet av 1985 ble de to urbanhydrologiske modellene,
NIVANETT og SWIM lagt inn på VH's programbibliotek.

Ellers har flomberegninger vært et arbeidsfelt som i
1985 har krevd en stor del av avdelingens arbeidsinn-
sats. På dette feltet har samarbeidet med Datakontoret
fortsatt slik at rundt 10 av de ansatte på disse to kontor-
ene har brukt en vesentlig del av sin arbeidskapasitet
på ulike flomberegningsprosjekter. Av listen over utgit-
te rapporter i 1985p side 13 vi I en også se at flombereg-
ninger utgjorde en vesentlig del av de publiserte arbei-
der.
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Årsavløpet ble bare 75 %  av normalt. Det er bare
observert 3 ugunstigere år siden observasjonene
startet i 1908.

Årsavløpet ble 80 % av normalt. Det var flere store
flommer i oktober og månedsavløpet har bare
vært større i 1962 i de siste 70 år.

Avløpet var lavest i vintermånedene med 13-16%
av normalt og størst i september og oktober med
ca. 170 % . Årsavløpet ble 81 % .

På årsbasis ble avløpet ca. 97 %. Avløpet i april er
det laveste som er observert siden 1951,0g for ok-
tober er det bare registrert større avløp i 1921.

På denne delen av Vestlandet var avløpet stort i
mai og oktober og årsavløpet ble ca. 106% .
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Østlandet fikk det relativt største avløpet i 1985
med ca. 123 % av normalen. Dette er det største
avløpet siden 1950. Avløpet i perioden juni-sep-
tember er det største siden 1957. Det var bare i
mars og april at avløpet var under normalt.

249-0 Gjed(a klerv

200 i

V,

'--- 100-

0 '
F I M A M A S O N

Her er det ny målestasjon i 1985 (erstatter 568
Bjerkreim) og årsavløpet er foreløpig registrert til
ca. 70 % av normalt. Vannføringen i juni er den la-
veste som er observert og i august den høyeste
siden 1962.

D Aret
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ISKONTORET

lskontorets hovedoppgaver er å samle inn data om is-
forhold og vanntemperaturforhold i elver og innsjøer.
Dessuten måles også saltholdigheten og temperatu-
ren i en rekke fjorder som berøres av kraftutbyggings-
prosjekter. Opplodding av innsjøer inngår også i lskon-
torets arbeidsoppgaver.

Is- og vanntemperaturforholdene i 1985 er illustrert i fi-
gurene på motstående side. Vinteren 1984/85 startet se-
nere enn normalt slik at isleggingen i Sør-Norge også
ble noe forsinket. Januar og februar var imidlertid me-
get kalde, og selv de store og dypeste innsjøene frøs da
etter hvert til. Mjøsa var helt islagt 10. februar, dette var
10 dager senere enn det som er normalt. April og første
del av mai var kalde i Sør-Norge og isløsningen gikk
sent. Mjøsa varhelt isfri 17. mai, dette var også 10dager
senere enn normalt. Også i Nord-Norge var våren sent
ute og isløsningen ble forsinket med et par uker.

Målingene viste at vanntemperaturen hele sommeren
lå godt over det vanlige i Nord-Norge. Dette skyldes lite
snø i fjellet og høyere lufttemperaturer enn normalt. I
Sør-Norge var vanntemperaturen over det vanlige i juni
og første del av juli, dette skyldes mest uvanlig lite snø i
fjellet. Resten av sommeren lå imidlertid vanntempera-
turen under det vanlige på grunn av kjølig vær med mye
nedbør.

Iskontoret har en stor del av sitt arbeidsfelt knyttet til
virkningene av kraftutbyggingsprosjekter på is og vann-
temperatur. Dette gjelder både i forundersøkelsesfa-
sen og i perioden under og etter kraftutbyggingen. I
1985 har Iskontoret utgitt 8 oppdragsrapporter om dis-
se spørsmålene (Alta, Sokndalselva, Strynsvassdraget,
Etnevassdraget, Vinstra kraftverk, Nyset-Steggjevass-
dragene, Vestsideelvene i Jostedalen og Øvre Otra).

Også Iskontoret har i 1985 merket en økende etterspør-
sel etter vanntemperaturdata til fiskeoppdrettsanlegg.
Sammen med andre fiskeundersøkelser utgjør nå fis-
keinteressene den største brukergruppe av vanntempe-
raturdata.

11985 er det foretatt opp lodding av deler av Haldenvass-
draget, kanalen Hogga-Ulefoss og Skotfoss-Skien-
Porsgrunn, samt mellom Heddalsvatn og Norsjø. Dess-
uten er Øyeren, Fyresvatn og Gjølsjøen blitt oppmålt.
Arbeidet med hydrografiske kart til «Nasjonalatlas for
Norge» er nesten avsluttet.

Tallene i ringer henviser til stasjon-
ene i isdiagrammet. Pilene med
navn henviser til diagrammene med
vanntemperatur.

--- "- . CD=-,
@ •

4 An,

4 on
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a). Alta ved Gargia.Elva er ennå uregulert. Etter snø-
smeltingen i mai stiger temperaturen raskt og er
midtsommers like høy som i større elver i Sør-Norge.
Den tørre og varme sommeren i 1985 gjorde at vann-
temperaturen lå 1-2 °C høyere enn tidligere år.

b). Vefsna ved Laksfoss.Dette eren større uregulert elv
i Nordland. Også her var sommeren varmere enn
normalt og det var lite snø i høyfjellet. Vanntempera-
turen lå derfor 1-3 °Coverdetvanlige i juli og august.

c). Orkla ved Øyum bru.Elva er under utbygging for
kraftproduksjon, og temperaturforholdene vil kunne
endres de kommende år. 11985 var forsommeren litt
varmere enn det som er vanlig.

d). Erdalselvai Stryn.Elva er sterkt påvirket av smelte-
vann fra Jostedalsbreen og temperaturen kommer
sjeldent over 7 °C selv om sommeren. Om vinteren
holder et stort grunnvannstilsig vanntemperaturen
over frysepunktet.

e). Evanger Kraftverki Vossa.Eksempel på temperatu-
ren i driftsvannet fra et magasin i høyfjellet. Vinter-
temperaturen ligger på 1-2 °Cog når et minimum så
sent som i mai. Sommertemperaturen kommer sjel-
dent over 7 °C.

f).  Etneelva ved utløp Stordalsvatn.Den dype innsjøen
ovenfor målestedet holder vintertemperaturen 2-3
°C over frysepunktet. Elva er uregulert. I 1985 var
temperaturen i juni og deler av juli høyere enn vanlig,
mest på grunn av lite snø i høyfjellet.

g). Glomma ved Kykkelsrud.Vannføringen er noe påvir-
ket av reguleringer lenger oppe i vassdraget, men
dette influerer neppe på vanntemperaturen ved Kyk-
kelsrud. Den kalde og fuktige sommeren på Østlan-
det i 1985 gjorde at vanntemperaturen lå 1-2°c un-
der det vanlige i juli og august.

h). Otraved ByglandsfjordElva er regulert. Den store
innsjøen ovenfor målestedet holder vintertempera-
turen godt over frysepunktet. Lite snø i fjellet førte til
høyere vanntemperatur enn vanlig i juni, men kaldt
vær i august og september gjorde at temperaturen
da lå 1-2 °C under det som er vanlig.
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BRE- OG SNØKONTORET

Brekontorets virksomhet fordeler seg på tre hovedfelt:
brehydrologi, snøhydrologi og materialtransport i vass-
drag.

Været i 1985 ga vinternedbør langt under normalt, sær-
lig i vestlige strøk og på Svartisen. Sommeren var noe
kaldere enn normalt, slik at nettobalansen stort sett ble
litt under normalt. Dette medførte at de mest kontinen-
tale breene var omtrent i likevekt, mens de kystnære
viste masseunderskudd, se tabellen under.

Beregningene for massebalanse 1985 viser følgende
tall (i meter vannverdi).

Vinter- Sommer-
bal. bal.

Netto-
bal.

Gråsubreen 0.75 0.75 0.00
Hellstugubreen 1.11 1.40 -0.29
Nigardsbreen 1.73 1.95 -0.22
Ål fot breen 2.44 3.00 -0.56
Engabreen 1.50 2.40 -0.90

På Nigardsbreen fortsatte undersøkelsene av vannets
drenering gjennom breen.

Breradar, som er et instrument for måling av snø- og
istykkelse, ble i 1985 benyttet til utfyllende målinger på
de midtre deler av Jostedalsbreen. Resultatene, som
viste istykkelse opptil 600 m, er brukt til konstruksjon av
et kart over breens bunntopografi, og viser at fjellets
vannskille til dels ligger vesentlig lenger vest enn
breens høyderygg. Dette medfører at nedslagsfeltet til
elvene som drenerer østover, øker i forhold til de areal-
verdier som hittil er benyttet, og en motsvarende reduk-
sjon i nedslagsfeltet for elvene som går mot vest.

I snøhydrologi har VHS prioritert tilrettelegging av hi-
storisk materiale til den nasjonale snødatabasen, og
dette vil fortsette i 1986. VHB's observasjonsnett innen-
for snøhydrologi omfatter kun fire stasjoner i Sør-Nor-
ge: (Kyrkjestølane på Fillefjell, Graset ved Møsvatn,
Storgarna ved Treungen og Brunkollen i Bærumsmar-
ka).

Langvarig mildvær utover høsten resulterte i en snøleg-
ging 3-4uker senere enn vanlig. Snømengdene var min-
dre enn medianverdiene på alle stasjonene det meste
av vinteren 1984/85, til dels svært små. Graset fikk nye
minimumsverdier i mars. Store snøfall i april og begyn-
nelsen av mai medførte en forsinket, men kortvarig
smelteperiode.

Undersøkelser av materialtransporten i vassdrag er to-
delt. Suspendert materiale måles ved åta prøver av van-
net i elvene. Grovere, bunntransportert materiale er van-
skeligere å måle. Ved breelvas innløp i Nigardsvatnet
ved Jostedalsbreen er bunntransportert materiale målt
ved nivellering og opplodding av deltaet som Breelva
bygger ut i vatnet. Målingene startet opp i 1968 og har
vært gjentatt årlig. Den årlige akkumulasjonen er i gjen-
nomsnitt ca. 5000 m3 innen deltaområdet.

Det ble konstruert 3 nye brekart i 1985, Gråsubreen i Jo-
tunheimen, Sylglaciåren i Sylane og Strupbreen i Lyn-
gen i Nord-Troms.

Gråsubreen ble kartlagt for annen gang fra flyfoto fra
1984. Kartet over Sylglaciåren omfatter fem forskjellige
kart basert på bilder fra perioden 1952-82og over Strup-
breen er det tre kart fra perioden 1952-85.

Fotogrammetrisk kartlegging av breer med visse mel-
lomrom gjør det mulig å gjøre en beregning over breens
volumforandringer i perioden. For Gråsubreen er vo-
lumforandringen beregnet mellom 1968 og 1984 og
sammenlignet med målt massebalanse i den samme
perioden.

Kartet viser Brekontorets stasjons-
nett for breers massebalanse (M),
snohydrologi (S) og sedimenttran-
sport (St).

0
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Massebalansediagram for en maritim og en kontinen-
tal bre. Den maritime Ålfotbreen har en materialomset-
ning som er 3-4ganger større enn den kontinentale Grå-
subreen. Siden 1962 har Ålfotbreen hatt en viss økning,
mens Gråsubreen har hatt en betydelig tilbakegang.
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Median 984/B5
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Data for snøputa i Grosetfeltet ved Møsvatn.
Vinteren 1984/85 var snøfattig slik at verdiene i midten
av mars viste en snømengde på ca. 210 mm vann. Det
normale da er ca. 280 mm. Snøfall i overgangen april/
mai gjorde imidlertid sitt til at den maksimale snøakku-
mulasjon inntraff unormalt sent.

OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI

Fjell overflatens

,--, / vannskille
,,  ',,,\ --
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vannskille
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Breakulen
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Steinmann en

Nigardsvatn
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Breradarmålingene som er utført på Nigardsbreen i åre-
ne 1982-85, har vist at vannskillet på fjelloverflaten un-
der breen ligger lenger vest enn det vannskillet som
breens overflatetopografi tilsier. Dette medfører at Ni-
gardsbreens virkelige dreneringsområde antakelig er
flere km2 større enn hva vi hittil har antatt, og at drene-
ringsområdet mot vest (til Lovatn) er tilsvarende min-
dre. Ulike trykkforhold pga. varierende bretykkelsergjør
imidlertid at det må gjøres flere beregninger før det vir-
kelige vannskillet kan fastslås.
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GRUNNVANNSKONTORET
Arbeidet ved Grunnvannskontoret (VHG)i 1985 fordelte
seg på tre områder:

1. Forvaltningsoppgaver, i alt 21 prosjekter.
2. Oppdrag vedrørende tilsigsundersøkelser og regu-

leringsundersøkelser, i alt 29 prosjekter.
3. Arbeidvedrørende Landsomfattende Grunnvanns-

nett.

Reguleringsundersøkelser etter oppdrag fra vass-
dragsregulanter foregår over hele landet og har som
formål å klargjøre elvereguleringers innvirkning på
grunnvannsforholdene. Slike undersøkelser utføres i
forbindelse med løpende eller planlagte kraftutbyggin-
ger og i den første tiden etter avsluttet utbygging. To
oppdragsrapporter er utgitt.

Tilsigsundersøkelser har pågått i 15 felt hvor grunnvan-
nets bidrag til overflateavrenningen observeres. Basert
på et utvalg av disse har det vært publisert månedlige
oversikter over den naturlige variasjon i grunnvann-
standen. Tilsigsundersøkelsene er begrenset til det
sørlige Norge og til Ranaområdet i Nordland.

Utbygging og drift av det Landsomfattende
Grunnvannsnett (LGN) har fortsatt i 1985 i samarbeid
med Norges Geologiske Undersøkelse. Foruten kart-
legging av den naturlige grunnvannsdannelse i de for-
skjellige regioner, er forurenset nedbørs innvirkning på
grunnvannets kjemi blitt et viktig arbeidsområde for
LGN. I denne forbindelse er det innledet et samarbeid
med Norsk Institutt for Vannforskning og Norges land-
brukshøgskole.

Grunnvannsobservasjonene dekker større deler av Øst-
landet og Langfjellene. I 1985 er målingene blitt sup-
plert med nye felt på Vestlandet (Førde og Nordfjord),
Nord-Trøndelag (Overhalla) og Troms (Øverbygd og
Kvænangen). Det vises ellers til oversiktskart.

I Østlandsområdet generelt var grunnvannstanden høy
ved begynnelsen av året. Unntakene var Lom, med
svært lav vannstand helt fram til juli, og Aursunden hvor
verdiene lå på det normale for årstiden. Langfjellene
hadde også stort sett mediane vannstander, mens
Vestlandet og Nord-Norge hadde et grunnvannsnivå
som lå under det normale. Vannstanden viste en etter
hvert synkende tendens og i april lå den over hele landet
på et generelt lavt nivå, noe som synes a skyides sen
snøsmelting denne våren. I løpet av mai og juni steg
imidlertid grunnvannstanden betraktelig og ble liggen-
de over det normale for årstiden, bortsett fra på Vestlan-
det og de to nordligste feltene i Troms. Denne tenden-
sen holdt seg, med moderate svingninger, fram til no-
vember. Da fikk målestedene i Nord-Norge en jevn øk-
ning til høy eller median grunnvannstand som holdt seg
ut året. I østre del av Østlandet holdt også vannstanden
seg på et høyt nivå, mens feltene i vest viste en synken-
de tendens, slik at den ble liggende ved medianen eller
under denne ved utgangen av 1985. Det samme gjorde
seg gjeldende for Langfjellenes vedkommende.

Grunnvannsundersøkelser utført av
VHG

1. Lilleåga, Rana
2. Aursunden
3. Settalbekken, Folldal
4. Sel
5. Lom
6. Espedalen
7. Osensjøen
8. Fura, Løten
9. Jomna

10. Begna
11. Skurdevikai
12. Groset
13. Tokke
14. Lislef jøddåi
15. Stigvassåi.

De unummererte stasjonene viser
stasjonsnettet til Landsomfattende
Grunnvannsnett. Oppdragsunder-
skelser er ikke tatt med.
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GRUNNVANN STANDER {DØGN VERDIER ) FOR STNR.

REFERANSEPERIODE: 1956 - 198

iR 1985
0,5 m

001 - 82

0,0

Aursunden - Glåmos
Grunnvannstanden har vært noe under me-
dian årets første måneder, med en svært
lav vannstand i april-mai. Resten av året
har den ligget ved medianen, med en noe
høyere vannstand i perioden juli-septem-
ber.

1985

- 0, 5

- 1 ,0

- 1,5

F M A M A s 0 N D

1985

GRUNNVANN STANDER (DGN- VERDIER) FOR STNR 56019 - 81
REFERANSEPERIODE: 1974- 1984

m ÅR: 1985
0,

- 0,5

Begna - Rudi II
Kurven viser ganske stor variasjon i grunn-
vannstanden for 1985. Fra mai til midten av
august var den til dels svært høy, likeledes
ved årets begynnelse.

-1,0

-1,5

1985

-2,

- 2,5

- 3,0
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1985

GUNNVANNSTANDER (DGN-VERDIER) FOR STNR,

REFERANSEPERIODE· 1972 - 198

m ÅR : 1985
-0,5

16006 - 81 Osensjøen - Stenerseter
Grunnvannstanden har vært høy, til dels
svært høy i visse perioder, gjennom meste-
parten av året. Bare i tidsrommet april-mai
var vannstanden under det normale for års-
tiden.

- 1,0

-1, s

- 2,0

-2,5
J F

198 5
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DATAKONTORET

Målsettingen med VHD's virksomhet kan deles inn i føl-
gende hovedfelt:

DATABASEUTVIKLING.
Å legge forholdene til rette for på best mulig måte å
tilfredsstille brukernes behov for data og analyser.

METODEUTVIKLING.
Utvikle nye metoder for å forenkle saksbehandlin-
gen ved VH.

PRIMÆR DATABEHANDLING.
Å effektivisere den primære databehandling og mu-
lighetene for kontroll av data.

På databasesiden har arbeidet med databasen for
vannstands/vannførings-data med stor tidsoppløsning
fortsatt også i 1985. ppdateringsprogrammer for inn-
lesing og kontroll av data fra limnigrafskjema, urbanhy-
drologiske data og VHO's dataloggere er utarbeidet.
Det har også vært drevet programutvikling tilpasset
denne databasen. Det kan nå utføres beregning av va-
righetskurver, beregning av effekten av dempningsma-
gasiner i et overføringssystem og vanlige tabellopp-
slag.

Våre databasesystemer er noe spesielle og krever at
det ved Datakontoret finnes personer med god kjenn-
skap til de underliggende programrutiner. For å redu-
sere arbeidet med vedlikehold og redusere personav-
hengigheten fortsatte arbeidet med overgang til et nytt
generelt databasesystem. Av samme grunn arbeides
det også med overgang til et nytt plottesystem.

I forbindelse med flomberegninger er det lagt ned et be-
tydelig arbeid for å kartlegge internasjonale metoder
og retningslinjer samt vurdere våre hydrologiske bereg-
ningsmetoder mot de metoder som anvendes i andre
land. Flere av kontorets ansatte deltok på et flomsemi-
nar som ble holdt i Asker i mai.

Som et ledd i avtalen mellom NVE og EDM i Mosambi-
que har kontoret utført en del arbeid i forbindelse med
Chiczoba-Mavuzi-reguleringen.

De rutinemessige oppdateringer av tilsigsserier for
Samkjøringen har fortsatt, men er noe forsinket på
grunn av personellsituasjonen.

I tillegg til prosjektarbeid tar arbeidet med vedlikehold
av våre edb-systemer, konsultativ virksomhet både in-
nenfor og utenfor NVE og egen oppdatering i systemru-
tiner svært mye tid.

Prosjekter som ble avslutteti 1985
Simulering av regulert flomvannføring i Siljanvassdra-
get: I forbindelse med dimensjonering av luker i inn-
taksmagasinet til Sagfossen kraftverk er det foretatt en
simulering av regulert tilløp basert på oppgaver over
tappestrategi for de fire ovenforliggende magasiner.

Prognoser i forbindelse med første gangs oppfylling av
Blåsjømagasinet: I løpet av våren og sommeren 1985
ble det foretatt frekvensanalyser av tilløpet til Blåsjø,
samt prognoser av tilløpet for å kunne forutsi vann-
standsstigningen i magasinet og unngå unødvendig
tapping.

Flomberegninger og simulering av vannføringer for Fi-
skåvann ved Kristiansand: I forbindelse med planlagte
endringer i bruken av magasinene i feltet er det foretatt
en konsekvensanalyse med hensyn til flommer og
tappesikkerhet.
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RAPPORTER UTGITT VED HYDROLOGISK AVDELING 1985

Forfatter Tittel

Roland, E. og Glasiologiske undersøkelser i Norge
Haakensen, N. 1982.

Haakensen, N. Hydrologisk avdeling. Årsrapport 1984.
og Østrem, G.

OPPDRAGSRAPPORTER UTGITT 1985
Forfatter Tittel

Andersen, J.H. Flomberegninger for Valldalsmagasi-
net.

Asvall, R. Pytte Altaskjønnet, etappe Sav'co - Eibyelv.
og Sæthern, Is- og vanntemperaturdata.
H.M.

Tvede, A.M. Sokndalsvassdraget. Mulige endringer
i vanntemperatur- og isforhold ved en
utbygging.

Johnsrud, M. Snofordeling i sør-norske høyfjell.

Asvall, R. Pytte Breheimutbyggingen - Stryn. Mulige
virkninger på vanntemperatur- og isfor-
hold i berørte vassdrag.

Tilrem, Ø.A. Flomberegninger for Øvre Ferja i Ver-
ran kommune, Nord-Trøndelag.

Tvede, A.M. Etneutbyggingen. Mulige endringer i
vanntemperatur- og isforhold ved en ut-
bygging.

Pettersson,L-E. Flomberegning i Gausvikvassdraget.

Tvede, A.M. Tilleggsutbygginger i øvre deler av
Otra. Mulige endringer i vanntempera-
tur- og isforhold.

MEDDELELSER UTGITT VED
HYDROLOGISK AVDELING 1985

Forfatter Tittel

Østrem, G. Snow and ice - Remote sensing appli-
cations in Civil Engineering.

Hooke, R. Le8.,Subglacial hydrology and sediment
Wold, 8. og- transport at 8ondhusbreen, southwest
Hagen, J.O. Norway.

Andersen, T. Remote sensing of snow in high moun-
og Haakensen, tain basins in Norway.
N.

KART UTGITT VED AVDELINGEN 11985
8rekart over Sylglaciren.
(Utgitt sammen med Stockholms Universitet).

8rekart over Gråsubreen.
(Utgitt sammen med Stockholms Universitet).

8rekart over Strupbreen.
(Utgitt sammen med Stockholms Universitet).

Krog, S.

Renshus-
løkken, 8.

Flomberegning for Opstveitvatn.

Grunnvannsundersøkelser i Øvre Eid-
fjord, Simadal og Osa.

Engebak, J.E. Grunnvannsundersøkelser i Stordals-
vassdraget, Etne.

Pettersson,L-E. Flomberegning i Moksavassdraget.

Tilrem, Ø.A. Flomberegning for Meltingvatn/Åfjord i
Mossa, Nord-Trøndelag.

Asvall, R. Pytte Vinstra. Mulige virkninger på vanntem-
peratur- og isforhold ved utvidelse av
N. Vinstra kraftstasjon.

Asvall, R. Pytte Nyset-Steggje-utbyggingen. Planen-
dringer. Mulige virkninger på vanntem-
peratur- og isforhold i vassdraget og i
fjorden.

Ruud, E. Analyse av flomvannføringer i Årdals-
vassdraget 24.-30. oktober 1983.

Sælthun, N.R. Endret regulering av Fiskåvann.

Asvall, R. Pytte Vestsideelvene. Mulige virkninger av
overføring på vanntemperatur- og isfor-
hold.
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ARTIKLER OG NOTATER AV FAGLIG KARAKTER
PUBLISERT 1 1985

J.H. Andersen: Anvendelse av påregnelig maksimal
flom (PMF) for dimensjonering av flom-
løp. VHD-notat 2/85.

J.H. Andersen: Simulering av flomoverføringer i Siljan-
vassdraget. VHD-notat 5/85.

Jim Bogen:

Jim Bogen:

Erosjon og sedimentkilder på Varan-
gerhalvoya. (Abstrakt trykket i NGU-
rapport nr. 85. 1986).

Sedimenttilførsel og sedimentasjon i
innsjer. Sedimentkilder og spred-
ningsprosesser. (Trykkes i egen pub-
likasjon av Norsk limnologforening i
1986). Seminar om sedimentundersø-
kelser.

Jim Bogen: Erosjon og sedimenttransport i Gud-
brandsdalslågen. Seminar om vann-
bruksplanlegging i Gudbrandsdalslå-
gen.

Jim Bogen: Deltaic depositional processes in a gla-
cier fed lake. (Abstrakt trykket i: Ab-
stracts Volume Third Int. Fluvial Sed.
Conf. Fort Collins, Col. State Univ.
1985).

Jim Bogen og Glacio-karst landforms in the Glom-
Stein E.Laurit- fjord area, north Svartisen. (Abstrakt
zen: trykket i Geolognytt nr. 20/84).

Erik Hansen: Simulering av temperaturforløpet i
Stordalsvatn. VH I-notat 6/85.

Erik Hansen: Temperaturmålinger i Skjema 1984.
VH I-notat 9/85.

Kjell Hegge: Beregningsprinsipp for vurdering av
hvordan minstevannføring virker inn på
median regulert vannføring og øk-
ningen av bestemmende regulert vann-
føring. VHO-notat 3/85.

Nils Haaken- Glacier mapping to confirm results
sen: from mass balance measurements.

Trykkes i Annals of Glaciology i 1986.
Symposium on Glacier Mapping and
Surveying.

Nils Haaken- Remote sensing of snow in high moun-
sen and Tom tain basins in Norway. -- Annals of Gla-
Andersen: ciology, vol. 6, 250-251.

Morten Johns- The effect of snow distribution on gam-
rud: ma-ray survey of snow cover. -- Annals

of Glaciology, vol. 6, p. 211-214.

Bjarne Krokli: Analyse av lavvannføring. Bruk av Hy-
drologisk avdelings programvare for
analyse av lavvannføring i 4 felt i
Skiensvassdraget. Foreløpig rapport til
Norsk Hydrologisk Komite.

Bjarne Kroki i: Ekstrapolasjon av vannføringskurven
ved hjelp av HEC-2. VHO-notat 6/85.

Syver Roen: Isgang i Otta. VHl-notat 4/85.

Erik Ruud: Omfanget av minstevannføringspå-
legg - kontrollproblemer. Seminar om
fleksibel manøvrering og variabel min-
stevannføring, Kongsberg 10.-11.9.
1985.

Kjell Sundøen: Datainnsamlingsutstyr for NVE-VH.
VHO-notat 5/85.

Kjell Sundøen: Akustisk vannføringsmåling. Erfarin-
ger fra Skienselva ved Skotfoss. VHO-
notat 2/85.

Nils R. Sælt- Hydrologiske Prognosetjenester ved
hun: National Weather Service. VH D-notat

1/85.

Nils R. Sælt- Beregning av Q 1000 og PMF. Metoder
hun: og Modellverktøy. VHD-notat 3/85.

Arne Chr. Sæ- Radio-echo sounding on Jostedals-
trang & Bjorn breen, Norway. Blir trykket i Annals of
Wold: Glaciology i 1986. Symposium on Gla-

cier Mapping and Surveying.

Arve M. Tvede: Hogga kraftverk. Undersøkelser vinte-
ren 1984/85. VHl-notat 8/85.

Arve M. Tvede: Vanntemperaturer i Kjeia m/sideelver i
1985. VHI-notat 11/85.

Harald Viken: Målestasjoner med kvikksølvmanome-
tre. VHO-notat 4/85.

Bjørn Wold: Brekontorets arbeid i nedbørfeltet til
Gudbrandsdalslågen. Trykket i pro-
sjektrapporter fra Oppland Energiverk.
Vannbruksplanlegging i Gudbrands-
dalslågen.

Bjørn Wold, Tracer investigations at the glacier Ni-
Erik Roland & gardsbreen, Norway. Trykkes i rapport
Stein E. Laurit- fra ETH i Sveits.
zen:
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Bjørn Wold & Mass balance measurements on Nor-
Erik Roland: wegian glaciers. Abstract trykket.

Bjørn Wold, Subglacial Hydrology and Sediment
Roger LeB. Transport at Bondhusbreen, South-
Hooke & Jon west Norway. Geological Society of
Ove Hagen: America Bulletin, vol. 96, p. 388-397.

Bjørn Wold:

Gunnar
Østrem:

Gunnar
Østrem, Jon
Ove Hagen,
Olav Liestøl,
Johan L
Sollid&
Bjørn Wold:

Bredemte sjøer i Norge. - Limnos nr.
2/85s. 13-15.

Repeated glacier mapping for hydrolo-
gical purposes: Water power planning.
Blir trykket i Annals of Glaciology i
1986. Symposium on Glacier Mapping
and Surveying.

Sliding velocity measurements be-
neath 160 m of ice at Bondhusbreen
Norway. Trykkes i rapport fra ETH i
Sveits.



Foto: N. Haakensen
Nigardsbreen produserer årlig 20-30 000 tonn erosjonsmateriale. Omtrent halvparten av dette er finkornede
sedimenter som avsettes på deltaet der breelva renner ut i Nigardsvannet. Billedet viser strandlinjer i sedi-
mentene ved lav vannstand om høsten.

Foto: N. Haakensen

Grunnvannslimnigraf installert på Nigardsbreen for måling av vannstandsvariasjoner i firnlaget.
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Foto: A.M.Tvede

Glomma ved Tolga 15. januar 1985.
På grunn av den milde forvinteren er isforholdene i Glomma ennå ikke blitt stabile. Sarr og bunn is stuver opp
vannet i deler av elveleiet. På grunn av de vanskelige isforholdene i dette området må tappingen fra Aursun-
den ikke økes før isforholdene har stabilisert seg. Det er en av lskontorets oppgaver å avgjøre når dette kan
tillates.
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