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Sammendrag
Det er blitt utarbeidet retningslinjer for ansvarsfordelingen og rutinene ved
kontroll og drift av NVEs snøputer. Innenfor NVE er det flere regionkontorer og
seksjoner med arbeidsoppgaver tilknyttet snøputene. Det er derfor viktig at alle
involverte får informasjon om retningslinjene for å sikre forsvarlig drift av
snøputene. Flere aktører i NVE bruker innkomne data fra snøputene, bl.a. til
flomvarsling, analyser og modelleringer, prognosering av energibalansen og
serviceinformasjon til eksterne brukere.
For å sikre driften av snøputene og kvaliteten av data er det viktig at
arbeidsprosessen, fra den geografisk plassering er bestemt til data er
kvalitetskontrollerte i Hydra2, blir fulgt.

FORORD
Det er flere seksjoner og regionkontorer som har en eller flere arbeidsoppgaver i tilknytting til
snøputene. På grunnlag av dette er det blitt utarbeidet en oversikt over rutiner og
ansvarsfordeling for kontroll og drift av NVEs snøputer.
Arbeidet som ligger til grunn for retningslinjene er utarbeidet av Hilleborg Konnestad Sorteberg
ved seksjon HB i samråd med seksjonene HV, HH og HD.

Oslo, januar 1999

(;)
Erik Roland
Seksjonssjef

INNHOLDSFORTEGNELSE
1
2

Innledning

7

Arbeidsfordeling og rutiner
2.1 Geografisk plassering
2.2 Årlig tilsyn
2.3 Standard måleopplegg for kontroll av snøputene
2.3 Datamottak og kvalitetskontroll

7
8
9
10
10

3

Informasjonsflyt

11

4

Oppsummering - hovedtrekk

12

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

1 Befaring
2 Observatører
3 Stasjonsrapport
4 Tilsyn snøputer
5 Årlig sjekkliste av arbeidsoppgavene
6 Rapportskjema for nullstilling

(HB)

1 Innledning
Det er mange i NVE som har en eller fiere arbeidsoppgaver vedr. snøputene. Derfor er
det viktig at alle involverte har en oversikt over arbeidsprosessen, arbeidsfordelingen og
rutinene.
Målet med denne rapporten er å gi informasjon om retningslinjene for drift av NVEs
snøputer. Dette for å sikre driften av snøputene og kvaliteten av innkomne data.
Rapporten gir en oversikt over arbeidsprosessen, fra den geografiske plasseringen av
snøputa er bestemt til dataene er kvalitetskontrollert. Dette gir en oversikt over hvem
som skal utføre ulike deler av arbeidsprosessen. Rapporten gir informasjon om
arbeidsfordelingen og felles rutiner mellom de involverte seksjonene og
regionkontorene.
Det er viktig å ha en sikker drift av stasjonene og sikre kvaliteten på dataene som
kommer inn fra snøputene. Dette gjennomføres ved tilsyn og klargjøring av putene før
vinteren, i hovedsak av personell fra NVE og NVEs observatører. For enkelte av
snøputene samarbeider vi med andre regulanter. Disse er Oslo Energi Produksjon, Sirakvina Kraftselskap, Øvre Otra IS, Salten Kraftsamband, Øst-Telemark
brukseierforening, Nord Trøndelag Elektrisitetsverk og Glommens og Laagens
brukseierforening. I tillegg til at regulantene stiller med observatører, samarbeider vi
også om kontrollmålinger ute i felt. Dette går bl. a på måling av dyp og tetthet av snø.
Innen NVE er det flere aktører som bruker dataene. Det er i hovedsak ER, HM, HV og
HB som bruker dataene bl. a. i analyser og modelleringer, flomvarsling, service
informasjon til eksterne brukere og prognosering av energibalansen. Måledataene fra de
fleste snøputene blir fjernoverført direkte til NVE eller til andre samarbeidspartnere for
videreføring til NVE. Data som blir direkte overført til NVE kommer inn to ganger i
døgnet og har timeoppløsning. Datamottaket (HH) kontrollerer denne prosessen. HD
legger dataene til rette i databasen Hydra2 slik, at HB kan kvalitetskontrollere dem.

2 Arbeidsfordeling og rutiner
I dette avsnittet vil tre hovedpunkter bli gjennomgått for å beskrive arbeidsprosessen.
Figur 1 viser en oversikt over arbeidsgangen.
Geografisk plassering
Årlig tilsyn
Datamottak og kvalitetskontroll
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Figur 1. Arbeidsprosessen ved snøputene. Fra den geografiske plasseringen er bestemt til data er
tilgjengelig i Dagut i Hydra2.

2.1 Geografisk plassering
Den geografiske plasseringen av snøputa bestemmes i samarbeid mellom HB og HV i
samråd med Det Norske Meteorologiske Institutt og områdeingeniørene ved HH og
regionkontorene.
Snøputa plasseres i et område som er representativt i forhold til vassdraget. Dette er
viktig med tanke på bruken av dataene til bl.a. flomvarsling og modellering. I områder
hvor det tidligere er gjort snømålinger skal målingene brukes til å finne et representativ
område til snøputa. Det skal tas hensyn til høyde over havet og beliggenhet i terrenget.
For å skaffe best mulig informasjon om den aktuelle plassering av en ny snøpute, skal
området befares og opplysninger samles inn. Vedlegg 1 gir informasjon om hva som
bør sjekkes før og under befaringen. Befaring bør gjøres på vinteren og en gang på
høsten eller våren. Den gjøres av personell fra HB eller områdeingeniørene.
Under befaringen skal grunneier kontaktes og informeres om planene til NVE.
Grunneieren kan gi informasjon fra området om for eksempel snøfordelingen gjennom
vinteren, smelting på våren, utbyggingsplaner i området etc. Om det er mulig skal en
finne en som er villig til å være observatør for snøputa. Personen skal informeres om
snøputa og arbeidsoppgavene tilknyttet denne.
Etter befaring ska1 informasjon utveksles mellom HB og områdeingeniørene. Deretter
bestemmes den geografiske plassering.
Etter at den geografiske plassering er bestemt, ligger ansvaret for utplassering og drift
av snøputa hos områdeingeniørene. Det nødvendige utstyr skaffes til veie. Utstyr som
skal bestilles er i hovedtrekk snøputa med eget fjernoverføringsutstyr, temperaturmåler,
gjerde om dette er nødvendig p.g.a dyr/turister og målestav som skal brukes til avlesing
av snødyp. Bestilling av utstyr skal gjøres gjennom HHt.
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Det skal skrives kontrakt med grunneier om leie av grunn.
Det skal skrives kontrakt med observatører dersom denne ikke er ansatt hos en av NVEs
samarbeidspartnere. Vedlegg 2 gir en oversikt over observatørene vi har i dag. HB vil
ordne kontrakt for 1999 med de oppnevnte observatørene i vedlegg 2. For observatører
som blir engasjert senere skal alltid kontrakter skrives. Dette gjøres av de som
engasjerer dem. Ny kontrakt må skrives i 2000 av områdeingeniørene.
Når snøputa er utplassert skal HB informeres om dette. Kopi av reiserapport sendes (epost snodata@nve.no).
HD skal ha beskjed om at snøputa er utpiassert av områdeingeniørene slik at stasjonen
kan b1i registrert i Hydra2. HD skal ha full dokumentasjon om den geografiske
plasseringen og observatøropplysninger. Det anvendes eget skjema, "stasjonsrapport"
(ved1egg 3). HD sender informasjon om at en ny snøpute er blitt opprettet til aktuel1e
aktører. Instrumenteringen skal også registreres på skjemaet "stasjonsrapport". Det er
områdeingeniørene som skal registrere opplysningene om instrumenteringen på Hydra2.
HV skal sjekke om NVE får data fra de to nærmeste DNMI stasjonene. Det skal være
nedbør- og temperaturdata. Om slike data ikke finnes i Hydra2 skal HV levere bestilling
til DNMI og sjekke at data blir lagt inn i Hydra2. Data fra DNMI skal bl.a. brukes i
forbindelse med snøkartlegging, kvalitetskontroll av snøputedata og til simulering av
snømengder for tidligere år i området. Informasjon sendes til HB (e-post

snodata@nve.no).

2.2 Årlig tilsyn
Det er områdeingeniøren som har ansvaret for puta etter at den er utplassert. Går noe
galt med en snøpute, for eksempel at det er lekkasje, er det viktig at områdeingeniøren
tar kontakt med HHt. Dette for å bestille utstyr slik at puta kan bIi reparert så raskt som
mulig av områdeingeniørene. Etter reparasjon skal alltid puta nulistilles. Når en eldre
pute (som er i drift) skal skiftes ut med en nyere modell, skal putene alltid
dobbeltkjøres. Ved utskifting av instrumenter er det viktig at dette blir registrert
Hydra2. Oppstår det problemer med snøputa slik at den ikke blir satt i drift før vinteren
er det viktig å rapportere om dette. I tillegg til at dette skal legges inn på Hydra2, skal en
rapport også legges i fellesarkivet på H i 4 etg.
Områdeingeniørene har ansvar for tilsyn av snøputa før vinteren. Vedlegg 4 gir en
beskrive1se av hva som skal sjekkes. Det er viktig at alle instrumenter er i orden før
vinteren. Dette er nødvendig for at overføringen av data skal fungere bra. Likeledes er
det viktig å sjekke at det ikke har redt ut noe væske av snøputa. Om det ikke er nok
væske vil dette føre til registrering av gale verdier. For å unngå at puta blir "innstøpt" i
et islag i perioder med vekslende mildvær og frost er det viktig at det er bra drenering
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rundt puta. Vedlegg 4 gir oversikt over andre ting som bør sjekkes. Snøputene skal også
kontrolleres under vinter besøket.
Til nesten alle snøputene har en nå fått observatører (vedlegg 2). Vedlegg 4 gir en
beskrivelse av hva de skal gjøre. For å kunne kvalitetskontrollere dataene er det en
fordel å vite når første snøfall kom på puta. Dette vil gi en omtrentlig sjekk på
nullverdien til puta. Det er i den samme forbindelse viktig å vite når puta er fri for snø
og når snøen er borte på våren. På grunn av dyr eller turister er det viktig å få sjekket at
gjerde er oppe når snøen er borte.
Rapport fra tilsyn av snøputene fra områdeingeniørene arkiveres i stasjonsmappe i
fellesarkivet på H i 4. etg. E-post om at kontrollen er blitt gjennomført sendes til de
involverte seksjonene. Rapport fra observatørene sendes til HB, men legges i
fellesarkivet etter at opplysningene er blitt registrert.

2.3 Standard måleop plegg for kontroll av snøputene
Første vinter etter at snøputa er satt i drift skal det utføres et standard kontrollopplegg.
Målet med dette er bl. a å få en bedre kontroll på dataene og om hvordan snøputene
gjengir endringer i faktisk snømengde i området. I hovedsak skal det utføres målinger
av snøvekt og -dyp, snøfuktighet og -dekningsgrad. Videre skal det gis en beskrivelse
av kornstørrelse og lagdeling i snøpakka.
Denne kontrollen skal rutinemessig utføres en gang i måneden. Opplæringen av
observatører gjøres av personell fra HB.

2.4 Datamottak og kvalitetskontroll
Databasesystemet til Hydra2 for innkomne data er beskrevet i "Introduksjon til
Hydra2". Denne introduksjonen er utarbeidet av HD og gir en oversikt over dataflyt i
Hydra2.
Data fra fjernoverførte stasjoner har datamottaket ansvaret for. De skal se etter at det
daglig kommer inn data fra stasjonene. I tilfeller hvor det oppstår problemer med
overføringen av data skal observatøren kontaktes. Når data ikke kommer inn på over en
uke skal det gis informasjon til HB om dette (e-post: snodata@nve.no). Snøputedataene
skal lagres parallelt på Hytran (historisk arkiv) og sanntidsdatabasen (arkiv for data i
"sann tid").
Datamottaket skal sjekke for snøputa nullstilles før vinteren. Informasjon om dette skal
sendes til HB (e-post snodata@nve.no).
HB utfører rutinemessig kontroll av dataene, slik at kontrollerte data skal ligge
tilgjengelig på Hykval og Hye'ag. En nærmere beskrivelse av kvalitetskontroll av data er
skrevet i manual "Introduksjon til Hydra2".
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3 Informasjonsflyt
I dag er det flere i NVE som sitter med forskjellige opplysninger om snøputene. Dette
gjør det vanskelig å ha en fullstendig oversikt over endringer ved selve puta eller ved
data som kommer inn. Det er derfor viktig at informasjon ved endringer blir gitt videre
til de involverte. Dette er beskrevet i kap. 1 og 2.
Når det i dag er flere aktører som bruker data fra snøputene er det viktig at HB blir
informert om endringene ved stasjonene. Fordelen med dette er at aktører som bruker
data kun trenger å henvende seg til en seksjon for å få opplysninger om stasjonene.
Detaljer om hva som skal rapporteres til HB går fram i kap.2. HB har ansvar å sjekke at
arbeidsoppgavene er blitt utført. Vedlegg 5 gir en kort oversikt over dette.
HB er ansvarlig for å dokumentere status for snøputene før hver vinter. Dette gjelder
også snøputene til regulanter. Notatet skal dokumentere nullstilling av snøputene og
andre endringer som har betydning for data førstkommende vinter. Vedlegg 6 viser
skjema som skal fylle ut for å dokumentere nulistillingen. Skjemaet gir en oversikt over
NVEs og regulantenes snøputer og tjenesteområde til områdeingeniørene.
HB har ansvar for å utgi en rapport om snøputene etter vinteren. Denne rapporten skal
inneholde kvalitetskontrollerte data og andre forhold som har oppstått ved snøputene
gjennom vinteren. Rapporten skal i hovedsak sendes til områdeingeniørene,
datamottaket, involverte regulanter, observatørene og seksjonene HH, HV, HD og HM.
Hydra2 skal oppdateres av HB med opplysninger om hvorfor data eventuelt ikke er
kommet inn gjennom vinteren eller om det er grunner som har ført til at dataene er
ubrukelige.
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4 Oppsummering - hovedtrekk
Nedenfor er en kort oversikt over ansvarsområdene til seksjonene/arbeidsgruppene:
HV
Bestemmelse av geografisk plassering i samråd med HB og områdeingeniørene.
Bestille nedbør- og temperaturdata fra de to nærmeste DNMI stasjonene, overføres
til Hydra2.
HB
Bestemmelse av geografisk plassering i samråd med HV og områdeingeniørene.
Befaring av aktuelt område (HB eller områdeingeniørene). Kontakt med grunneier
og observatør.
Kvalitetskontroll av data.
Statusrapport ved begynnelsen av vinteren.
Årsrapport, oppdatering i Hydra2.
HD
HD oppretter stasjonen i Hydra2.
Informere HB dersom data ikke kommer inn på en uke.

HH

Datamottaket
Data kommer inn til NVE.
Data lagres parallelt på Hytran og Sanntid.
Nullstilling av puta.

HH / REGIONKONTORENE
Områdein eniorene
Bestemmelse av geografisk plassering i samråd med HV og HB.
Befaring av aktuelt område (HB eller områdeingeniørene). Kontakt med grunneier
og observatør.
Bestilling av utstyr, utplassering og drift. Kontrakt skrives med grunneier og
observatør. Stasjonsopplysninger gis til HD. Registrerer instrumenteringen i
Hydra2.
Årlig tilsynkedlikehold.
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Vedle

1

Befarin

Hva som må sjekkes før og under befaring i forbindelse med geografisk plassering av
snø utene.
Bekk. Er det fare for oversvømmelse.
Myr. Er det fare for oversvømmelse.
Barblåste områder.
Forsenkninger i terrenget.
Ligger snøen jevnt fordelt.
Er det utbyggingsplaner

i området.

Må puta inngjerdes på grunn av dyr / turister.
Avstand til vei (m). Lett tilgjengelig på vinteren.
Blir veien brøytet om vinteren. Puta bør ligge en viss
avstand fra veien, slik at den ikke berøres av f. eks.
snøbrø tin o snøfresin .
Brukes området som parkeringsplass om vinteren.
Flate områder/tilfrosne m rer brukes 'erne til dette.
Er det nødvendig med eget fjemoverføringsutstyr.
Evt. hva annet finnes.
Er det nedbørstas'on i nærheten.
Er det observatør i området som kan ha tilsyn.
Observatørens navn.
Er det god mobiltelefondekning i området.
Spesifiser type mobiltelefon.
Hvor lang avstand er det til telefon (m).
Hvor lang avstand er det til strøm (m).
Trenger tillatelse av grunneier.
Grunneiers navn.
Hjelp til etablering.
Muli het til å være observatør.
Avstand til DNMI stasjoner, type stasjoner.
Avstand til andre målestasjoner, type stasjoner.
Beskrivelse av tidligere undersøkelser av
snøforholdene i området.
Andre viktige opplysninger.
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2 Observatører
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Observatører

2.592 Fokstua

Laurits Sønstebø
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HOL
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Nord Trøndelag
tunnel Vekteren
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v/ Einar Namsvatn
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Sjøfartsg.3
7700 STEINKJÆR
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Balvatn
v/ Robert Norman
?

Tlf. 2

78 43 33 82
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94 32 50 45

94 72 77 94
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212 10 Masi
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Agnar Johnsen
Agnar Johnsen
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13. KONTROLL AV MÅLESERIEN(E)
Prirebtatar
1000

VANNSTAND
InetrimieritliOntroll• .
Inspiserl Sensomr, instrutnentat jpetruplentetReg.enbetj
Dato--i, •MkIlz"=',
4)::,„117{arit,:',111
ftii7Ze

Batarl

.Koritr011,av4,:tatarariteviirdlae
rfivelerin
rei.z skale
444Phventli ret skala
PiMerdt,MAlaintatVell; ‘MåtaVardi,

PereTrieter

Datoy:. 4;,Id.

Inettiiiaeritkoatroll
Insplsert Sepsornr Instrumentet lnstrpmentet :Reg.enpet
vtser W>,'eT,Witret‘til
er skiftet

Batterl
Ok
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.Vassdr.nr.

STASJONSRAPPORT

_Hovednr,

p9»,

Stesjonsnevn

Sjdé

14 1NSTRUMENTERING
Nr.
1

tit'st.<

.e.

Ident

Monteil :datokl,

Demontertidato

Komm:
N.r
1

.Sens"ort e

Kanal

MOntei4:xlatOkl

Seneorserienr

rildlitartdat61(

2
3
4
Nr.
2

Ident

rtenr.

Moritert dato kl

Dembritart data kl

MOntert'dato kl

Dernontert dato kl.

-

N.r

Senso

e

Kanal

Sensorserienr.

Kommentar tli;.seniotene

MÅLESERIER
Måleserier består av observerte data. Hvls dataene som samles Inn skal benyttes ved beregnIng av en dataserie, må denne også opprettes. Eksempel: En måleserle for
vannstand kan konverteres tll en dataserle for vannføring ved hjelp av en vannførings kurve. Måleserien inneholder de observerte dataene, mens dataserien inneholder
beskrIvelsen av vannføringskurven. Med lagrIngsstruktur menes enten punkter eller vertlkaler.
Paiairtatet;

astr AiisV.kek

Parameter vera :rtr

astr, :::AnSV:SaW
Be r.bruk

rettei,"dat'6 AvsltitteidatO:

Observ.sted'.g.

rettat:tlat6 Avsluttet dato

Lokal h

i;ettet"
-klåt'AVsft.ittit—

Lokal ha de

de`: ,,NGrOlt

Korritit:
Patametet

v1"3riå
Kogn't.i>

Parameter Vera nr

Gml nr

La rIrtr.aStr Anav sak Bo r.bruk

Observeted

Sensornr

0

6

NGO ho de

Lagringsstruktur : Punktstruktur = 2 • Vertikalstruktur. = 3

15. DATASERIER
Dataserien beregnes ved å bruke observerte vannstander I en måleserle I formelen gItt ved dataserlens magasintabell eller vannførIngskurve eller defInert som annen dataserie.
Måleserien som benyttes skal ha samme nøkkel som dataserien, unntatt parameteren som er 1000 for måleseriene og henholdsvis 1001 og 1004 for dataserlen.Hvls det flnnes to
eller flere dataserler for en parameter ved en stasjon, dvs hvis dataseriens nøkler med untak av versjonsnr. er Ilke, bør det opprettes en generell dataserie med versjonnr. 0 som
beskriver eventuelle koblinger mellom de andre parameterene med versjonnr. >0. Denne dataserlen kalles den primære dataserien for parametertypen ved stasjonen og vll alltid
benyttes av analyse- og presentasjonsprogrammene hvis versjonsnr. Ikke oppgls av brukeren av programmet. Generelle dataserler kan settes sammen ved å kombinere både
måleserier og dataserier. Ingen periode kan opprettes før en ev. foregående periode er gltt en avslutningsdato (gyldig til dato)

DATASER1EFOR VANNFØRING
tir:britt(
1001

9-).ttkm.«,#:

,YartnhiiiingSkUrVtt;;t3gler
Høye verdler

MIddels verdler

Lave verdler

Middels

Dårllg

Vannførin s
Middels
God

Dårlig

God

r

Wåirtal
.
4
P-‘43it

dl fra

G'1
Høye verdier

Middels verdier

Lave verdier

Komm:

@ras

:114InIor,.sem

UTFØRTE
Dato

VF. MÅL1NGER
MålIng start UAlingelutt

thført .

Skalering G 15.4.;.#(0P!W Flepvst.
1:4"»14a.:-0:,k(#51.e.
;;.:"
-

Avlk VWØ«,r19

ffiffie
Ietd

...Hovednr.

STASJONSRAPPORT
DATASERIE

FOR

Pjd.nr.

SteSjonsnevn

.Pa,to

b'

$ide

4

MAGASINVOLUM

1004
Peilede. AG'11d1 fra

G

tartil

initialer

Etetifett:dato

Nivå

Volum.

ParWr.
9

•:.=•;••.:•Nitrå ,-"Volum

Parnr.
13

10 ,;

DATASERIE
Parainete

FOR TILS1G

GENERELL

15

12

16

-•

DATASERIE

Vii>ra.nr La rin sstr.

Ansv.sek

Be r.bruk

Perlode

Gyldig til

Algorltme.•.etpenr.,
..Tidsserle

Gyldig fra

11

Tlllkn et terle'riumtiterGennr: Fors
Vassdra nr. Holiednr. Punktntz;'Parameter Vers on

2

perlode

Gytdig fre

-Gyle9gtil

AIgodtme ;,2f.J3penr.
.Tideserie

Tillkn et serle ittMtmer
,
Gennr: Forskyy ffing „>Kbe,4
Vessdra nr. Hovednr. Punktnri...Peameter. Vers on
rittå
ekalerin

2
Kornm:
„
:periede

fra

Gyldlg.t1,1 Algorltrne

txpenr.
Tidsserle

Tike
n

. et sede .nuntrner

Vassdra nr. Hovednr; Punktnn- :Paffimeter Vers on

Gennr : ForskYffin9
Y
•:;•.:•••

3
-Komm:
Algoritme 1 . skjeting

Lagringsstruktur : Punktstruktur = 2 , Vertikalstruktur.. 3

16. NEDLEGGELSE AV STASJON, MÅLESERIE
BEGRUNNELSE FOR NEDLEGGELSE :

ERSTATNINGS-STASJONER

UTFØRT DOBBELMASS ANALYSE MOT:

UTFØRT KORRELASJONSANALYSE MOT

1
2

2

3

3

I tillegg er det brukt E og D-tabbell og diagram for karakteristiske

VURDERINGEN ER UTFØRT AV:
4»gMBok
etiW>ehangiga5ra
HB

X,Mka

2
3
år for å vurdere

nedleggelsen.

~Koqilijaf.itarsmgmnim,;i:.«,.x:mw»gal*

:AnbefaX"afildS.

HD
HH
HM
HV
Ved uenIghet trer Interesserte I gruppen og områdelngenlor sammen for diskusjon og fatter en beslutning.

BESLUTNING OM NEDLEGGELSE

zwii.T.8¥wkd¥J.:wzg:

17. UNDERSKRIFT / SIGNATUR
UntieråkrtftXriodkienni

DEttO

<

Koef-b

VasSdr:nr.

Hovsdrir.

STASJONSRAPPORT

Pgt.r)r.

Stasjonsnayn

Dato

Side

ryllN 4i/tHX.,
1rd..:'b141

5

SAMMENSLAING
Hvls flere stasjoner på STBIB har samme UTM-koordinater
skal de slås sammen til en stasjon I Hydra Il. Oppdager man at stasjoner Ikke er slått sammen fordi de ved en feit
hadde forskjellIge
UTM-koordInater
på STBIB må nr. på stasjonen som skal beholdes og nr. på alle stasjoner som skal slåes sammen med den oppgis. Alle seriene vil nå bli
knyttet tll en stasjonen og slettet som selvstendlge
stasjoner på STBIB av HD.
EKSISTERENDE

STASJONSNR.

Vassdragsnr.

Pararnetar v ar

SOM

SKAL BEHOLDES

ovednr,

nr OmInr

'13ararneter,'vers .nr

Punktnr.

'

StaticinirieVO:

La rin Bst AnsvSek Be bruk Observasonssied s•hs~

GmIJir.La

rin StItr. Ansvsek

Be r.bruk

.

retrettratr.i:NIMUttetdeto

Lokal ha

dW,1:

Obs ervas onasted Sensorn

rettel':detd:Atieltittet dato

Lokal h

de:

Observasonasted

rettef detO Avslutiet delO •Lekettte de

ø

KoMM:
Parameter'. ver .nr

Gmtnr

La rin satr .Anini.seW .:13e bruk

ensorn

NGO ha de

.Kontrn:

EKSISTERENDE
STASJON MED TILHØRENDE
OG SLÅES SAMMEN MED STASJON MERKET

vasscfragst*

'Pararnetrar;:

ver .nr

MÅLESERIER
A

SOM SKAL SLETTES

FRA HYDRA II

Hovednr

Staejonsnavn

GmI.nr.

La rIn seW ,AneV.ÅreWBe ,brukObservas

Gml.nr.

Le rin Setr Anev.eek' •:fie r.bruk

Gmt.nr.

La rin satt Ansv.sek Ba

onsetad

Sensorn 0

tettel.:`..det6
:AYtiltittetdatb

Cokal hØ de

NGO ha de

NVE h

de

Komm:
Parameter: vers .nr

Obsarves Onieted', SenSerit- 0

rettet datO ,:tnieløttetdattO Lekal•hø de

NGO h

de

.:NVE'nø de,

de

;NYE:hø tte

Korfirti:
Pararneier' vers .nr

Komm:
Stasjon

B med alle måleserler

og dataserier

slettes

I sin helhet når alle seriene

fra B er overført

til A. Dette utføres

av HD.

DELING
Når man oppdager

at flere stasjoner er slått sammen ved en fell I Hydra Il , må de korrekte UTM-koordlnatene for hver stasjon fInnes og den ene stasjonen som er opprettet
deles I flere stasjoner. For hver ny stasjon som skal opprettes må du OGSA fylle ut nytt skjema for en nyoprettet stasjon.
Fordeles en måle eller dataserie tll en stasjon som skal opprettes , må det følge vedlagt et skjema for den nyoppretta stasjonen.

EKSISTERENDE STASJON SOM SKAL DELES I FLERE
onsnevn

Skal delte serler kobles tll en generell dataserle (skjøtet dataserle) ?

JA

NEI

TILHØRENDE MALE OG DATA SERIER SOM SKAL FLYTrES T1LANDRE STASJONER .
•ParameW
143 nr Gml nr LS rih SStr Anav sek Be r.bruk Obsarvas nested Seneomr

rettetdato 4'iViihrttettkii6

d

Di)ejfle.eljerdataserIèn
akïdeIestHfalgendà
Tv*v"'"'
målestasjon, sorn ekalsterer eller Iftr 4-oppretta.: Yett'i
nyoppr.skal det vedleggesøget~ma
Komm:
Parameler Vers

'
Målestasion, som Sksisterer sUer er TIY-0P'Pregs:VSA.;
tor hver E.)14:i;
oyoPPr•Skal det .kedie11901tA1t1St:S4S1111!
Komm:

Parameter

vera .nr

Gml.nr.

Iårird:ViW

DertiWittåle-•iiiketaiterien
skal fordeles tif fisigefide.
målettailon,tiOrneksIsterer eller ter*-Oppretta: Ved
nYoPOr-Skal:dt.S.sabuijOS;14414kiSMS
:1Comrn:,

UNDERSKRIFT - SIGNATUR
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Vedle

4

Tils n snø uter

Arbeidsinstruks av snoputer
Det er viktig for NVE at det foretas en kontroll av snøputene før og etter vinteren. Dette vil gi
oss en sikker drift av stasj onen og sikre kvaliteten på dataene som blir samlet inn.

Skjema, "Rapport fra tilsyn av snøputer", viser hva som skal sjekkes (vedlegg A).

Punkt 1 - 7 utføres før hver vinter av områdeingeniørene.
Punkt 6 - 7 utføres av observatøren på våren når snøen er borte.
Punkt 2 utføres av observatøren på våren når snøen er borte. Dette gjøres ved visuell
observasjon for å sjekke at det ikke har lekket ut noe væske av puta.
Punkt 8 utføres av observatøren.

I tilfeller hvor det oppstår problemer med overføringen av data skal observatøren være
behje1pelig med å sjekke utstyret.

Skjemaet fylles ut av observatøren og innrapporteres til NVE umiddelbart etter hver kontroll.

E-post:
Snodata@nve.no

Adresse:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hydrologisk avdeling,
Seksjon Bre og snø.
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Faks:
22 95 90 81

Skjemaet fylles ut av områdeingeniøren og legges i fellesarkivet på H i 4. etg. under stasjonen.
HB får e-post at kontrollen er blitt gjennomført (Snodata@nve.no).

Vedle

A Ra

ortsk'ema fra tils n

Rapport fra tilsyn av snoputer
Stas'onsnummer:

Navn:

Ins isert av navn :

Adresse:

Telefon:
Inspisertdato:

SJEKK FØLGENDE:
Vann på batteri / batterisyrevekt / batterispenning
2

Kontroller at det er tilstrekkelig væske i puta.

3

Påse at det er god avrenning rundt snøputa. Fjern alt
som li er inntil sidene å uta, stein med mer.
Puta skal alltid være fri for bøss, kvist, stein, med mer.

4
5
6
7

8

Sjekke kommunikasjonen ved å ringe datamottaket
(22959348). Nullstillin av uta.
Påse at gjerdet rundt puta er ok.
Generell sjekk av det tekniske utstyret.
Løse deler, skruer, ledninger. Påse at antenne og
solcelle står riktig vei og ikke har skader. Påse at
sti erøret står rikti o at solcelle anelet er rent.
Det skal innrapporteres når første snøfall er kommet,
når snøputa gjennom vinteren er snøfri og når snøen er
borte fra uta å våren.

KOMMENTAR:

Vedle
Snøpute,

5

Årli s'ekkliste av arbeidso

NVE

avene

B

Fokstua
2.592.0

Sognefjellshytta
2.382.0

Brunkollen
klima 08.05.0

Bakko
12.142.0

Groset
16.232.14

Fjalestad
19.53.0

Hovden
21.06.0

Duge
værstasjon
26.67.0

Reimegrend
62.21.0

Kyrkjestølane
73.11.0

Grasdalen
88.21.0

Maurhaugen—
Oppdal
121.2.0

Namsvatn
tunnel Vekteren
139.04.0

Storstilla
Balvatn
164.12.0

Mottatt rapport fra
områdein eniørene før vinteren.
Stasjonen er i drift før vinteren.
Rapport fra observatør om første
snøfall.
Puta er nullstilt.
Dokument skrevet om status til
snø utene før vinteren.
Data kommer inn fra stasjonene.
Data blir overført til Hytran.
Data blir kvalitetskontrollert
Rapport fra observatør når puta er
snøfri å våren.
rsrapport er skrevet etter
vinteren.
Hydra2 er oppdatert.
Snøpute,

NVE

Mottatt rapport fra
områdein eniørene før vinteren.
Stasjonen er i drift før vinteren.
Rapport fra observatør om første
snøfall.
Puta er nullstilt.
Dokument skrevet om status til
snø utene før vinteren.
Data kommer inn fra stasjonene.
Data blir overført til Hytran.
Data blir kvalitetskontrollert.
Rapport fra observatør når puta er
snøfri å våren.
rsrapport er skrevet etter
vinteren.
Hydra2 er oppdatert.
Snøpute,

NVE

Mottatt rapport fra
områdein eniørene før vinteren.
Stasjonen er i drift før vinteren.
Rapport fra observatør om første
snøfall.
Puta er nullstilt.
Dokument skrevet om status til
snø utene før vinteren.
Data kommer inn fra stasjonene.
Data blir overført til Hytran.
Data blir kvalitetskontrollert.
Rapport fra observatør når puta er
snøfri å våren.
rsrapport er skrevet etter
vinteren.
Hydra2 er oppdatert.

ndf. Tamokdalen
196.6.0

Snøpute,

NVE

Masi
212.10.0

Siccajavre
212.23.0

Øvre Lei rbotn
213.7.0

Skippagurra
234.9.0

Mottatt rapport fra
områdein eniørene før vinteren.
Stasjonen er i drift før vinteren.
Rapport fra observatør om første
snafall.
Puta er nullstilt.
Dokument skrevet om status til
snø utene før vinteren.
Data kommer inn fra stasjonene.
Data blir overført til Hytran.
Data blir kvalitetskontrollert.
Rapport fra observatør når puta er
snøfri å våren.
Arsrapport er skrevet etter
vinteren.
Hydra2 er oppdatert.
Snøpute,

Regulant

Lybekkbråten
2.70.0,
GLB

Mottatt rapport fra
regulanVornrådeingeniørene før
vinteren.
Stasjonen er i drift før vinteren.
Rapport fra regulantiobservatør
om første snøfall.
Puta er nullstilt.
Dokument skrevet om status til
snø utene før vinteren.
Data kommer inn fra stasjonene.
Data blir overført til Hytran.
Data blir kvalitetskontrollert.
Rapport fra observatør

når puta er

snøfri å våren.
rsrapport er skrevet etter
vinteren.
Hydra2 er oppdatert.

Vauldaien
2.72.0,
GLB

Kvarstadseter
2.439.0,
GLB

Svarttjørnbekken
123.29.0,
NTNU

Vedle

6

Ra

ortsWema for nullstillin

Snø ute NVE
Stasjonsnr.

Snøpute

Område Områdeingeniørene

2.592.0

Fokstua

2

Knut Schult, HH

2.382.0

Sognefjellshytta

2

Knut Schult, HH

08.05.0

Brunkolien klima

2

Knut Schult, HH

12.142.0

Bakko

3

Per. K. Lofsberg

16.232.14

Groset

4

Geir Gautun, HH

19.53.0

Fjalestad

5

0. Solheim, HH

21.06.0

Hovden

5

0. Solheim, HH

26.67.0

Duge værstasjon

6

L.G. Ruud, HH

62.21.0

Reimegrend

7

73.11.0

Kyrkjestølane

7

88.21.0

Grasdalen

8

121.2.0

Maurhaugen - Oppdal

9

Gaute Strømme,
Re ion Vest VRV
Gaute Strømme,
Re ion Vest VRV
Olav Osvoll,
Re ion Vest RV
Leif J. Bogetveit, HH

139.04.0

Namsvatn tunnel Vekteren 11

164.12.0

Storstilia ndf. Balvatn

12

196.6.0

Tamokdalen

13

212.10.0

Masi

13

212.23.0

Siccajavre

13

213.7.0

øvre Leirbotn

13

234.9.0

Skippagurra

13

Null-punkt,
Verdi mm

Nulistilt,
dato

Null-punkt,
verdi

Nullstilt,
dato

Harald A. Viken,
Re ion Midt-Nor e VRM
Roar Sønsterud, HH
Viggo Moe,
Re ion Nord
Viggo Moe,
Re ion Nord
Viggo Moe,
Re ion Nord
Viggo Moe,
Re ion Nord
Viggo Moe,
Re ion Nord

VRN
VRN
VRN
VRN
VRN

Snø ute re ulant
Stasjonsnr. Snøpute

Område Områdeingeniørene

2.70.0

Lybekkbråten, GLB

2

Knut Schult, HH

2.72.0

Vauldalen, GLB

1

Per A. Fladhagen, HH

2.439.0

Kvarstadseter; GLB

1

123.29.0

Svarttjømbekken (Sagelva), 10
NTNU

Per A. Fladhagen, HH
Amt Bjøru,
Re ion Midt-Nor e VRM

