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Forord 

Dokumentet gir en gjennomgang og dokumentasjon av rutiner for behandling av data 

fra felt til Hydra IT. I tillegg er det foretatt en kontroll av informasjon som allerede 

finnes i databasen. Denne rapporten inngår i seksjonens pågående arbeid med 

kvalitetssikring av grunnvannsdata. 

Ved NVE er det Hydrologisk avdeling som er ansvarlig for å utføre målinger av 

prosesser knyttet til vannets kretsløp. Denne informasjonen samles inn fra hele landet, 

og blir deretter kontrollert, bearbeidet og lagret. Dataene brukes så til å foreta 

analyser og beregninger. For å kunne løse disse oppgavene, og kunne utveksle data 

med andre institusjoner, benytter NVE seg av databasesystemet Hydra ll. 

Det er tatt utgangspunkt i at leseren har en generell forståelse av hvordan innlegging 
og kontroll av data i Hydra IT blir gjort. For en nøyere gjennomgang og bakgrunn se: 

• "Oversikt over hydrologisk informasjon tilgjengelig i NVE med hensyn til 

grunnvann og EUs vanndirektiv" 

(Herve Colleuille og Birger Heidenstrøm, NVE Rapport 8,2001) 

• "Introduksjon til Hydra IT" 

(Svein Taksdal, 30/10-2000) 

Oslo, s~tember 2001 

~&Z 
avdelingsdirektør i .. /i ~. 

's~~ 
seksjonssjef 
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Sammendrag 

I dette dokumentet blir opprydningsarbeidet som er utført i dataseriene i Hydra Il 

presentert. Dette arbeidet er vesentlig gjort på grunnvannsdata relatert til LGN 

(Landsomfattende Grunnvannsnett). Alle data som ikke var ferdigbehandlet i 

arkivene i Hydra Il ble kontrollert. De oppgavene som sto igjen etter en tidligere 

opprydning ble gjennomgått. Mappene med observasjonsblanketter for de forskjellige 

stasjonene ble ryddet. Det er blitt laget en oversikt over rutinene for innskriving av 

data i Hydra Il. Det er også blitt foretatt en gjennomgang av hva som genererer 

konflikter i de forskjellige kontrollprogrammene. Det har blitt foretatt en oppdatering 

av stasjonsoversikten utarbeidet av Aase Midtgaard Skrede (1999). Sist men ikke 

minst er det utarbeidet maler for føring av innkommende skjemaer og lønns 

avregning. 
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1. Problemstilling 
I Hydra Il ligger det serier fra tidligere som av forskjellige grunner ikke har blitt 

kontrollert enda (pr. 3/9-0 l ). Dette har ofte sammenheng med at de ikke inngår i den 

Hydrologiske Månedsoversikten (statusrapport for LGN), og dermed ikke har blitt 

prioritert. En del av dataene som er lagt inn genererer konflikter med annen data når 

man forsøker å kontrollere dem. Disse dataene må etterkontrolleres og eventuelt 

slettes fra de aktuelle arkivet i databasen (se figur l ). 

En opprydding har også tidligere blitt foretatt av Aase Midtgaard Skrede og Trine 
Fjeldstad (1999). Det ble da laget en oversikt over arbeidsoppgaver som gjensto etter 
at de var ferdige. Denne er inkludert nedenfor (se under kapittelet "Andre 

arbeidsoppgaver i LGN"). 

Arkiv Arkiv 

HYTRAN HYKVAL 
Primær-
kontrollert 

HYDAGT 
(døgndata) 

HYTRAN: Variabel tidsoppløsninglukontrollert 
HYKV AL: Variabel tidsoppløsninglkontrollert 
HYDAG: Døgnarkivlkontrollert 

Figur 1 Oversiktsfigur over datagangen i Hydra Il 

2. Fremgangsmåte 
Kontrollen ble startet med en gjennomgang av de ukontrollerte seriene i HYTRAN 
arkivet. 

Alle seriene ble gjennomgått, også de som ikke tok for seg grunnvannstand. 

Seriene ble kontrollert i programmet PRIKON, blant annet ved å sammenlikne med 
trender for tidligere perioder (ved hjelp av programmet DAGUT). 

I tillegg ble seriene samholdt med langtidskurver og siste års kurve med minimums og 

maksimums verdier (disse befinner seg blant annet i permene som finnes for hver av 
LGN-stasjonene ). 
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kontrollert 



Fordi det ikke kan utelukkes at serier kan ha blitt skrevet inn feil, ble det i tilfeller der 

det kunne være tvil foretatt en sjekk mot observatørskjemaene i permene eller i 

arkivet. 

Seriene ble kontrollert for hvert enkelt av de 9 REGlNE områdene etter tur. 

Etter at seriene var kontrollert med PRIKON ble prosessen gjentatt med KONDAG. 

Alle serier som genererte feilmeldinger er skrevet inn i skjemaene nedenfor. 

Etter at seriene var ferdig kontrollert ble de det var uoverensstemmelser med korrigert 

og rettet. Den originale oversikten er lagt med her i tilfelle noen av seriene skulle 

dukke opp på nytt. Noe som mistenkes å kunne ha skjedd før. 

Observasjonsskjemaene, som er samlet i permer for hver enkelt stasjon, ble 

gjennomgått for å kontrollere at ingen manglet. Dette omfattet i de fleste tilfeller 

skjemaer fra januar 1997 til april 200 l. Der det ikke var mulig å finne et skjema ble 

det sjekket om data tross alt var satt inn i Hydra Il for perioden som manglet (se under 

"Resultat"). Dette ble gjort i tilfelle skjemaet hadde blitt sendt inn og registrert, men 

siden forsvunnet fra permen. 

Det ble til slutt foretatt en gjennomgang av de problemene som Aase Midtgaard 

Skrede hadde funnet under sitt arbeid med Hydra Il (se kapittel "Andre 

arbeidsoppgaver i LGN"). 

3. Resultat 
Under er det en oversikt over de seriene som genererte en eller annen form for 

konflikt ved kontroll. I tillegg er det tatt med serier som det var andre problemer med 

som trengtes å avklares. Alle serier som er oppført her skulle nå være kontrollert og 

godkjent (28/9-0 l). 

Det har også tidligere (1999) blitt gjennomført en tilsvarende opprydning av Aase 

Midtgaard Skrede og Trine Fjeldstad. Kontrollen under bygger videre på deres arbeid. 

En nærmere oversikt over de seriene som ble kontrollert er å finne i en blå kassett 

merket "LGN" pårom 331 (21/6-01). 

3.1 Oversikt over serier som genererte konflikt i 
PRIKON 

Gjennomgang foretatt i perioden: 14/5-0 I til 22/5-0 I 

Kontroll: Even Gillebo 

Retting og etterkontroll: Eva Klausen 
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Område 1: 
Periode Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

2.4.2001-30.4.2001 2.716.2.2002 Vika Konflikt 

6.10.1997-27.10.1997 2.716.5.2000 Vika Konflikt 

2.4.200 1-30.4.2001 2.716.5.2000 Vika Konflikt 

6.10.1997-27.10.1997 2.716.6.2000 Stenerseter Konflikt 

2.4.200 1-30.4.200 1 2.716.6.2000 Stenerseter Konflikt 

2.4.2001-30.4.2001 2.716.6.2002 Stenerseter Konflikt 

2.1.1994-25.12.1994 2.717.4.17 Fura Konflikt 

6.10.1997-27.10.1997 2.719.2.2000 0yangen Konflikt 

6.1 0.1997-27.10.1997 2.720.2.2000 Espedalsvannet Konflikt 

6.10.1997-20.10.1997 2.721.1.2000 Lykjestø1ane Konflikt 

6.1 0.1997 -27.10.1997 2.722.1 .2000 Finnbølseter Konflikt 

6.10.1997-27.10.1997 2.723.1.2000 Settalbekken Konflikt 

6.10.1997-27.10.1997 2.723.2.2000 Settalbekken Konflikt 

6.10.1997-27.10.1997 2.723.4.2000 Settalbekken Konflikt 

11 .6.1999-30.5.2000 2.724.9.2015 Haslemoen Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

6.10.1997-27.10.1997 2.728.1.2000 Glåmos Konflikt 

22.3.1983-19.4.1983 2.844.1.2000 Bolongen Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

31.3 .1987-29.4.1987 2.844.4.2000 Bolongen Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

4 .1.1994-21.12.1994 2.846.0.1000 Campingpl. Konflikt 

26.1.1995-31 .5.1995 2.846.0.1000 Campingpl. Konflikt 

4.1 .1994-28.12.1994 2.847.0.1000 Kringen Konflikt 

26.1.1995-14.11.1995 2.847.0.1 000 Kringen Konflikt 

4.1.1994-28.12.1994 2.848.0.1000 Vm 3 ovenf. Rens. Konflikt 

26.1.1995-31 .5.1995 2.848.0.1000 Vm 3 ovenf. Rens Konflikt 

4.1.1994-28.12.1994 2.849.0.1000 Solgjem Konflikt 

26.1.1995-20.4.1995 2.849.0.1000 Solgjem Konflikt 

4.1.1994-28 .12.1994 2.850.0.1000 Bredebygde Konflikt 

26.1.1995-31 .5.1995 2.850.0.1000 Bredebygde Konflikt 

4.1.1994-28.12.1994 2.851.0.1000 "Luten" Konflikt 

26.1 .1995-31.5.1995 2.851.0.1000 "Luten" Konflikt 

4.1.1994-28.12.1994 2.852.0.1000 Breden N Konflikt 

2.11.1999-15.10.2000 313.12.2.2015 Magnor Konflikt 

2.4.2001-15.4.2001 313 .12.7.2000 Magnor Konflikt 

Område 2· 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

16.4.1996-30.12.1997 12.342.1.2000 Langvasslia Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

16.4.1996-29.12.1997 12.342.1.2015 Langvasslia Konflikt 

7.9.1998-18.3.1999 12.346.1.2000 GBR Helland S Konflikt 

18.3.1999-27.8.1999 12.346.1.2000 GBR HellandS Konflikt 

3.8 .1997-31.8.1997 12.349.1.2000 Aurlund Ugyldig arkivnavn angitt (ukjent) 

3.8.1997-31.8 .1997 12.349.5 .2000 Aurlund Ugyldig arkivnavn angitt (ukjent) 

3.11.1997-28.11.1997 16.232.9.2000 Groset Det finnes allerede data innenfor denne perioden 
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3.11.1997-28.11.1997 16.232.1 0.2000 Groset Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

3.11.1997-28.11.1997 16.232.16.1000 Hegestjern Konflikt 

6.10.1997-23.2.1998 16.232.16.1000 Hegestjern Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

3.11.1997-28.11.1997 16.232.17.1000 Heit jern Konflikt 

6.10.1997-23.2.1998 16.232.17.1 000 Heit jern Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

8.12.1995-28.12.1995 16.232.18.1 000 Nystultjern Konflikt 

3.11.1997-28.11.1997 16.232.18.1000 Nystultjern Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

3.11.1997 -28.11.1997 16.232.19.1000 Hogsettjern Konflikt 

6.10.1997-23.2.1998 16.232.19.1000 Hogsettjern Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

3.11.1997-28.11.1997 16.232.20.1000 Olmostjern Konflikt 

6.4.1998-24.4.1998 16.232.20.1000 Olmostjern Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

Data har mistenkelig store svingninger 

3.11.1997-28.11.1997 16.232.21.1000 Neristjern Konflikt 

6.10.1997-28.2.1998 16.232.21.1000 Neristjern Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

3.11.1997-28.11.1997 16.232.22.1000 Gosettjern Konflikt 

6.10.1997-28.2.1998 16.232.22.1000 Gosettjern Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

30.7.1999-5.8.1999 16.232.0.2006 Groset Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

Område 3' 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

3.11.1997-17.11.1997 19.144.0.1000 Stigvassåi Konflikt 

6.10.1997-23.2.1998 19.144.0.1000 Stigvassåi Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

3.11.1997-17.11.1997 19.144.6.2000 Stigvassåi Konflikt 

3.11.1997-17.11.1997 19.144.6.2004 Stigvassåi Konflikt 

3.11.1997-17.11.1997 19.144.6.2015 Stigvassåi Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

7.4.1999-24.3.2000 19.144.6.2015 Stigvassåi Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

3.11.1997-17.11.1997 19.144.6.2018 Stigvassåi Konflikt 

4.1.1997-29.9.1997 21.81.0.1000 Lislefjødåi Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

6.10.1997-29.12.1997 21.81.0.1000 Lislefjødåi Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

4.8.1997-27.1.1998 21.81.0.1000 Lislefjødåi Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

Område 4' 

Periode: StasjonsnrJparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen konflikter 

Område 5' 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen konflikter 

Område 6' 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen konflikter 

Område 7' 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen konflikter 
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Område 8: 
Periode: StasjonsnrJparamJver.: Navn: Kommentar: 

9.3.1994-24.1.1996 165.9.0.2004 Vågønes Konflikt 

Område 9' 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

1993 196.47.2.2000 Øverbygd Data skrevet inn i Hydra2 synes ikke å ha noen 

sammenheng med de i rapporteringsskjemaet 

(kontroll mot arkivet). 

7.3.1994-28.3.1994 196.47.2.2000 Øverbygd Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

1.2.1994-30.3.200 I 196.47.2.2002 Øverbygd Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

15.2.1998-14.4.2001 196.47.2.2002 Øverbygd Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

1.2. I 994-28.2. I 994 196.47.3 .2000 Øverbygd Det finnes allerede data innenfor denne perioden 

15.6. I 999-2.7 .1999 196.47.3.2000 Øverbygd Ugyldig arkivnavn angitt (ukjent) 

4.1.1993-27.12. 1993 196.47.3 .2015 Øverbygd Data skrevet inn i Hydra2 synes ikke å ha noen 

sammenheng med data i tilhørende 

rapporteringsskjema (kontroll mot arkivet). 

15.12.1999-31 .12. I 999 234.26.1.2015 Karasjokk Konflikt 

3.2 Oversikt over serier som genererer konflikt i 
PRIKON ved ferdigstilling av dette dokumentet 

Gjennomgang foretatt: 11/9-01 

Kontroll: Even Gillebo 

Retting og etterkontroll: Eva Klausen 

Område l: 
Periode StasjonsnrJparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 

Område 2: 
Periode: StasjonsnrJparamJver.: Navn: Kommentar: 

30.7.1999-5.8. I 999 16.233.0.2006.5 Groset Prikon krasjer ved forsøk på kontroll (*) 

Område 3: 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 

Område 4' 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 
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OmrådeS: 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 

Område 6: 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 

Område 7: 
Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 

Område 8: 

Periode: Stasjonsnr JparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 

Område 9: 

Periode: StasjonsnrJparamJver.: Navn: Kommentar: 

Ingen 

(*) se under kapittel 3.6 Diverse problemer med stasjoner. 

3.3 Oversikt over serier som genererte konflikt i 
KON DAG 

Gjennomgang foretatt i perioden: 31/5-01 til 1/6-01 

Kontroll: Even Gillebo 

Retting og etterkontroll: Eva Klausen 

Område 1: 

Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

2.713.6 2018.1 Nordrnoen 1995 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

2.780.6 2000.1 Kongsparten 1992 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

2.780.6 2000.1 Kongsparten 1993 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

2.780.6 2000.1 Kongsparten 1995 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 2· 

Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

16.231.12 2000.1 Groset 2001 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 3: 
Stasjonsnr.: Kommentar/feilmelding: 
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19.144.2 2000.1 Stigvassåi 1996 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

19.144.2 2000.1 Stigvassåi 1997 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 4· 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: lÅr: Kommentar/feilmelding: 

28.13.0 2018.1 Særheim l 1999 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 5: 

Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

Ingen 

Område 6: 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

Ingen 

Område 7· 

Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

Ingen 

Område 8: 

Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

151.37.1 2000.1 Svenningdal 2001 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

156.65.14 2000.1 Røv. dalen 1995 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

156.65.14 2000.1 Røv. dalen 1996 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

161.38.8 1000.1 Tverrånes Bru 1995 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

165.9.0 2000.1 Vågønes 1996 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 9· 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

196.47.3 2000.1 Øverbygd 2001 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

196.47.3 2015.1 Øverbygd 2001 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

212.88.4 2000.1 Furulund 1994 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

212.89.3 2000.1 Tangen 1994 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

Se under kapittelet "Hvordan konflikter oppstår" for redegjørelse og en forklaring av 

feilmelding. 

3.4 Oversikt over serier som genererer konflikt i 
KONDAG ved ferdigstilling av dette dokumentet 

Gjennomgang foretatt 11/9-01 

Kontroll utført av: Even Gillebo 

Retting og etterkontroll : Eva Klausen 
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Område 1: 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

2.713.9 2018.1 Nordrnoen 1995 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

2.780.6 2000.1 Kongsparten 1992 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

2.780.6 2000.1 Kongsparten 1993 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

2.780.6 2000.1 Kongsparten 1995 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 2: 

Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

16.232.12 2000.1 Graset 2001 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

16.233.0 2006.5 Graset 2001 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 3: 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

19.144.2 2000.1 Stigvassåi 1996 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

19.144.2 2000.1 Stigvassåi 1997 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 4: 

Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

28.13.0 2018.1 Særheim 1999 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 5' 
I Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

I Ingen 

Område 6: 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

Ingen 

Område 7' 
I Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

I Ingen 

Område 8' 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

156.65.14 2000.1 Røv. dalen 1995 ERR NO DATA, -1 030, ingen data funnet 

156.65.14 2000.1 Røv. dalen 1996 ERR NO DATA, -1030, ingen data funnet 

161.38.8 1000.1 Tverrånes Bru 1995 ERR_NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

165.9.0 2000.1 Vågønes 1996 ERR NO_DATA, -1030, ingen data funnet 

Område 9' 
Stasjonsnr.: Param.: Navn: År: Kommentar/feilmelding: 

Ingen 
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3.5 Oversikt over manglende 
observasjonsblanketter 

Kontrollen er foretatt for observatørskjemaer fra januar 1997 fram til april 2001 . 

Alle permene ble gjennomgått, og der det manglet et skjema ble DAG UT benyttet for 
å se om dataene kunne være lagt inn i Hydra Il. Dette ble gjort ved at data ble hentet 

ned ved variable tidsoppløsning for både kontrollerte og ukontrollerte perioder. 

De skjemaene som senere har kommet til rette er merket av (1116 - 2001). 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o 1 til 2001-04 2.713 RomerikelHauerseter 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997-01 til 2000-12 2.714 Nes i HedemarkIKise 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o 1 til 200 1-04 2.716(5.2000.1) - 2.728 GLB (diverse) 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

01-1998 Ja Ja 
03-1997 Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o 1 til 2001-04 2.718 Dombås 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o 1 til 2001-04 2.724 Haslemoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997-01 til 2001-04 12.368 Hol 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

Ingen 

I Kontrollert periode I Stasjonsnummer: I Navn: 
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1997 -o 1 til 2001-04112.343(2.2000.1) 1 Modum 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

01-2001 Ja Ja 
09-2000 Nei Nei 

06-2000 Nei Nei 

05-2000 Nei Nei 

04-2000 Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997-01 ti12001-04 12.368 Hol 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o l til 200 ]-04 12.344/345 Storrusterrisleifjord 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o l til 2001-04 15.118(2.2000.1) Hardangervidda/Skurdevikåi 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

02-2000 Nei Nei 

10-1999 Nei Nei 

02-1998 Nei Nei 

02-1997 Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o 1 til 2001-04 16.231(1.2000.1) BølEikamoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

07-2000 Nei Nei 

06-2000 Nei Nei 

04-1999 Ja Ja 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o 1 til 2001-04 16.232 Groset 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 I Skjema funnet 

Ingen I 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o l til 2001-04 19.144(3.2000.1) Stigvassåna 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

11-1998 Nei Nei 

05-1997 Nei Nei 

I Kontrollert periode I Stasjonsnummer: I Navn: 

16 



1997 -O l til 2001-04120.34 1 Birkenesrrveidemoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema fuonet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjoosnummer: Navn: 

1997 -O 1 til 2001-04 21.80 EvjelHannåsmoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 21.81(2.2000.1) Lislefjøddåi 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

07-1998 Nei Ja 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 21.82(1.2000.1) Fjellskarevja 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

04-2001 Nei Nei 
03-2001 Nei Nei 
07-2000 Nei Nei 
07-1999 Nei Nei 
12-1997 Nei Nei 
07-1997 Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjoosnummer: Navn: 

1997 -O 1 til 2001-04 23.17(1.2000.1) Lindesnes 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

02-1997 Ja Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O 1 til 2001-04 28.14(2.2000.1) J æreniOrresanden 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

01-2001 Ja Nei 

Kontrollert periode Stasjoosnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 56.3 Fana(Nisk) 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 84.25 FørdeIMoskog 

Måned-år Skrevet inn i Hydral Skjema funnet 

12-1997 Ja Ja 

Kontrollert periode Stasjoosnummer: Navn: 
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1997-01 tiI2001-04IS9.3(1.2000.1) I NordfjordeidlLeivdalsmoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

03-2001 Nei Nei 
02-2000 Nei Nei 
04-1998 Nei Nei 
12-1997 Ja Ja 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o l til 2001-04 111.14 Kårvatn 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O 1 til 2001-04 124.34(0.2000.1) K vithamarlPlanteforsk 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

02-2001 Nei Nei 
O] -200] Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -o 1 til 2001-04 139.41(3.2000.1) Overhalla/Brennmoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

01-2001 Ja Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

] 997 -o l til 2001-04 151.37 Svenningdal 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

l 997 -o l til 200 1-04 156.63(3.2000.1) Lilleåga 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

01-2000 Ja Nei 
]2-1999 Ja Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

] 997 -o 1 til 2001-04 161.36(1.2000.1) Storjordmo 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

04-2001 Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997-01 til 200]-04 165.9(0.2000.1) V ågøneslPlanteforsk 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

04-2001 Nei Nei 

03-2001 Nei Nei 

11-1999 Nei Nei 
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Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 166.17(2.2000.1) FauskelFauskeeidet 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

05-1997 Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 173.28 Skjomen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 196.46(1.2000.1) Målsel V lRossvollmoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

01-1997 Ja Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn : 

1997 -O l til 2001-04 196.47 0verbygdlBrennmoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1 997 -O l til 2001-04 209.9(1.2000.1) K vænangsbotn 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

10-2000 Ja Nei 
09-2000 Ja Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997-01 til 2001-04 224.5(1.2000.1) Lakselv 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

12-1998 Ja Ja 
09-1997 Nei Nei 
08-1997 Nei Nei 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1996-12 til 2001-04 234.26 Karasjok/Grensen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

Kontrollert periode Stasjonsnummer: Navn: 

1997 -O l til 2001-04 313.12 Magnor/Gaustadmoen 

Måned-år Skrevet inn i Hydra2 Skjema funnet 

Ingen 

I Skjema mangler, men der data er skrevet inn: I Skjema mangler, og data 
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I ~~ ikke skrevet inn: 

NB: I de fleste tilfeller der både data og skjema mangler skyldes dette at vi ikke har 

mottatt dem fra observatør. I Alle tilfeller der skjema har dukket opp igjen er data 

kontrollert og skrevet inn. 

Følgende skjema er enda ikke mottatt for 2001. Heidi Kannick sender brev for å purre 

på dem: 

Områd~: 
' ' 

Stasjonsn Penodersom": Navn: Tlf: 
"i( mangler: r: 

" 

Kvænangsbotn 209.9.2 Aug.Ol Henrik Henriksen 77769758 

K vænangsbotn 
9092 Sørumsand 

Karasjokk/Grensen 234.26.1 Juli 01 Sverre Salomonsen 78468166 

Fana 56.3.2 Mai 01 Haldor Telle 55916242 
5047 Stend 

FauskefFauskeidet 166.17.2 Mai 01 Eli Svenning 7564 25 78 

Svenning gård 
8200 Fauske 

Bø 16.231.1/ Mars Ol Harald Klempe 35952500 

9 HiT, Halvard Eikas plass l 35952767 

3800 Bø 

Fjellskarevja 21.82.1-3 Juli 01 Otra kraft 37936200 

D.A. 

4748 Rysstad 

Røvassdalenl 156.65.1- Mars t.o.m. aug 01 Konrad Lillerødvann 75162306 

svartisåga 17(?) 8615 Skonseng 
(oppdragsgiver: Statkraft) 

3.6 Diverse problemer med stasjoner 
Under følger en oversikt over de seriene der det er funnet andre avvik enn konflikter i 

kontrollprogrammene. De individuelle stasjonene er sortert etter stasjonsnummer. 

2.713.8 Hauerseter: 

Observasjonsblanketten mangler opplysninger om tlf. nummer. Det er et 

mobilnummer som er registrert på observatøren (91 68 1992), men dette er pr. 22/8-

O l registrert som "ikke i bruk". 

Se også under "Andre arbeidsoppgaver". 
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2.714.1 Kise: 

Observatør på Kise har gått av med pensjon, dermed er det ingen data tilgjengelig 

derfra (fra desember 2000) ved ferdigstilling av dette notatet (22/8-01). Det er satt 

opp en automatisk logger (8/6-00), men det er ikke registrert noen innkommende data 

fra denne (22/8-01). Dette er fordi det trengs en datarutine for overføring av dataene 

som blir samlet inn av logger. Tor Simon Pedersen og Knut Møen arbeider med dette. 

Rørhøyde over bakken på rØr nr. 1 har endret seg fra 50 cm til 10 cm i løpet av 

observasjonsperioden. Årsaken er at røret har blitt kappet (antagelig etter påkjørsel). 

Dette er ikke endret i databasen. Hvis mulig må man finne ut når dette kan ha skjedd. 

Grunnvannstanden ved Kise har vist jevn stigning fra -9 m i 1978-79 til mellom -4 

og -5 m i 2000. Variasjonene i løpet av et år er mye større enn de40 centimeterne 

som mangler fra røret, og dermed er det vanskelig å finne hvor endringen har skjedd 

ved å se på en grafisk fremstilling. 

2.715.1 Åstadalen: 

(Nedlagt) se under "Andre arbeidsoppgaver". Se også nederst i dette kapitlet under 

15006-81, 15007-81 og 15008-81 Åsta/Skvaldra. 

2.716.5 Vika: 

Se under" Andre arbeidsoppgaver". 

Dessuten: til nå har det første røret i skjemaet (2.716.5.2000.1) blitt kalt "rør 2", mens 
det i stasjonsnummeret har stått rør 5. (i tallrekken 002.716.05.2000.01 , er 5 
nummeret på røret). Det er "5" som er riktig. Skjemaet er rettet slik at det står "rør 5" 
under navn/målepunkt også. Det er sendt nye skjemaer og et brev som informerer om 
endringen til observatør. Brevet er å finne under ref.: NVE 2001106061-3 hv/egi 

2.725.1 Abrahamsvoll: 

Se under "Andre arbeidsoppgaver". 

2.724.9 Haslemoen: 

Se under "Andre arbeidsoppgaver". 

12.343.2.2000.1 Modum: 

Den nye observatøren (fra og med desember 2000) har tatt ut termometeret ved 

måling av grunnvannsnivå i brønn 2. Dette har medført feil nivåaviesing (pga. 
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massenes hydrauliske ledningsevne). De aktuelle nivåene må justeres opp med 27 cm 
(dvs. +27 cm) for Rør 2. 

De tidspunktene det gjelder er: 

År: Mnd: Serie: Dag: 

2000 12 12.343.2.2000.1 5, 15,31 

2001 1 12.343.2.2000.1 Mangler blankett 

2001 2 12.343.2.2000.1 15,28 

2001 3 12.343.2.2000.1 16,31 

2001 4 12.343.2.2000.1 16,30 

12.343.8.2000.1 Modum 

Brønn 8 (frosset i april 200 l) har også temperaturmåler. 

Termometeret har vært fjernet her også, men en justering synes ikke å være 

nødvendig. Da det er god permeabilitet og hurtig vanngjennomstrØmning (pers. kom 
Lars Kirkhusmo og Tor Simon Pedersen 20/9-01). 

År: Mnd: Serie: Dager: 

2000 12 12.343.8.2000.1 5, 15 

Grunnen på stedet består av elveavsetninger og berggrunnen er gneis (Aase 

Midtgaard Skrede, 1999, LGN oversikt.xls) 

15.118.2. Hardangervidda/Skurdervikåi 

Måling for mars og april 2001 ble foretatt uten temperaturmåler i røret. Vannstanden 

hadde sunket under termometeret, slik at dette måtte heises opp ved måling av 

grunnvannstand. Avhengig av massenes permeabilitet kan dette ha hatt innflytelse på 

den målte verdien for vannets nivå. 

Grunnen på stedet består av morenemateriale og berggrunnen av fylitt (Aase 

Midtgaard Skrede, 1999, LGN oversikt.xls) 

15.118.5. Skurdervikåi 

For 29. april 1996 var det feil verdi. (812), det skyldtes at en kode (998 = tørt) hadde 

blitt lest som grunnvannsdyp og justert for rørlengde over bakken. 

16.231 Bø: 
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Se under "Andre arbeidsoppgaver" 

16.232.12.2000.5 Groset: 

Den automatiske loggeren har vært ute av drift f.o.m. mars 2001 , men skulle være 

reparert i uke 24,2001 (11/6 - 15/6) (pers. kom. Herve Colleuille 19/6-01). 

16.232.8/13.2002.1 Groset: 

Stasjonsnummerfeltet for "snødybde hovedfelt" og "snødybde ved Myra" har vært 
ufullstendige i eldre blanketter, men er i nye blanketter blitt skrevet ut til henholdsvis 
16.232.8.2002.1 og 16.232.13.2002.1 

Målingene av "vannstand V -profil" med 3 desimaler etter komma, brukes som en 

kontroll på vannstandsdata samlett inn på annet vis. Disse observasjonene skrives 

direkte inn i HYSOPP og ikke via MANREG (pers. kom. Eva Klausen 20/8-01). 

16.232.14.2004/2018.1 Groset: 

Verdiene for teledyp (øvre og nedre grense) er etter alt å dømme justert for rørlengde 

før de blir skrevet ned i observatørskjema. I og med at dette er noe som gjøres 
automatisk i Hydra Il blir seriene feiljustert etter innskriving. 

Månedene denne feilen gjelder for er: 

2000-12 og 2001 -01 til og med 2001-05 

Rørlengde (1 m) er lagt inn for de seriene dette berører. Se også under kapitelet 
"Oversikt over stasjoner med teledyprnåler" . 

16.232.(20.1000.2) Groset: 

Skjemaet for perioden 4 (april) 1998 har blitt borte (se også under Oversikt over 

manglende observasjonsblanketter) . Seriene for denne perioden er registrert i 

MANREG tidligere. 

I den opprinnelige innleggelsen var -999 (for ' ikke målt') skrevet inn i MANREG. 
PRIKON leste det som verdier for grunnvannstand, noe som ga tilsynelatende store 

variasjoner i vannstanden. Dette er nå rettet opp (18/6 - 01). 

16.233.0.2000.5 Groset: 

Den automatiske loggeren har vært ute av drift fra og med januar 200 l , men skulle 

være reparert i uke 24, 2001 (11/6 - 15/6) (pers. kom. Herve Colleuille 19/6-01). 
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16.233.0.2006.5 Groset: 

For serien lagt inn for perioden 3017-99 til 5/8-99 har det skjedd en merkelig feil. 
Dataene er kjørt inn som både punktdata og vertikaldata, noe som i utgangspunktet 

ikke skal gå. Punktdataene er like vertikaldataene. Alle punktdataene er derfor fjernet, 
vertikaldataene står igjen. (pers. kom. Eva Klausen 13/9-01) 

21.81.3 OtravassdragetILislefjøddåi: 

(IlS Øvre Otra, Holen Kraftstasjon). Her hadde temperaturmåleren blitt knust (dette 
ble rapportert på observasjonsblanketten fra stasjonen). Temperaturmåler er nå 

erstattet (temperaturmåling ble levert for siste prøvetaking i April 2001). 
Termometeret ble knust i røret. Dette er et problem fordi det foretas målinger av 
kjemi her, og det er kvikksølv i termometeret (pers. kom. Holen kraftstasjon 15110-
01). 

Lars Kirkhusmo målte at rØr 3 var 157 cm over bakken (11/10 - 00), mens det i 

databasen står at det er 135 cm over bakken. Dette kan ha sammenheng med at tele 

driver røret opp. Det ble anbefalt at rørhøyden sjekkes på rØr 2 og 6 også. Tor Simon 
Pedersen bekrefter at dette nå er justert men det er uvisst hvor lang tid tilbake 

justeringen trenger å gjøres. 

84.25 Førde: 

Se under "Andre arbeidsoppgaver" 

89.3.1 NordfjordeidJLeivdalsmoen 

For denne stasjonen varierer grunnvannsnivået mellom -600(+/-) og -1000 (+/-). 
Dette medfører at i enkelte situasjoner så vil man få vanndyp som tilsvarer kodene 
som brukes for å forklare manglende prøvetaking (-997, -998, -999). Se under 
Diskusjon/Konklusjon: "Problemer med kontrollprogrammene". 

111.14.2.2015.1 Kårvatn: 

Det synes å være noen uoverensstemmelser med temperaturmålingene for denne 
stasjonen 29//1 1-93 og for observasjonene mellom 15/6 og 3017-99 (5/4-01 Herve 

Colleuille) 

For 29/11-93 er verdien for temperatur skrevet inn feil, rettet fra 5.0 til 5.7 

Verdiene for 15/6,28/6 og 3017 er l grad høyere enn det som synes å være normalt 
for årstiden, mens temperaturen for 1617 er som forventet for denne perioden. 
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Verdiene som er skrevet inn i Hydra Il stemmer overens med de som står på 
observasjonsblanketten, dermed er ingen korreksjon gjort. 

196.47.3.2015 ØverbygdIBrennmoen: 

For perioden 4/1-93 til 27/12-93 (etter retting, periode 16/1-93 - 30/1-93) var det ikke 

lagt inn riktige verdier for seriene i Hydra Il. De tallene som var brukt er ikke de som 

står på observasjonsblankettene. Seriene ble derfor slettet fra HYTRAN og lagt inn på 

nytt fra observasjonsblankettene i arkivet. 

196.47.3.2000.1 ØverbygdIBrennmoen: 

Den samme feilen (ingen overensstemmelse mellom de innlagte seriene og det som 

står på observasjonsblankettene), ble oppdaget 1117-01 for grunnvannsnivå for 

samme perioden, igjen var dataene som sto inne for denne perioden fullstendig feil. 

Seriene ble derfor slettet fra HYTRAN og lagt inn på nytt fra observasjonsblankettene 
i arkivet (3/8-01). 

15006-81,15007-81 og 15008-81 Åsta/SkvaIdra 

Det har dukket opp observasjonsskjemaer fra 08-93 til 07-94 for Åsta/Skvaldra. Disse 

har gammel nummerering. De er for øyeblikket lagret i permen for Åstadalen (1979 -

31/12 1998) LGN nr. 24 (Stasjonsnummer 2.715.2.2000.1). Men de hører ikke til i 

denne. De verdiene som står på skjemaene har ingen overensstemmelse med de for 

Åstadalen. De gamle numrene (15006-81- 15008-81) er ikke å finne i databasen, og 
stasjonen har etter alt å dømme ikke fått nytt stasjonsnummer. De stasjonene som har 

navnet Åsta eller Skvaldra har ikke måling av grunnvannsnivå. (Åsta: 2.141 , 2.350, 

2.64 og 2.75. Skvaldra: 2.450 og 2.469.) 

De tre stasjonene det dreier seg om ble opprettet for overvåkningen av grunnvannet i 

Godlidalen over en kortere periode (hovedsakelig 1987 - 91). Data fra disse inngår i 

dokumentet: Groundwater Contribution to a Mountain Stream Channel, Hedemark, 

Norway. Offprint NGU Bulletin 422, 3-14, Haldorsen, Sylvi, Englund, Jens-Olaf, 

Jørgensen, Per, Kirkhusmo, Lars, A. & Hongve, Dag. Trondheim 1992. (pers. kom. 
Lars Kirhusmo 20/9-01). 

3.7 Andre arbeidsoppgaver i LGN 
Aase Midtgaard Skrede (1999) Laget en oversikt over hva som gjensto å gjøre da hun 

avsluttet sitt arbeid. Denne er inkludert her med kommentarer til hvert punkt. 
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• I forbindelse med" opprydning" av grunnvannsdata i databasen er det laget en 
arbeidsliste som er levert til Trine Fjeldstad (HD). Noe arbeid gjenstår fortsatt 
(20.12.99) - ta kontakt med henne for å avtale videre samarbeid. 

Dette er avklart (11/6-01). 

• Permen "Stasjonsnett" inneholder opplysninger for alle LGN-stasjonene. Det er 

usikkert om alle disse dataene er lagret digitalt i NVEs database. Diskuter dette 

med noen på HD. 

Permen det dreier seg om befinner seg på rom 331 og inneholder 

originalinformasjonen vedrørende installeringen av grunnvannsrør på de forskjellige 

stasjonene. Posisjon, dyp, løsmassetype etc. er alt skrevet inn her. Denne 

informasjonen er ikke komplett i HYDRA Il. For å sikre opplysningene er innholdet i 

permen kopiert og satt i en egen, rød perm som heter "Stasjonsnett, Kopi". Denne 

permen befinner seg også på 331 og er oppdatert pr. dags dato (26/9-01). En 

fullstendig gjennomgang og oppdatering av informasjon om de enkelte stasjonene er 

ikke gjort per dags dato (15110-01). 

• Åstadalen (LGN nr. 24) har ikke vært i drift siste tiden grunnet 

observatørmangel, denne stasjonen kan settes igang igjen ved å håndheve et 

gammelt konsesjonsvedtak (diskuter dette med Tor Simon Pedersen). 

2.715.2 Åstadalen, Stasjonen skal settes i gang. Det vil bli Hedmark Energi som 

ilegges denne oppgaven (pers. kom. Tor Simon Pedersen 1116-01). 

• På observasjonsblanketten for Hauerseter står det" gårdsbrønn ", mens det i 

stasjonsnummeret er referert til rØr 8 - dette må ryddes opp i. 

2.713.8 Hauerseter, det dreier seg om en gårdsbrønn, betegnelsen og nummereringen 

er riktig. 

• Bø: Det står rØr 12 på målepunkt, men rØr 8 i stasjonsnummeret (på 
observasjonsblanketten) 

16.231, Bø. Skjemaet er rettet slik at det står rØr 8 på målepunktet også. Dette har ført 

til en ornrokkering av rekkefølgen på rørene i skjemaet. Det er skrevet et brev (20/8-
01), som forklarer endringen og nye blanketter er sendt til observatør. Brevet er 

arkivert med ref.: NVE 2001106061-2 hv/egi. 

Det har i ettertid vist seg at den riktige betegnelsen er rØr 12 (pers. kom. Lars 

Kirkhusmo 20/9-01). Det er per 26/9-01 ikke blitt gjort noe for å rette opp dette igjen. 

• Førde: det står rØr 5 på målepunkt, men rØr 1 i stasjonsnummeret (på 
observasjonsblanketten) 
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84.25, Førde. Lars Kirkhusmo (NGU) bekrefter at det er rØr 5 som er den riktige 

betegnelsen. Dette ble verifisert da han og Tor Simon Pedersen var på 

inspeksjonsrunde 14. - 19. juni. Rør l ble nedlagt i 1982. Da det ble åpnet et nytt rØr 

på samme sted 28/3 - 1986, og dette røret fikk samme stasjonsnummer, med nytt 

versjon-nummer, som det som ble lagt ned i 1982. Stasjonsnummeret har til nå vært 

84.25.1.2000.2, men skal egentlig være 84.25.5 .2000.1. (siden det dreier seg om et 

helt nytt rØr, og ikke ny start på et gammelt) . Alle serier fra 1986 og fram til i dag er 

flyttet over på det nye stasjonsnummeret (Eva Klausen 20/6-01) . Det be skrevet et 

brev (20/8-0 l), som orienterte om forandringen og sendt ut nye observatørblanketter 

til observatør på stedet. Brevet er arkivert med ref. : NVE 2001106061-1 hv/egi. 

• Haslemoen stasjon har hatt en "merkelig" stigning av temperaturen siste året, 

dette bør diskuteres med observatøren Rune Skybak 

Ved 2.724.9, Haslemoen, begynner temperaturen å svinge kraftig rundt den tiden man 

også får en forbigående meget sterk nedgang i grunnvannsnivået. Det er ingen synlig 

korrelasjon mellom variasjon i vannivået og svingningene i temperatur. En mulig 

forklaring (pers. kom. Lars Kirkhusmo, NGU) er at bunnen kan ha falt ut av 

temperaturmåleren, men dette burde allikevel ikke føre til variasjoner av den størrelse 

som finner sted her. Jfr. Magnor 313.12.2 der vi vet at bunnen i temperaturmåleren 

har falt ut, men der dette ikke synes å ha noen reell innvirkning på den målte 

temperaturen. 

Tor Simon Pedersen og Lars Kirkhusmo så på dette da de besøkte stedet på sin 

inspeksjonstur (14/6 til 19/62001). Røret ble spylt og termometeret byttet. Det syntes 

ikke å være noe i veien med det gamle termometeret. Dette er returnert til NVE for 

testing. Se egen ekskursjonsrapport (under bearbeidelse 25/6-01 Tor Simon 

Pedersen) . 

• På GLB- stasjonene Vika og Abrahamsvoll er det noe som ikke stemmer! 

Vika: feil med høyde 

Abrahamsvoll: verdiene på observasjonsblankettene stemmer ikke med 

manuelt avleste verdier (diskuter dette med Knut Møen på HD og 

kontakspersonen for GLB, Grete Finstad) 

Ved 2.716.5 Vika, har observatør justert nivået ved å trekke fra lengden på røret over 

bakken siden 3. mai 1999 (røret står med andre ord høyt over bakkenivå) . 

Det ser også ut til at referansehøyden har blitt justert for hele serien (fra måles tart i 

1969), for å kompensere for observatørens justeringer, slik at de målingene som ble 

gjort før mai 1999, og som i utgangspunktet var i orden, ble senket med 869 cm. For å 

rette på dette er det lagt til 869 cm. for perioden 1969 til april 1999 på HYDAG (7/6-

01). 

• Det står rØr 2 på observasjonsblanketten, men stasjonsnummeret oppgir det som 

rØr 5. 
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Skjemaet er rettet slik at det står rØr 5 på målepunktet også. Det blir skrevet et 

tilsvarende brev som det som blir skrevet til observatøren i Bø og Førde (se over 

under: 3.6 Diverse problemer med stasjoner) . 

Tor Simon Pedersen og Lars Kirkhusmo drar innom denne stasjonen 14-19/62001. 

• Ved 2.725.1 Abrahamsvoll er det en uoverensstemmelse i vannivå mellom 

automatisk logger (2.725.1.2000.2) og manuell (2.725.1.2000.1). Nivåene 

varierer med like mye, men den automatiske loggeren gir konsekvent rundt 1 m 

lavere grunnvannsnivåene enn de manuelle målingene. Det er ikke lagt inn 

justering for overgangen mellom" grunnvannsnivå fra rørtopp " til 

"grunnvannsnivå under bakken". 

Knut Møen (HD), har bekreftet at det er den automatiske loggeren som er riktig, og at 

den manuelle må justeres. Ved feltbefaring 8. mai kl. 17:50 var avstanden fra bakken 

til rørtopp 120 cm. (pers. kom. Knut Møen 18/6-0l) 

Dette er vanskelig å rette opp, fordi det ikke er mulig å justere for forskjellige 

versjoner, og siden den automatiske loggeren er i det samme røret som det de 

manuelle målingene blir tatt fra vil en justering for "grunnvannsnivå under bakken" 

føre til at begge blir endret. På det nåværende tidspunkt (22110-01), er dette ikke 

ordnet. 

Det er også et problem med temperaturmålingene for denne stasjonen: Den 

automatiske og den manuelle står ved siden av hverandre, men den automatiske viser 

en mye høyere temperatur en den manuelle. Det er de manuelle målingene som er 

riktige (pers. kom. Knut Møen 12/6-01). 

• Observatørene som har vært ansatt i over en viss tidsperiode skal få tilsendt 

diplom og barometer. Diskuter dette med Tor Simon Pedersen og Ragnhild Krog. 

Dette er gjort, Tor Simon Pedersen og Lars Kirkhusmo tar seg aven del av de det 

gjelder på sin inspeksjonstur (14 - 18/6) Tor Simon Pedersen har laget følgende 

oversikt (gyldig per 13/6-01): 

De som står i kursiv har mottatt sin diplom på inspeksjonsturen eller tidligere. 

Følgende grunnvannsobservatører skal ha diplom vår/sommer (2001): 
Deles ut 14-19.06.01 

Haldor Telle, Grunnvansstasjonen på Fana 
Per Skrede, Grunnvannsstasjonen på Førde 
Reidar Nes, Grunnvannsstasjonen på Norfjordeid 
Familien Amundsen, Grunnvannsstasjonen på Magnor 

Deles ut høst 2001 
Familien Skjæveland, Grunnvannsstasjonen på Lindesnes 
Bernt 0vregaard, Grunnvannstasjonen på Klepp 
Tellef Tveide, Grunnvannsstasjonen på Birkenes 

Deles ut juli 200 l 
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Alf Gansmo, Grunnvannsstasjonen på Overhalla 
Familien Svenning, Grunnvannsstasjonen på Fauske 
Familien Sommers, Grunnvannsstasjonen på Målselv 
Olav Vårtun, Grunnvannsstasjonen på Øverbygd 
Henrik Henriksen, Grunnvannsstasjonen på Kvænangen 

Delt ut mars 200 l 
Kristine Lysrud. Grunnvannsstasjonen på Kise. 

• Det ligger noen gamle obs. blanketter i en grønn plastmappe (i LGN-kassetten) 

som bør sjekkes opp i. 

Blankettene er kontrollert og satt inn i sine respektive permer. 

3.8 Teledyp 
Det synes å råde en del forvirring blant mange av observatørene om hvordan 

avlesningen av teledyp skal utføres. Ut i fra observasjonsblankettene kan det virke 
som om det er uklart hvordan avlesning av henholdsvis øvre og nedre teledyp skal 

foretas . I enkelte tilfeller blir bare nedre teledyp avlest mens øvre ignoreres, øvre og 

nedre teledyp forveksles med hverandre, eller det skjer ingen avlesning av teledyp i 

det hele tatt, selv om stasjonen er utstyrt med teledypmåler. 

3.8.1 Teledypmåler 

En teledypmåler består aven tett slange med væske (vann og metylenblått) i et 

gjennomsiktig plastrør, som senkes ned i bakken gjennom et annet rør. Når jorda 
fryser (noe som skjer fra overflaten og ned), vil røret med væsken fryse og skifte 

farge der det er tele, og det blir mulig å lese av hvor langt ned telen går. Når telen 

tiner skjer dette både ovenfra og nedenfra, dermed vil det danne seg en sone med tele 

mellom to soner uten. Grensene mellom telen og det omkringliggende jordsmonnet 

utgjør henholdsvis øvre og nedre teledyp (se illustrasjonen nedenfor). 
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Det kan forekomme at røret som telemåleren står i fryser, dette kan gi målinger som 

synes å være over bakkenivået (pers. kom. Herve Colleuille). 

3.8.2 Oversikt over stasjoner med teledypmåler 

Under er det en oversikt over de stasjonene der øvre (parameter 2018) og nedre 

(parameter 2004) teledyp måles samt en omtale av disse. Stasjoner merket med MV 

er del av markvannnettet. Permene til disse stasjonene befinner seg på 435 (12/9-01). 

2.713.9 Nordmoen MV 

• Det er jevn registrering fram til 1997, deretter er det et avbrudd i måling av 

teledyp til 200 l. De målingene som finnes ser korrekte ut, skjønt ikke 

fullstendige. 

2.727.0 Kise/Planteforsk MV 

• For enkelte av målingene befinner Øvre teledyp seg opptil 0.5 m over bakkenivå. 

Målingene går fram til 1996. 

5.7.0 NLH MV 

• Her forekommer det etter alt å dømme en sammenblanding av hva som er Øvre og 

hva som er nedre teledyp. 

15.118.2 Hardangervidda/Skurdevikåi MV 

• Det er få målinger for Øvre teledyp, men det som finnes ser riktig ut. 

16.232.14 Groset 

• Målinger av nedre telcdyp siden oktober 1973, Øvre teledyp er målt i 1997, ellers 

ikke. Se for øvrig under "Diverse". 

19.144.6 Stigvassåna 

• Det er en generell nivåforandring for teledypmålingene vinteren 1996-1997. Dette 

skyldes antagelig justeringen fra "dyp fra rørtopp" til "dyp under bakken". Ellers 

så forekommer det flere målinger hvor nedre teledyp er over øvre. Etter 1998 er 

ikke nedre teledyp målt. 

21.81.3 Lislcfjøddåi 

• Øvre teledyp finnes på observatørskjema, men ikke i Hydra Il (du får beskjed om 

ukjent serie ID). Siste måling av nedre teledyp er i 1985. Det er nå lagt inn serie 

for Øvre teledyp i Hydra Il (27/1 O-O I ). 

28.13.0 Særheim/Planteforsk MV 
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• Offisiell avslutning av målinger 6/3-00, allikevel forekommer det målinger i 

januar 2001. 

124.34.0 K vithamarlPlanteforsk MV 

• En del av målingene befinner seg over bakkenivå (fra O til 0.5 m). 

156.63.10 LilIeåga 

• Øvre teledyp finnes på observatørskjema, men ikke i Hydra Il (du får beskjed om 

ukjent serie ID). Siste måling av nedre teledyp i 1983. Det er nå lagt inn serie for 
Øvre teledyp i Hydra Il (27110-01). 

165.9.0 V ågøneslPlanteforsk MV 

• Begge parametrene måles, men Øvre teledyp går over bakkenivå. For 1996 er 

avlesninger for Øvre nivå lavere enn avlesningene for nedre nivå. Målingene for 

2001 ser riktige ut. 

196.47.2 0verbygdIBrennmoen 

• Parameter for Øvre teledyp (2018) er ikke justert til "dyp under bakken". Start av 

måling for denne parameteren er 15/5-98 med et avbrudd for 2000. Målingene av 

nedre teledyp er fra 15/3-80 og inkluderer serier fra HV791029-8S. Målinger fra 

vinteren 80-81 befinner seg over bakkenivå. 

209.9.1 K vænangsbotn 

• Første målinger av Øvre teledyp skjer i 2001. Nedre teledyp har vært målt siden 

november 1978. 

313.12.7 Magnor/Gaustadmoen 

• Måling av Øvre teledyp skal være startet i 1997, det er ingen data etter dette. For 

nedre teledyp er det målinger fra 78-79 til 81-82, deretter et avbrudd til målinger i 

95-96 og 96-97. Ingen av parametrene er justert til "dyp under bakken". 

I HYSOPP er det ikke gjennomført en fellesbetegnelse for teledypmåler (hvorvidt det 

er O: ukjent eller 10: grunnvannsrør etc.). Dette er ikke rettet opp per 15/10-01). 

4. Regulering- og tilsigstasjoner 
Blant de stasjonene som er beskrevet under er bare 12.344, Storruste og 12.345, 

Tisleifjord (Begna) med i måneds oversikten. De andre stasjonene sender inn 

observasjonsblanketter som skal inn i Hydra Il. Etter at det ble vedtatt å satse på 
gasskraft og stoppe videre vannkraftutbygning vil en rekke av reguleringsstasjonene 

bli avviklet. De dette gjelder er skrevet i kursiv. 
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4.1.1 Reguleringsstasjoner 

12.344 Storuste 

12.345 Tisleifjord 

156.65 Røvassdalen Permen befinner seg på rom 336 (Panagiotis Dimakis)) 

161.34 Navjord 

161.35 Strand 

161.36 Storjordmo 

4.1.2 Tilsigsstasjoner 

15.118 Skurdeviåi 

19.144 Stigvassåi 

21.81 Lislefjøddåi 

156.63 Lilleåga 

5. Rutiner for føring av LGN
observatørskjemaer 

Dette er ment som et tillegg til dokumentet med forklaring av de forskjellige 
programmene i Hydra Il. Instruksjonsmanualen til programmene ble skrevet av Aase 
Midtgaard Skrede i 1999. Den er å finne under 
I(Hvjelles):/Prosjekt/Grunnv/Aase/Lgn/kvalitetskontroll.doc 

De fleste observasjons blankettene som kommer inn gjør det i de konvoluttene vi gir 
til observatørene våre. Men dette gjelder ikke alle, noen sender dem tilbake i egne 
konvolutter (Otra kraft (21.82) og Høgskolen i Telemark (16.231)). 

Seriene som kommer inn skal føres i oversiktspermen med navnet "Registrering av 
observasjonsblanketter fra observatørene, Registrering og tilsig", (per 2317-01) slik at 
disse får riktig lønning. De fleste av LGN stasjonene er å finne på oversiktstabellen 
foran i permen. Her skriver du inn antall kolonner som er ført i 
observasjonsblanketten. 
En del av stasjonene skal registreres lenger bak i permen, disse er: 

Regulering stasjoner 
12.344 S torru ste 
12.345 Tisleifjord 
156.65 Røvassdalen - Svartisåga/Blakkåga 
161.34 Navjord 
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161.35 
161.36 

Tilsig stasjoner 

Strand 
Storjordmo 

15.118 Skurdevikåi 
19.144 
21.81 
156.63 

Stigvassåi 
Lislefjøddåi 

Lilleåga 

Etter hvert som observasjonsblankettene blir registrert kan det være lurt å merke dem 
(for eksempel med initialer), som en ekstra kontroll på at de er ført inn. 
Blankettene vi får fra GLB (administrerer stasjoner langs Glommavassdraget) trengs 
ikke registreres på denne måten, da GLB lønner observatørene sine selv. 

Utbetaling skjer to ganger i året, i september/oktober og rundt mai. Det er Heidi 
Kannick på forværelset (r. 325) som tar seg av dette (pr. 22/8-01). På forværelset står 
det en egen perm med papirer relevant for lønnsutbetaling, kvitteringer etc. 
Den heter "Observatørlønning m.m". 

Når vi får beskjed om at en observatør mangler skjema skal det straks sendes rundt 30 
skjema og 20-25 konvolutter. Adresser kan finnes i permen "Observatørlønning m.m" 
og/eller i excel-dokumentet "LGN oversikt (endret).xls" 
Konvoluttene skal stemples med "Seksjon Vannbalanse" nederste i høyre hjørne før 
de sendes ut, for å sikre at de returneres til riktig seksjon uten for mye trøbbel. 
Stempelet befinner seg på forværelset (rom 325). 

5.1.1 Retningslinjer 

Når observasjonsblankettene kommer inn så skal man prioritere de seriene som inngår 
i månedsrapporten. Men pass på at de andre seriene også blir skrevet inn i løpet av 
kort tid. 

Vær spesielt oppmerksom på verdier som avviker mye fra de på hver side (som regel 
uken før og uken etter), her kan det lett ha skjedd en føringsfeil. Vær oppmerksom på 
at det også kan dreie seg om et reelt avvik (for eksempel 2.719.2.2000.1 0yangen rØr 
2, Juli 2001). 
Eventuelle feil kan være vanskeligere å oppdage hvis observatør bare har fylt inn 
verdier for en eller to observasjoner i løpet aven gitt måned. (Observatørene har fått 
beskjed over hvor mange målinger vi skal ha fra dem i måneden). 
For visse tider av året kan man forvente at det blir store endringer i grunnvannsnivået 
over kort tid. Dette gjelder for eksempel under snøsmeltingen. Ofte viser en stasjon 
den samme generelle tendensen fra år til år. Disse kan man sammenlikne ved å bruke 
DAGUT (under presentasjonsverktøy i HYDRA Il). Hvis det er tvil skal observatøren 
kontaktes. 

Ved kontroll er hovedoppgaven å se etter feil. Disse kan dukke opp i form av avvik 
fra det forventede (som vi kjenner fra tidligere år, men det er ikke garantert at ikke et 
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avvik er reelt) enten i måling! avlesning av data, i føring av skjema, eller i innskriving 
av skjema. 
Det er viktig at skjema skrives inn så fort som mulig etter at det er mottatt, slik at feil 
kan rettes mens observatør fremdeles har informasjonen friskt i minne. Hvis det har 
gått lang tid innen man oppdager en anomali, og den stemmer overens med det som 
står på observatørskjema, blir det veldig vanskelig å finne ut om observatøren førte 
feil i sin tid, fordi det er tvilsomt om observatøren husker det. 
Når man sjekker mot skjema kan det være lurt å se etter i permen om det er notert noe 
informasjon som kan være relevant. For eksempel feil med avleser eller justeringer 
som må gjøres før data legges inn (For eksempel justering av rørhøyde for 
2.716.5.2000.1 Vika). 

5.2 Logging av innkommende skjemaer 
For å sikre seg at man klarer å holde oversikten over hvilke observatørskjemaer som 
er kommet inn, og hvorvidt de er kontrollert, og til hvilken grad, er det lages en perm 

der man setter inn loggføringsskjemaer for hver måned. 

Et forslag til et slikt skjema er lagt med under vedlegg. Se også under "Maler og 
relevante dokumenter" 

Dette skjemaet er laget med utgangspunkt i LGN-oversiktene utarbeidet av Aase 
Midtgaard Skrede (1999) og Birger Heidenstrøm (2000). 

For tiden blir disse skjemaene plassert i den røde permen "LOGG oversikt, LGN og 

HV s grunnvannstasjoner" som står inne på rom 331. Her finnes det også oversikt over 

status for konfliktsøk i PRIKON og KONDAG, samt merknader for enkeltstasjoner. 
Denne permen inneholder også det som tidligere var plassert i permen "Feil, LGN og 
HV s grunnvannstasjoner" . 

All informasjon (parametere) som står på skjemaene skal registreres, disse er: 

Grunnvannstand: 2000 

Vannstand: 1000 

Grunnvannstemperatur: 2015 

Øvre teledyp: 2018 

Nedre teledyp: 2004 

Snødybde: 2002 

Lufttemperatur: 17 
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Av og til kan det være fristende å skrive inn "O", for eksempel ved manglende data 

eller når all snØ er smeltet (for snødybde). Dette må ikke gjøres der det blir fortatt 
justeringer for rørhøyde i databasen!. 

Det blir foretatt justering for rørhøyde for grunnvannstand, grunnvanntemperatur 

samt for Øvre og nedre teledyp. 

MRK! "O" kan med andre ord bare brukes for snødybde (når all snØ har smeltet). 

Kodene (997, 998 og 999) kan benyttes for følgende parameter: 

Grunnvannstand (2000), Grunnvannstemperatur (2015) og Øvre og nedre teledyp 
(2018 og 2004) 

MRK! Disse kodene kan ikke brukes ved vannstand (1000) (pers. kom. Svein Taksdal 
22/8-01) 

MANREG: 
Det er Eva Klausen eller Trine Fjeldstad som oftest legger inn data med MANREG. 
Hvis du skal gjøre dette så se etter store variasjoner i data over kort tid, hvis du 
oppdager store anomalier så kan det være lurt å ringe observatør og få dataene 
bekreftet før de overføres til HYTRAN. Hvis ikke dette lar seg gjøre, så gjør personen 
som skal foreta kontroll i PRIKON oppmerksom på det. 

PRIKON: 
Hvis det oppstår en konflikt under kontroll av data (se under "Konklusjon: Hvordan 
konflikter oppstår" for nærmere forklaring), skal Eva Klausen eller Trine Fjellstad 
(pr. 1717-01) informeres. De kan rette opp eventuelle uoverensstemmelser som måtte 
forekomme. 
Sjekk først og fremst at data stemmer med det som står på observasjonsblankettene, 
hvis det er tvil om hva som er ment i skjema, hør med personen som har skrevet inn 
data i MANREG og ring observatøren!. 

Det er viktig at den eller de som kontrollerer skjemaene i PRIKON er klar over at 
ikke alle stasjoner er med i månedsoversikten (For eksempel 161.36.1-5 Storjordmo 
ved Beiarelva). Disse skal også kontrolleres. Ellers er det en del av stasjonene som er 
automatiserte. Data fra disse blir i noen tilfeller teleoverført til Hydra Il, og må 
deretter kontrolleres. 

KONDAG: 
Når man kontrollerer i KONDAG kommer de nye observasjonene opp i en oversikt 
sammen med de som er kontrollert tidligere, dermed kan man se om de virker 
naturlige (for eksempel at de følger samme trend, eller at verdiene varierer innenfor 
forventet intervall). Se om det virker riktige i forhold til årstid og tidligere 
avlesninger. DAGUT kan med fordel benyttes for å sammenlikne data. 
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5.3 Arkivering 
Skjemaer som er ført inn i Hydra Il blir satt i permer. De som kommer fra LGN, 
Regulering eller tilsig har permer på rom 331. Markvannstasjonene, har permer på 
435 (kotoret til Eva Klausen) (pr. 22/8-01). Når disse permene blir fulle, skal skjema 
overføres til mappene på arkivet i 4 etasje (rommet merket "Hydrologisk Avdeling 
Dataarkiv, observerte verdier"). Hvis det ikke er mappe for den aktuelle stasjonen kan 
Trine Fjeldstad opprette en ny mappe. 

5.3.1 Bortsettingsarkivet, "vanngrava" 

Dette er et arkiv som ligger i underetasjen, og som nåes gjennom en dør på 
trimrommet. Døren som er gul, en av to langs langveggen bak i lokalet, er merket 
med et skilt der det står "Dørene må lukkes til i vintertiden". Den kan åpnes med en 
av de vanlig romnøklene for HV. Det er meget lavt under taket så pass hodet. 
Permene med gamle observasjonsblanketter befinner seg langt bak i lageret. 

6. Diskusjon/Konklusjon 
Under er det sammenfattet det som kom fram ved denne kontrollen av seriene. 

Det er et problem at man ikke alltid får fulgt opp data som av forskjellige grunner er 

feil, eller der det mangler serier. Dette synes å ha sammenheng med at de forskjellige 

personene som gjennom tiden har lagt inn og kontrollerer data, ikke alltid har kjent 
rutinene eller blitt fortalt om forandringer i disse. I tillegg er det ikke gjennomførte 

rutiner for rapportering av problemer, slik at det blir vanskelig for andre å se hva som 
er galt. Dermed kan man risikere at feil blir liggende i Hydra Il i lang tid før det blir 
gjenoppdaget, og at det kan være vanskelig å finne ut av hva som eventuelt har gått 

galt når man gjenfinner problemet. Mye av problemet kan ligge i det at det ikke er en 

person som har hovedansvaret for at dataene i databasen til en hver tid er korrekte og 

oppdaterte, men at ansvaret er fordelt på flere. 

Aktuelle problemstillinger som har funnet sted er blant annet at det er en ny 

observatør som ikke har fått med seg alle rutinene for hvordan målingene gjøres eller 
føres, og som sender inn gale data over en kortere eller lengere periode. 

Det er også flere tilfeller av at observatørskjemaer settes inn i gal perm. Særlig der det 
finnes flere permer for samme stasjon (eks. Groset 16.232). Dette kan løses ved å 

legge inn et ark først i permene som ikke brukes lenger som informerer om dette, eller 
helst ved å overføre skjemaene til arkivet. 

6.1 Hvordan konflikter oppstår 
Hovedgrunnen til at denne kontrollen ble foretatt var for å finne de seriene som 
genererte konflikt i PRIKON. Noen grunner til at disse konfliktene oppstår er 
beskrevet nedenfor. 
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6.1.1 Feilmeldingen" Serien du forsøkte å legge inn genererer en 
konflikt" 

Denne feilmeldingen dukker opp under kotroll i PRIKON, der det allerede finnes data 

som er godkjent i PRIKON med samme sluttidspunkt som de dataene som blir forsøkt 

kontrollert. En ting som kan forårsake dette er at serien er lagt inn to ganger. 

MANREG har den egenskapen at man skal kunne skrive over serier i HYTRAN. 

Dette skjer så lenge den serien man ønsker å erstatte er eldre, men har samme 

slutttidspunkt. 

Hvis seriene ikke har nøyaktig samme tidspunkt vil dataene bli flettet, noe som kan 

føre til problemer ved kontroll med PRIKON. 

6.1.2 Feilmeldingen" Det finnes allerede data innenfor denne 
perioden" 

Denne feilmeldingen dukker opp hvis man ikke legger inn serier i kronologisk 

rekkefølge. Hvis man for eksempel skulle ha lagt inn data for januar, februar og juni i 

HYKV AL, og deretter prøver å legge inn data for april, vil ikke programmet godta 

dette. Det skyldes at den hekter januar og februar på juni, og behandler alt 

mellomliggende som en kontrollert periode. Dette skjer i og med at manglende 

datapunkter (tidspunkt der det ikke er målinger) også skal kunne registreres. 

6.2 Problemer med kontrollprogrammene 
Det hender av og til ved kontroll i Prikon at grafen som kommer opp ikke dekker de 

verdiene som er skrevet inn (eks. Lakselv, 224.5.1.2015.1 verdiene for temp. var 11 

(ved 0,1 DC) for 576 og 18/6-01, når grafen kom opp dekket den verdier fra 18 til 22. 

Dette er ikke et stort problem i og med at verdiene er synlige ved bruk av "Rette" 

funksjonen i vinduet for primærkontroll i PRIKON. 

Det er koder for situasjoner der det ikke er mulig å ta vannprøver, disse står oppført 

på skjemaene og er som følger: 

Is: -997 

Tørt: -998 

Ikke målt: -999 

I tillegg har det tidligere i Hydra Il vært brukt noen andre koder (-996 og -995). 

Ved innskriving av skjemaene skal disse kodene føres i MANREG. I PRIKON vil de 

vises som manglende data, men de er »flagget» slik at man kan se hvorfor dataene 

mangler. 
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MRK! Disse kodene skal bare brukes om grunnvannstand, ikke om vannstand 
(overflatevann, kode 1000)! 

For grunnvannstasjonen NordfjordeidlLeivdalsmoen (89.3.1) varierer 

grunnvannsnivået mellom -600(+/-) og -1000 (+/-). Dette medfører at i enkelte 

situasjoner så vil man få vanndyp som tilsvarer kodene (eks. Januar 2001, der 

vanndypet er -999, og mai 2001, der vanndypet er -998). Når dette skjer må man rette 

opp disse verdiene i PRIKON ( i og med at de vil være registrert i HYTRAN som 
»målebrudd» ). 

Når man får en stasjon der det bare skrives inn koder for hele måleperioden oppstår 
det et problem ved retting i KONDAG. Når man prøver å åpne den aktuelle serien for 
å rette den får man meldingen: 

======================= Hydra Error =================== 
Error name: : ERR_NO_DATA [-1030] 
Error description : Ingen data funnet 
Message: : Lesing av data 

======================= Hydra Error =================== 

Etter konsultasjon med Svein Taksdal er det kommet fram at koder knyttet til 

manglende data (altså "målebrudd" med en av de nevnte kodene) ikke overføres 

korrekt til døgndatatabellen HYDAGT (grunnlaget for KONDAG-kjøring) ved 
gjennomgang i PRIKON. Det blir korrekt på HYKV AL. 

Dette blir rettet opp av Svein Taksdal og Trond Reitan. I skrivende stund (13/6-0 l), er 
FINUT korrigert til å vise korrekte koder mot HYTRAN, noe som tidligere ikke gikk 

bra der dataene ikke var lagret i "run" enhet. 

Feilen med koder og skriving på HYDAGT gjennom PRIKON vil bli korrigert senere 
i sommer (pers. kom. Svein Taksdal 13/6-01). 

Som et godt hjelpemiddel er programmet SEREDIT i ferd med å bli utvidet til også å 

kunne utføre manuelle endringer av flagglkoder knyttet til målingene. Dette kan 

brukes til å rette opp gale koder på grunnvannsdata. 

7. Videre arbeid I ting som bør 
rettes opp i fremtiden 

Det er dukket opp enkelte problemer eller andre ting som trenger oppklaring i løpet 

av dette arbeidet. Blant disse er: 
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Hva skal observatøren gjøre hvis vannstanden synker under temperaturmåleren? 

Kan vi bedre kommunikasjonen med observatørene slik at vi \ett kan rette opp 

misforståelser slik som det å justere for rørhøyden før de fyller ut observatørskjema? 

Det bør gjøres mer for å informere observatører om hvordan skjema skal føres. 

I Hydra Il er det ikke gjennomført justering av grunnvannstand fra rørtopp til 

grunnvannstand under bakken for alle seriene. Samtidig er det enkelte stasjoner som 

ikke har riktige verdier for all informasjonen, som for eksempel rørhøyde over 

bakken. Det bør foretas en grundig gjennomgang av stasjonene for å rette opp dette. 

Som det er nå er det mange skjemaer og lister som skal ajourføres for hver stasjon. I 

tillegg har stasjonene 3 forskjellige nummer betegnelser (stasjonsnummer, LGN 

nummer og et separat nummer i Månedsrapporten). Dette burde man se på. 

Det er mye uklarheter rundt teledypdataene. Det burde antagelig gjennomføres et 

opprydningsarbeid tilsvarende det som er gjort for grunnvannsdataene. Det kan også 

være på sin plass og vurdere om det burde utstedes nye instrukser til observatørene 

for hvordan teledypmålingene skal utføres .. 

Det ble ikke tid til å rydde opp i alle problemene som dukket opp. De uklarhetene 

som det ikke er gjort noe med er beskrevet i kapittel 3. 

8. Permoversikt 
De permene som inneholder informasjon om grunnvannstasjonene eller som er 

knyttet til LGN er samlet inne på rom 331. De permene som har med markvannsnettet 

(MV) å gjøre, er heretter (20/8-01), plassert på rom 435 hos Eva Klausen. Disse er: 

Markvann-stasjoner: 

2.713.9 Nordrnoen MV 

2.725.1 Abrahamsvoll MV 

2.727.0 Kise/Planteforsk MV 

5.7.0 ÅslNLH MV 

16.233.0 Groset MV 

28.l3.0 Særheim/Planteforsk MV 

124.33.0 Værnes MV 

124.34.0 K vithamarlPlanteforsk MV 

165.9.0 V ågønes/Planteforsk MV 
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I tillegg til LGN-stasjonene og de stasjonene som bestyres av GLB, men som inngår i 
månedsrapporten, er det permer for følgende stasjoner på rom 331: 

161.34 Beiarel vaJN avjord 

161.35 Beiarelva/Strand 

161.36 SvartiseniStorjordmo 

Det er en perm som befinner seg på rom 336 (Panagiotis Dimakis): 

156.65 RøvassdaleniSvartisågaJBlakkåga 

9. Maler og relevante 
dokumenter 

Malene tilobservasjonsblankettene ligger på: 
(Hfelles)F:\hv\prosjekt\grunnv\skjema 

Kort brukerveiledning og oversikt over de vanligste programmene man benytter ved 
kontroll av grunnvannsdata relatert til LGN ligger på 

(Hvfelles)I:/Prosjekt/Grunnv/AaselLgnlkvalitetskontroll.doc 

Kontrollskjema for PRIKON og KONDAG, merknader for individuelle stasjoner, 

oppdatert LGN-oversikt samt mal for loggføringsskjema er å finne under 
(Hvfelles )I:/Prosjekt/Grunnvlkontrollskjema-LG NI 

Lønningsskjema (der man fører antall innkommende serier) er å finne under 
(H vfelles)1 :/Prosjekt/G runnv/Observatørlønning-LG N 

10. Vedlegg 
Blant vedleggene er følgende informasjon inkludert: 

Skjema for logging av observasjonsserier til månedsrapporten Is. 

Skjema for føring av antall serier for lønnsutbetaling 2s. 

Oversikt over alle stasjoner vi regelmessig mottar data fra 3s. 

Oversikt over alle stasjoner der temperatur måles og 

oversikt over alle stasjoner der teledyp måles Is. 
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Avkrysningsskjema for månedsrapport (LGN) 
For månedsrapporten er det gr. vannstand som skal kontrolleres 

Navn:1 ~ Dato for I 
kontrollen: '-___ -ol 

Kontrollperiode: Måned:D Ar: IL..-_ 
stasjon nedlagt: _ stasjon ute av drift: .... / __ """"'"----' 

Kommet inn 
i tide: 
I X 

Kommet inn 
for seint: 
I O 



Føring av antall serier for lønnsberegning LGN Se mber t.o.m. Februar 
Oversikt over antall utfylte kolonner i observasjonsblankettene. I • 

Følgende stasjoner 
har egne lønnings

oversikter: 
Regulerings stasjoner 

12.344 Storruste 
12.345 Tisleifjord 
156.65 Røvassdalen 

Tilsigs stasloner 
161 .34 Navjord 15.118 Skurdevikåi 
161.35 Strand 19.144 Stigvassåi 
161.36 Storjordmo 21.81 Lislefjøddåi 

156.63 Lilleåga 



Føring av antall serier for lønnsberegning LGN Mars t.o.m. August 
Oversikt over antall utfylte kolonner i observasjonsblankettene. I • I 

MRKI 
Følgende stasjoner 
har egne lønnings

oversikter: 
Regulerings stasjoner 

12.344 Storruste 
12.345 Tisleifjord 
156.65 Røvassdalen 

Tilsigs stasjoner 
161.34 Navjord 15.118 Skurdevikåi 
161.35 Strand 19.144 Stigvassåi 
161.36 Storjordmo 21.81 Uslefjøddåi 

156.63 Ulleåga· 



Oversikt over stasjoner med parameter grunnvann (LGN) 
stasjon nedlagt: _ stasjon ute av drift: 

til automatise 
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Totalt 108 stasjoner 

Side 3 



Oversikt over stasjoner med parameter temperatur 
stasjon ute av drift: (skifte til automatisert) c=J 

Totalt 25 stasjoner 

Oversikt over stasjoner med parameter Teledyp (LGN) 
Øvre teledyp 2018 
Nedre 2004 

Totalt 14 stasjoner 
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