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Rapporten inngår som fagrapport på emnet hydrologi i vann
bruksplanen for Arosvassdraget . UndersØkelsene av hydrologien i Aros 
vassdraget har foregått siden våren 1988. Det er resultatene fra de 
hydrologiske målinger og beregninger som legges fram i denne rappor 
ten . 

Målinger og beregninger er utfØrt av overflatekontoret, hydrologisk 
avdeling, Vassdragsdirektoratet, Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE
VHO). Rapporten er utarbeidet ved avdeling for vasskraftundersØkelser 
(NVE-VU) . 

Oslo, april 1989. 



2 

llJlJtlDLD 

FORORD ..................................................... 5: 2 

FIGUROVERSIKT .............................................. 5: 4 

TABELLOVERSIKT ............................................. 5: 6 

SAMMENDRAG ................................................. 5 : 7 

1. INNLEDNING .............................................. 5: 8 

1 . 1 Generei t ........................................... g : 8 
1.2 Historikk .......................................... s: 8 

2. OMRADEBESKRIVELSE ....................................... 5: 9 

2. 1 NedbØrfei tet ....................................... 5: 9 
2.2 Reguleringer ....................................... 5: 9 

2.2.1 Verkensdammen ............................... 5: 9 
2.2.2 Kistefossdammen ............................. 5: 11 

3. MALESTASJONER ........................................... 5: 12 

4. MALTE DATA .............................................. 5: 14 

4.1 Tidligere målinger. Kvalitetsvurdering ................ S: 14 
4.2 Måleseriene i Aros og Skithegga, 1988 ................. 5: 14 

5. SYNTETISK FRAMSTILTE DATA ............................... 5: 23 

5. 1 Metode ................................................ 5 : 23 
5.2 Vurdering av datakvaliteten ...................... 5: 23 

5.2.1 Generelt .................................. 5: 23 
5.2.2 Aros ...................................... s: 25 
5.2.3 Ski thegga ................................. S : 25 

5.3 Noen karakteristiske vannfØringsdata ved 
VM 2784 Aros og VM 2783 Skithegga ................ 5: 26 

6. FLOMFREKVENSANALYSE ..................................... 5: 28 

6. 1 Metode ............................................. 5 : 28 
6.2 Aros ............................................... s : 28 
6.3 Ski thegga .......................................... 5: 30 

7. LAVVANNSANALySE ......................................... 5: 32 

7 . 1 Metode ............................................. 5 : 32 
7.2 Aro5 ............................................... 5: 32 
7.3 Skithegga .......................................... s: 34 



3 

8. URBANHYDROLOGI .......................................... s: 36 

8.1 Hydrologiske endringer ved en urbanisering ......... s: 36 
8. 1 . 1 AvlØpsendringer ............................. s: 36 
8.1.2 Grunnvannsendringer ......................... s: 36 
8.1.1 Resipientpåvirkning ......................... s: 36 

8.2 Urbanhydrologisk datainnsamling .................... 5: 37 
8.3 Overvannsdisponering ............................... s: 37 
8.4 Oppsummering ....................................... s: 38 

9. LAVVANNFØRING, BRUK AV VANN OG MANØVRERING AV DAMMER .... S: 39 

9.1 Tilgjengelig vann .................................. S: 39 
9.2 Bruk av vann ....................................... S: 43 
9.3 Forhold ved tØrke og ved Økt uttak av vann ......... 5: 44 

10. OPPSUMMERING/ANBEFALINGER .............................. s: 48 

10.1 Generelt ......................................... s: 48 
10.2 Anbefalinger ..................................... s: 48 

REFERANSER ................................................. 5: 49 



E1EUBDYEBS1K1 

Fi g . 2 .1 : Arosvassdraget . NedbØrf el t et med vannvei er ...... s: 10 

Fi g. 3. 1: Hydrologi ske målestasj oner i Arosvassdraget ..... s : 13 

Fig. 4. 1 : Hydrogram 1988 for VM 2784 Aros .. ....... .. ..... . s : 

Fig . 4 .2: VannfØringskurve for VM 2784 Aros ....... . ..... . . s : 

Fig. 4.3 : Bestemmende profil for VM 2784 Ar os .. .. . .. ... .. . 5 : 

Fig. 4 . 4: Hydrogram 1988 for VM 2783 Skithegga . . . . . . ... . .. s : 

Fig . 4.5 : VannfØringskurve for VM 2783 Skithegga . . . .. . ... . s : 

Fig . 4.6 : Bestemmende profil for VM 2783 Skithegga .... .. .. S : 

Fig . 5. 1 : Korrelasjonsdiagram for VM 2784 Aros som 
funksjon av VM 1727 BjØrnegårdsvi ngen. 
Regresjonsligning . ... .. ... . . ... .. . ... . . .. . . ... . . s : 

Fig. 5.2 : Korrelasjonsdiagram for VM 2783 Skithegga 
som funksjon av VM 1727 Bjørnegårdsvingen . 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

24 

Regresjonsligning . . ... .. .. .. . ... . .. ... . .. .. . . ... s : 24 

Fig . 5.3 : Målte vannfØringsverdier og verdier generert 
med regresjonsligningen, VM 2784 Aros, 1988 . . .. . s: 25 

Fig . 5.4: Målte vannfØringsverdier og verdier generert 
med regresjonsligningen, VM 2783 Skithegga, 
1988 . . .... .. ..... .... . . .... . .... . . ... .. .... ..... s: 26 

Fig. 5.5 : Middelhydrogram, Aros . . ... . . ........ ... . ........ s : 27 

Fig. 5.6 : Middelhydrogram, Ski thegga ...... . . . . .... . .. ..... s: 27 

Fig . 6 . 1: Flomfrekvenser VM 2784 Aros. DØgnmiddelvf . ..... . s : 28 

Fig. 6.2: Flomfrekvenser VM 2783 Skithegga. DØgnmiddelvf .. s : 30 

Fig . 7 . 1 : Lavvannsfrekvenskurver for felt: Aros . ... .. .. .. . s : 33 

Fig . 7.2: Lavvannsfrekvenskurver for felt : Skithegga . ... .. s : 35 

Fig. 9 . 1: Ukemiddelverdier for målt vannfØring ved VM 
2784 Aros, 1988. Fiskeinteressenes Ønske om 
laveste vannfØring .......... ... .. . ...... . .... .. . s: 39 

Fig. 9 . 2 : Varighet av vannvolumene referert i tabell 9.3 
som en funksjon av påslippsmengde ........... . ... S : 41 

Fig . 9 . 3: Mulig lavvannfØring i en midlere 60-dØgns 
lavvansperiode ved påslipp av vann fra 
dagens magasiner .... .. ... .. . ...... . . ... .... ..... s: 42 

Fig . 9 . 4: Uttak av vann til næringformål sammenlignet med 
tilgjengelig vann, i middel og ved en 10-års-
tØrke, ved 60-døgnsperioden juni/juli .. . ... . .. . . s: 44 

4 



Fig. 9.5: Uttak av jordbruksvann med dagens kapasitet 
sammenlignet med tilgjengelig 
vann i middel og ved en 10-årstØrke, ved 60-
dØgnsperioden juni/juli ......................... s: 45 

Fig. 9.5: Uttak av jordbruksvann etter utbygging av 
lØnnsomme anlegg sammenlignet med tilgjengelig 
vann i middel og ved en 10-årstØrke, ved 60-
dØgns perioden juni/juli ......................... s: 46 

Fig. 9.6: Kapasiteten til industrivannforsyningen og til 
jordbruksvanningen sammenlignet med absolutt 
minste vannfØring ved VM 2784 Aros og ideelt 
60-dØgns påslipp fra magasinene ................. s: 46 

5 



IABELLD.lJERSlKI 

Tabell 4.1: Målt dØgnmiddelvannfØring 1988 for VM 2784 
Aros .......................................... s: 15 

Tabell 4.2: Målt dØgnmiddelvannfØring 1988 for VM 2783 
Ski thegga ..................................... S : 19 

Tabell 5.1: En del karakteristiske vannfØringer for 
VM 2784 Aros .................................. s: 26 

Tabell 5.2: En del karakteristiske vannfØringer for 
VM 2783 Skithegga ............................. s: 27 

Tabell 6.1: Oversikt over flomverdiene ved VM 2784 Aros 
i perioden 1968-1988 .......................... S: 29 

Tabell 6.2: Oversikt over flomverdiene ved VM 2783 
Skithegga i perioden 1968-1988 ................ s: 31 

Tabell 7.1: Feltparameterverdier for felt: Aros ........... S: 32 

Tabell 7.2: Beregnede lavvannfØringer for felt: Aros ...... S: 33 

Tabell 7.3: Feltparamterverdier for felt: Skithegga ....... S: 34 

Tabell 7.4: Beregnede lavvanfØringer for felt: Skithegga .. S: 34 

Tabell 9.1: LavvannfØringer ved VM 2784 Aros og VM 2783 
Skithegga omregnet fra tabell 7.2 og 7.4 ...... S: 40 

Tabell 9.2: Dagens reguleringer i vassdraget .............. s: 40 

Tabell 9.3: Magasinvolumer representert ved ulike 
reguleringer i vassdraget ..................... s: 41 

Tabell 9.4: FØlgene av mulige magasinendringer for 
mulighetene til å Øke lavvannføringen i 
vassdraget .................................... s: 42 

Tabell 9.5: Utbygging av jordvanningsanlegg basert på 
Økonomiske lønnsomhetsbetraktninger ........... S: 45 

6 



SAMHEl:JDRAG 

Rapporten gir resultatene fra de hydrologiske undersØkelsene i for
bindelse med utarbeidelsen av vannbruksplan for Arosvassdraget. 

Arosvassdragets nedbørfelt har et areal på 115 km2 og ligger i kommu
nene Asker, Lier og RØyken. 

Rapporten inneholder måledata for perioden 22/4-88 til 2/11-88 for de 
to vannmerkene (VM) 2784 Aros og 2783 Skithegga. Disse målinger er de 
eneste i Arosvassdraget som egner seg til hydrologiske beregninger. 

For syntetisk generering av data for en lengre periode og for lav
vanns- og flomfrekvensanalyser er det brukt et vannmerke i Sandviksel
va, VM 1727 8jØrnegårdsvingen, som har vannfØringsmålinger tilbake til 
1968. 

Måledataene fra de to vannmerkene i Arosvassdraget er korrelert med 
data fra BjØrnegårdsvingen. Korrelasjonen mellom VM 2784 Aros og VM 
1727 8jØrnegårdsvingen ble 0,9. Korrelasjonen mellom VM 2783 Skithegga 
og VM 1727 Bjørnegårdsvingen ble 0,84. 

Syntetiske data for dØgnmiddelvannfØring for de to vannmerkene 2784 
Aros og 2783 Skithegga i perioden 1968-88 er generert ved hjelp av 
regresjonsligninger. 

Elven er en typisk flomelv med stadig forekommende skadeflommer på 
høsten. 

Mtddelvannføring VM 2784 Aros er 1,7 m3 /s. Midlere årlig flom er 18,5 
m /5 og midlere årlig minste vannfØring ca. 180 1/5. 

Middelvannføring VM 2783 Skithegga er 0,5 m3 /s. Midlere årlig flom er 
5,6 m /s og midlere årlig minste vannfØring ca. 20 1/5. 

Det mest aktuelle urbanhydrologiske prinsipp man i dag bruker ved en 
utbygging er at man sØker å opprettholde den naturlige vannbalanse og 
det naturlige avrenningsmønster. Metoden består i å utnytte de in
filtrasjons- og fordrØyningsmuligheter som allerede eksisterer i ut
byggingsområdet. 

Full utnyttelse av magasinene i feltet til bedring av lavvannsfor
holdene i vassdraget vil kunne gi en midlere minste ~O-døgns lavvann
fØring på ca 0,88 m /5 i sommerhalvåret og ca 0,68 m /s i vinter
halvåret målt ved VM 2784 Aros. 
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Hydrologisk sett er de data som nå foreligger brukbare. Det anbefales 
tre år med data for å gi bedre sikkerhet for genererte data i den Øvre 
og nedre del av spekteret av vannfØringer. 



r målsettingene for vannbruksplanen for Arosvassdraget er det konkret 
formulert Ønsker fra de tre kommunene i nedbØrfeltet, Asker, Lier og 
RØyken, om gode hydrologiske data. En av hovedmålsettingen er å be
skrive vassdraget, en annen å sØke å koordinere brukerinteressene og 
målet om å foreslå tiltak for vern, overvåking og bruk av vassdraget 
skal også nevnes. 

For å nå disse målsettingene kreves et godt hydrologisk datagrunnlag. 
Flere av de Øvrige faglige undersØkelsene som er foretatt for vann
bruksplanen, bruker de framskaffede hydrologiske data. 

Denne rapporten sammenstiller hydrologiske data for Arosvassdraget 
slik de i dag foreligger. I tillegg gis det en enkel innfØring i ur
banhydrologi. 
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Opprinnelig var det kun en målestasjon i Arosvassdraget. Denne er lo
kalisert ca 1 km. oppstrøms Aroselvas utlØp i Oslofjorden. Stasjonen 
er opprettet av Fagrådet for Indre Oslofjord, i den hensikt å overvåke 
forurensningstilfØrselen til fjorden. Stasjonen har vært i gang siden 
1984, og RØyken kommune har stått for den daglige drift. 

Stasjonen registrerer integrerte vannmengder over en uke. Dette er 
altfor grovt til hydrologiske beregninger og beregninger av masse
transport i elva. Derfor besluttet styringsgruppa for vannbruksplanen 
å opprette en ny hydrologisk målestasjon samme sted, med et mer fint 
registrerende instrument for kontroll av den gamle stasjonen og for å 
gi et forbedret datagrunnlag. I tillegg ble det besluttet satt opp en 
limnigraf i Skithegga. 

De to sistnevnte stasjonene har vært i drift fra våren 1988. 



Araselva munner ut i Oslofjorden ved Aros i RØyken kommune. Den får 
sin tilfØrsel fra to hovedgrener . Den ene ligger i Lier og Asker kom
muner, og drenerer feltet fra området nord for E18, via sjøene ved Di
kemark , området ved Verkenselva og Gjellumvann til samlØpet med den 
andre hovedgrenen i Heggedal. Denne drenerer hovedsaklig områder i 
RØyken, fra HeggsjØ og Stuvstjern, via Sagelva og Kjoselva som går 
over i Skithegga mellom Spikkestad og Heggedal (fig . 2.1). 

I Asker kummune er det flere innsjøer av betydning, nedenfra regnet : 
Gjellumvannet, Verkensvannet, Ulvenvannet, Nordvannet/SvinsjØen og 
Padderudvannet. I RØyken ligger Sætervannet (fig. 2 . 1). 

NedbØrfeltet ligger mellom havnivå og ca . 480 moh. Store deler av 
feltet ligger 100 - 100 moh . 

Verkenselvgrenen, med sitt store sjØareal, har betydelig naturlig 
flomregulering. I Skitheggagrenen er det få og små sjøer slik at 
Skitheggadalen raskt settes under vann ved flomsituasjoner . Vassdraget 
som helhet er en typisk flomelv der det opptrer hurtige flomtopper med 
hØY intensitet. Det er særlig under sterke regntilfeller om hØsten at 
ekstremflommene opptrer . 

Verkensvannene med dam i utlØpet av Verkensvann og Kistefossdammen 
etter utlØpet av Gjellumvann er av særlig betydning . Av mindre dammer 
i vassdraget kan nevnes Fabrikkdammen i Aroselva og Sætredammen 
ovenfor Gjellumvann . Lingsomdammen i nedre del av Aroselva ble revet i 
desember 1988 . 

Dammen eies av Dikemark sykehus (Oslo kommune). Den er bygget som 
fuget tørrmursdam med tappelØp på midten . Dammens funksjon er regule
ring av Verkensvann for kraftproduksjon. Kraftstasjonen kjØres kun i 
perioder med god vanntilgang . 
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Et polygonpunkt på dammen ligger på kote 184,3. HØyeste regulerte 
vannstand er 1 m lavere, 183,3 (HRV). Normalt holdes vannstanden 30 cm 
under dette. Bunnen i overlØpet ligger på kote 182,0 (LRV). Regulering 
skjer ved at lukene heves til Ønsket stilling . Slipping av vann skjer 
etter et reglement av 15. februar 1953. 

MinstevassfØring ved Bråte bru: 60 lis. 



Fig. 2.1: Arosvassdraget. NedbØrfelt med vannveier. 
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Dammen eies av Norcem. Den er fundamentert på fjell. Nederste del er 
massiv betong og selve dammen består av bruddstein i mØrtel. 
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Dammen er bygget for uttak av vann til tndustridrift. Norcem har kon
sesjon på vannuttak på inntil 2 mill. m lår. Dammen regulerer Gjellum
vann, og uttaket av vann skal skje innen grensene: HRV 97,26 - LRV 
96,36 i Gjellumvann. 

MinstevassfØring ut fra Kistefossdammen: 60 l/s. (Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, 1975, s. 1, ff.) 



Fagrådet for Indre Oslofjord/RØyken kommune driver som nevnt en måle
stasjon ca. 1 km oppstrØms Araselvas utlØp i Oslofjorden. Her regis
treres vannfØringen som int.egrerte vannmengder over en uke. 
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NVE, ved Hydrologisk Avdeling, opprettet våren 1988 to målestasjoner i 
Arosvassdraget, etter oppdrag fra vannbruksplanprosjektets styrings
gruppe. 

Nederst i Aroselva, samme sted som stasjonen til Fagrådet for indre 
Oslofjord/RØyken kommune, ble det satt opp en trykklimnigraf med 
logger som registrerer vannstand hver time Stasjonen fikk betegnelsen: 
Vannmerke (VM) 2784 Aros (fig. 3.1). Feltet som drenerer til stasjo
nen, er på 109,4 km2 . Som kontroll og forbedring av gammel vann
fØringskurve ble det foretatt flere målinger under både hØye på lave 
vannfØringer, og ny kurve er utarbeidet. 

I Skithegga ble den andre stasjonen opprettet. Instrumenteringen er 
tilsvarende. Stasjonen er plassert ved jernbanebroen midtveis mellom 
RØyken og Heggedal (fig. 3.1). Jernbanebroens brokar og steinlagte 
bunn danner et veldefinert profil for registreringer av middelvann
fØringer og flommer. På lave vannfØringer må man forvente mindre nøy
aktighet. Stasjonen fikk betegnelseni VM 2783 Skithegga. Feltet som 
drenerer til stasjonen er på 29,2 km . Sommeren 1988 ble det foretatt 
en fullstendig oppmåling av måleprofilet og vannfØringskurve ble utar
beidet. 

Begge stasjonene har vært i drift siden 22/4-88. 

(Eknes, 1988) 
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Fig. 3.1: Hydrologiske målestasjoner i Arosvassdraget. 
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Fagrådet for Indre Oslofjord/RØyken kommunes stasjon gir altfor grov 
opplØsning for hydrologiske bereginger, for beregning av massetrans
port og fiskeribiologiske vurderinger. 
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Hydrologisk avdeling, NVE, har faglig vurdert dataene fra denne sta
sjonen fra januar 1984 til januar 1988. Konklusjonen er at de data som 
er målt, er altfor lave også etter justering for overfØrt vann. 

Av de ovenfor nevnte grunner kan dataene ikke benyttes til hydrologis
ke beregninger i vassdraget. (Eknes, 1988) 

Fra 22/4-88 er det registrert timesverdier for vannstand. Data fram 
til 2/11-88 som er brukt til hydrologiske beregninger i vassdraget. På 
grunn av problemer med loggeren er det store avbrudJ i måleserien for 
VM 2783 Skithegga i denne perioden. Data for VM 2784 Aros er derfor 
brukt til generering av dØgnmiddelvannfØringsverdier for Skithegga. 
Korrelasjonen mellom vannfØringsverdiene for stasjonene var god, slik 
at de genererte verdiene i dataserien er av god kvalitet. 

DØgnmiddelvannfØring 1988 for VM 2784 Aros vises i tabell 4.1 og hy
drogram 1988, vannfØringskurve og måleprofil vises i figurene 4.1 -
4.3. 

DØgnmiddelvannfØring 1988 for VM 2783 Skithegga vises i tabell 4.2 og 
hydrogram 1988, vannfØringskurve og måleprofil vises i figurene 4.4 -
4.6. 
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:L8 4.32 .15 3.58 2.31 .89 1.85 IQ 

19 3.03 .12 2.46 2.69 .86 l. 67 
v;:, 

20 2.39 .11 2.04 10.50 .82 1.56 00 
00 

HI 
21 1. 91 .10 2.17 7.69 .82 1. 41 o 

1-1 
22 1.73 .10 1.97 10.34 .82 1.31 

:i 23 5.83 1.62 .10 1. 79 20.05 1.00 1 r)') . -~ 
2'. 4.91 1.46 .10 1.67 12.75 1. 79 1.13 N 

-.l 
25 5.29 1.09 .10 1.91 7.69 1.91 1.00 00 

~ 

26 5.56 1.26 .10 1.62 6.26 1.67 1.00 > 27 6.26 1.26 .10 1.36 6.12 1.46 1.91 1-1 
o 

213 7.43 1.26 .09 1.17 4 C;-C· 1.46 3.03 Ul .,J...J 

29 9.10 1.17 .09 1.22 6.87 1.51 2.94 
30 13.12 1.26 .14 1.67 5.83 1.36 2.17 
31 1.26 1.62 4.10 1. 79 

MIDDEL. 7.56 .40 1.61 4.-45 3.-47 2.80 
Ul 

HAX 16.79 1.17 7. ::i6 20.05 19.08 7.43 
MIN 1.09 .09 .10 .23 8~) .61 
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Fig. 4 . 1: Hydrogram 1988 for VM 2784 Aros. 
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Fig. 4 . 2: VannfØringskurve for VM 2784 Aros . 
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D8GNMIDDEL TRYt,t\[I 89/04/20. 
SIASJON 2783 - O St\IHIEGGA UTM·-SONE ø 32579~iOO AR 19BB 
VASSDRAG AROSVASSDRAGET UTM N 6625200 
ELV SKITTHEGGA UREGULERT t,ARTBLAD 1814-·1 FEL Hf RE AL. 29.2 I~M2 

Fl OBSERVERT AVUJF' M3/8 
DAHl JAN FEB MAR AF'R MAI JUN JUL AUG SEP Dt\T NOV DES 

>-3 
III 

1 4.730 • :340 .023 .372 1.246 .356 . 4~i7 o-
ro 

2 5.120 .340 • 023 .340 2.599 .310 
...... 

.422 ...... 
3 5.'739 .310 .039 .310 6.l~i2 . 295 ~ 

'I 5.320 .310 .039 .340 5.834 .239 N 
o:-
.J 4.923 .310 .028 .252 2.865 .164 
6 4.826 .310 .052 .188 1.743 .239 3: 
'7 5.169 .280 .067 .153 1..139 1.870 Plo 

....... 
8 4.826 "1C".Ij .033 .121 .799 1.870 eT 

• .:...!.:. 

9 4.682 .212 .033 .093 .648 1.902 o.. 
"S-

lO 3.386 .153 .033 .060 .60B 1.902 .Q 
p 
S ..... 

11 .067 .225 .093 .568 1.273 o-
o-

12 2.170 .039 .295 .188 .372 .891 ro 
...... 

13 2.136 .033 .239 . ~j30 .405 1..219 <: 
III 

14 1.902 .028 .266 .711 .3/2 1.620 
p 
p 

15 1.650 .039 1.681 1.870 .372 1.192 Hl 
"S. 

16 1.219 .039 2.034 1.681 .356 .891 1"1 ..... 
17 .963 .039 1.219 .963 .325 .669 

p 
.Q 

113 .733 .028 .938 .648 .295 .530 
19 .549 .023 .669 .777 .266 .475 <.O 

<XI 

20 .439 .023 .549 3.061 .266 .457 
<XI 

Hl 
o 

21 'ry') .023 .628 2.068 .266 .405 1"1 
• AL: .. "-

'1'i .405 .023 .549 3.386 .266 .372 <: 
~.:. 3: 
23 1.~~85 .405 .023 .530 7.848 .356 .356 N 

24 1.413 .389 .023 .475 3.769 .588 .325 -.I 
Cl:) 

')C-
~..! 1.l120 .340 .023 .530 2.102 .628 .295 w 

26 1.806 .372 .023 .475 1.620 .511 .295 Ul 
;00;-

27 2.102 .372 .023 .372 1.620 .475 • 549 
..... 
eT 

28 2.562 .372 .018 .340 1.219 .475 .82.1 ;::r 
ro 

29 3.345 .340 .018 .493 1.774 .493 .821 .Q 
.Q 

30 4.972 .372 .028 .457 1.530 .457 .608 III 

31 .372 .457 1.113 .511 
<O 

MIDDEL .113 .444 1.316 1.058 .765 
MAX .340 2.034 7.848 6.152 1.902 
MIN .0.18 .023 .060 .266 .16-4 
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Fig. 4.4: Hydrogram 1988 for VM 2783 Skithegga. 
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5 ___ SYNIEIlSLLEBAMSIlULDAIA 

siden det ikke foreligger noen lang måleserie som egner seg for 
statistikk/beregninger for noen del av Arosvassdraget, har Hydrologisk 
avdeling vært nØdt til å bruke målinger fra et nærliggende vassdrag 
for å få fram syntetiske vannfØringsverdier for Arosvassdraget. Flom
og minstevannføringsstatistikk krever ca. 20 års målinger for å gi ak
septable resultater. 

Den nærmeste representative målestasjon, VM 1727 BjØrnegårdsvingen i 
Sandvikselva, er brukt for å utfØre en regresjonsanalyse. Dette vann
merket har vært i drift siden 1968. 

De målte døgnmiddelvannfØringene for VM 2784 Aros og VM 2783 Skithegga 
fra 22/4-88 til 2/11-88 er korrelert med de tilsvarende måleverdiene 
fra VM 1727 Bjørnegårdsvingen. Korrelasjonen mellom Aros og 
Bjørnegårdsvingen ble 0,90 (fig. 5.1) og mellom Skithegga og 
BjØrnegårdsvingen 0,84 (fig. 5.2). I den samme analysen er det bereg
net regresjonsligninger som er brukt til å generere syntetiske dØgn
middelvannfØringsdata for perioden 1/10-1968 til 22/4-1988 for både VM 
2784 Aros og VM 2783 Skithegga. Regresjonsligningene framgår av fig. 
5.1 og fig. 5.2 respektive. 

Som vi ser er det en viss usikkerhet i dataene slik de nå foreligger. 
Det er kun en kort periode (vår, sommer og hØst 1988) som ligger til 
grunn for korrelasjonberegningen. Hvordan sammenhengen mellom målesta
sjonene vil være de Øvrige år og under andre avrenningsforhold er noe 
usikkert. 

De virkelige vannfØringer, særlig minstevannfØringene, kan avvike fra 
de genererte verdiene på grunn av reguleringer og tappinger i feltet. 
Kritisk vurdering er derfor nØdvendig under praktisk bruk av dataene. 

Uttak av vann til jordbruk, uttak av industrivann og tilfØrsel i form 
av avlØpsvann er ikke tatt med under genereringen av vannfØringsver
diene. Det er grunn til å anta at vassdragets lavvannfØringer er 
sterkt påvirket av dette i perioder. Mer korrekte tall for eksisteren
de avrenningesforhold kan en fØrst regne med å få hvis avlØpet blir 
registrert ved VM 2783 Skithegga og VM 2784 Aros i en noe lengre 
periode som dertil inkluderer tappinger og reguleringer i nedslags
feltet (Eknes, 1989, (1) og (2)). 
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Fig. 5.1: Korrelasjonsdiagram for VM 2784 Aros som funksjon av VM 
1727 BjØrnegårdsvingen. Regresjonsligning. 
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Fig. 5.2: Korrelasjonsdiagram for VM 2783 Skithegga som funksjon av 
VM 1727 BjØrnegårdsvingen. Regresjonsligning. 
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Hvis vi sammenligner hydrogrammet for måleverdiene i 1988 med de gene
rerte verdiene for samme periode (fig. 5.3) ser vi at det er i 
smeltesesongen det er størst avvik for de to kurvene. Dette betyr at 
det kan ventes litt for lave toppverdier og noe forsinket kulminasjon 
i de genererte verdier i forhold til de virkelige vannfØringer. 

Måleverdiene i VM 2784 Aros' korrelasjon med VM 1727 BjØrnegårdsvingen 
på 0,9 må betegnes som god. 

Sammenligning av hydrogrammene for måleverdiene og de genererte 
verdier for 1988 viser et noe dårligere samsvar enn ved Aros (fig. 
5.4). Dette skyldes den lavere forklaringsgrad ved bruk av regresjons
ligningen basert på BjØrnegårdsvingens data. Som ved Aros er det 
størst avvik i data i smeltesesongen. 

VM 2783 Skitheggas korrelasjon med VM 1727 BjØrnegårdsvingen på 0,84 
betegnes som brukbar. 

Fig. 5.3: Målte vannfØringsverdier og verdier generert med 
regresjonsligningen, VM 2784 Aros, 1988. 
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Fig 5.4: Målte vannfØringsverdier og verdier generert med 
regresjonsligningen, VM 2783 Skithegga, 1988 . 
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Noen karakteristiske vannfØringsdata vises i dette kapitlet (tabellene 
5.1 og 5.2), sammen med middelhydrogrammene (fig. 5.5 og 5.6). 

Tabell 5.1. En del karakteristiske vannfØringer for VM 2784 Aros 
(Eknes, 1989). 

FeltstØrreise 109,4 2 
: km 2 

Midlere årlig spesifikt avlØp : 15,7 l/s*km 
Midlere årlig minste vannfØring : ca. 180 Ils 
Absolutt minstevannfØring : ca. 50 l/s 
Middelvannføring : 1,7 mJ/s 
Midlere årlig flom : 18,5 m3 / s 
Største observerte dØgnflom : 47,8 mJ/s 
Største observerte kulminasjonsflom : 61,0 m Is 
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Tabell 5.2. En del karakteristiske vannfØringer for VM 2783 
Skithegga (Eknes, 1989). 

FeltstØrreise 
Midlere årlig spesifikt avlØp 
Midlere årlig minste vannfØring 
Absolutt minstevannføring 
MiddelvannfØring 

29,2 
16,9 
20 

2 
km 2 
l/s*km 

Midlere årlig flom 
Største observerte dØgnflom 
Største observerte kulminasjonsflom 

ca. 
ca. 6 

0,5 
5,6 

14,6 
17,6 
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Fig. 5.5: 
Middel
hydrogram 
Aros. 

Fig. 5.6: 
Middel
hydrogram, 
Skithegga. 
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De genererte dØgnmiddelvannfØringene for perioden 1968-1988 for de to 
vannmerkene VM 2784 Aros og VM 2783 Skithegga danner basis for flom
frekvensanalysene. 

Dataene for hver av stasjonene er plottet med gjentaksintervall mot 
vannføring. Den statistiske log-pearson-fordelingen er tilpasset 
dat.aene og gir estimater på dØgnmiddelvannføringene med opp til 1000 
års gjentaksintervall. 

20 år med data gir tilfredsstillende sikkerhet for størrelsen på 
flommer med et gjentaksintervall opp til 200-300 år. 
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Figur 6.1 viser resultatene fra flomfrekvensanalysen for VM 2784 Aros. 
Tabell 6.1 gir oversikt over flomverdiene i perioden 1968-1988. 

Fig. 6.1: Flomfrekvenser VM 2784 Aros. Døgnmiddelvannføring. 
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Figur 6.2 viser resultatene fra flomfrekvensanalysen for VM 2783 
Skithegga. Tabell 6.2 gir oversikt over flomverdiene i perioden 1968-
1988. 

Fig. 6.2: Flomfrekvenser VM 2784 Skithegga. DøgnmiddelvannfØring. 
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HY~ROLOGISK AVDELING - NVE 
Ski,tltcJg. 

t' .J IH\T : BlJI:l2n; 
~·~t::oMFkEkVENSANAL. 'tSE FOR STNR: - 2783 - 15 ,"'/ >-i 

PI 

OBSERVASJONSPERIODE: 1968 - 1988 SESONG: li 1 -- 31 / 12 DATA ER DØGNVEI~[lI Ef\ o-
~ 
I--' 
I--' 

'" OVERS!t\T OVER FLOMVERDIENE tv .. 
NR t,RONOLOGISK SORTERT '00 

DATO aR VERDI ~I~ I...'ER DI ~ < 
1-1 ~ 

1 9/ I:' 1969 5.523 1973 2.317 ..... . 1-1 
..J o Ul --, 30/ 7 1970 5.241 1981 2. T7 EI o.. ..... . .: 

3 4/ 
.,. 19'71 3.279 19'71 3.27<7 ~ ~ 
..J ::s eT 

-4 30/ 4 1972 5.823 19'15 :5. ~:; 'i'7 ...... 0 

<:' 29/ 9 1973 2.317 1982 3.889 1.0< 
..J "'~ 
6 8/ 9 1974 6.735 1979 'I.OU 

001-1 
I 

7 27/ 4 1975 3.577 1978 4.418 
...... HI 
1.0 I--' 

8 22/10 1976 5.744 1980 It. 767 000 
0013 

9 4/11 19'77 7.263 1986 4.984 < 
~ 

10 7/ .,. 1978 4.418 1970 5.24l 1-1 
..J o-

11 25/ 4 1979 4.017 1969 5.523 ..... . 
~ 

12 19/10 1.980 4.767 1985 5.587 ::s 
~ 

13 15/ 4 1981 2.778 1976 5.744 < 
14 9/ c ' 1982 3.889 1972 5.823 ~ ..J o-
15 16/10 1983 8.659 1974 6.735 <: 
16 3/10 lS'84 6.909 1984 6.909 31: 

17 6/ 9 1985 5.587 1977 7.263 tv 
-.I 

18 23/11 1986 4.984 1988 l.B4E! 00 
w 

19 16/10 1987 14.567 1983 8.659 
Ul 

20 23/ 8 1988 7.848 1987 1'1.567 ~ ..... . 
i eT 
I ::r 

ANTALL DATA: 20 ~ 
\Cl 
\Cl 
PI 

MIDDEL STnV St\JEVHET KURTOSE 1.t\VARTIL 
..... -

MEDIAN 3.t'VARTIL MAt,S MIN 
OBS.DATA 5.696 2.683 1.744 6.352 3.921 5.382 6.866 14.567 2.317 
LOG.DATA 1.652 .421 .260 3.024 1.366 1.683 1.926 2.679 .840 w 

STD.DATA 1.000 .471 1. 744 6.352 .688 .945 1.205 2.557 .40} 
LSTD.DATA -.088 .421 .260 3.024 -.374 -.057 .187 .939 -.900 
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Lavvannsanalysen er utfØrt ved hjelp aven matematisk modell, LAVANTI, 
for nedbØrfeltene til VM 2784 Aros og VM 2783 Skithegga. 

Modellen benytter seg av fem fysiografiske parametre som input. Disse 
er: 

-Spesifikt avlØp. 

-Største feltbredde. 

-Flateinnhold/stØrste feltlengde. 

-Effektiv sjøprosent (dvs. at sjøers 
magasinerende effekt justeres etter hvor de 
befinner seg i feltet). 

-100-\ snaufjell. 

Analysen gir verdier for det urørte (naturlige) felt. VannfØringsver
diene gir altså et bilde av hvordan avrenningsforholdene ville vært 
uten dagens reguleringer. Uke er den fineste tidsoppløsning analysen 
gir. 

Feltparameterne er gitt i tabell 7.1, og resultatene fra lavvannsana
lysen går fram av tabell 7.2 og fig. 7.1. Gjentaksintervallene er gitt 
i analysen. Dataene må sammenholdes med det gjennomsnittlig laveste 
periode m.h.p. vannfØring for å kunne brukes til f. eks. analyse av 
mulig jordbruksvannuttak. 

Tabell 7.1: Feltparameterverdier for felt: Aros. 

LAVVAHHSBEREGHIHGER HED LAVAHTI FOR FELT: AROS 

VERDIER FOR FELTPARAHETRE: 

SPES. AVL. 
BREDDE 
DHHAX 
EFFSJO 
DEKK 

t5.7888 
5.7588 

358.8888 
.4568 

188.8888 



Tabell 7.2 : Beregnede lavvannfØringer for felt: Aros. 

BEREGNINGSRESULTATER: 

REGION: 1 - SESONG: SOHHER 

HIDLERE 7-DØGNS LAVVANNFØRING = 

HIDLERE 38-DØGNS LAVVANNFØRING = 
HIDLERE 6Ø-DØGNS LAVVANNFØRING = 

7-0ØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) = 

38-0ØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) = 

68-DØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) = 

REGION: 1 - SESONG: VINTER 

HIDLERE 7-DØGNS LAVVANNFØRING = 
HIDLERE 38-DØGNS LAVVANNFØRING = 

HIDLERE 68-0ØGNS LAVVANNFØRING = 

7-0ØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) = 

38-0ØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) = 

Z.8 LlS'KHZ 
3.6 L/S.KHZ 
5.4 L/S.KH2 
.8 LISaKHZ 

1.3 LISaKHZ 
Z.3 LISaKHZ 

Z.3 L/S'KHZ 
Z.8 LlS'KHZ 
3.7 LISaKHZ 
1.8 LlS'KHZ 
1.3 LlS'KHZ 

Fig. 7.1: Lavvannsfrekvenskurver for felt: Aros. 
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Feltparameterne er gitt i tabell 7.3, og resultatene fra lavvannsana
lysen for felt Skithegga går fram av tabell 7.4 og fig. 7.2. I 
Skithegga må man kunne anta at kloakkvann gir betydelig bidrag til 
vannfØringen. I hvert fall inntil RØyken sentrum er avkloakkert. 

Tabell 7.3: Feltparameterverdier for felt: Skithegga. 

LAVVANNSBEREGNINGER HED LAVANTI FOR FELT: SKITHEGGA 

VERDIER FOR FELTPARAHETRE: 

SPES. AVL. 
BREDDE 
DHHAX 
EFFSJO 
DEKK 

16.9888 
3.6588 

178.8888 
.8488 

188.8888 

Tabell 7.4: Beregnede lavvannfØringer for felt: Skithegga. 

BEREGNINGSRESULTATER: 

REGION: 1 - SESONG: SOHHER 

HIDLERE 7-DØGNS LAVVANNFØRING = 

HIDLERE 38-DØGNS LAVVANNFØRING = 

HIDLERE 68-DØGNS LAVVANNFØRING = 

7-DØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) 
38-DØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) = 

68-DØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) 

REGION: 1 - SESONG: VINTER 

HIDLERE 7-DØGNS LAVVANNFØRING = 

HIDLERE 38-DØGNS LAVVANNFØRING = 

HIDLERE 68-DØGNS LAVVANNFØRING = 

7-DØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) 
38-DØGNS LAVVANNFØRING (18 ÅR) 
50-DØGNS UWVANNfØRING {10 AR) 

1.1 LlS'KH2 
2.8 LlS'KH2 
3.8 LlS'KH2 
.4 LlS'KH2 
.6 LlS'KHZ 

1.2 LlS'KH2 

2.4 L/S'KH2 
3.8 LlS'KHZ 
3.9 LlS'KHZ 
1.1 LIS' KHZ 
1.4 LlS'KHZ 
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Fig. 7.2: Lavvannsfrekvenskurver for felt: Skithegga. 
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AvlØpsendringene i et felt som fØlge av urbanisering er klare og lett 
påviselige. Det naturlige dreneringssystemet erstattes av glatte rØr 
og kanaler, lØsmasser dekkes av tette flater, terrenget bearbeides og 
en stor del av den naturlige vegetasjonen fjernes. 

Tar man for seg massebalanseligningen for avrenning 

t\Mt 
R = P + + E + S 

6t 
der 

R = vannfØring 
p = nedbØr 
M = overflatemagasin 
t = fyllingstid 
E = evapotranspirasjon 
S = infiltrasjon 
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ser man at de fordrØyende leddene for overflatemagasin M, evapotrans
pirasjon E og infiltrasjon S reduseres eller fjernes helt etter en ur
banisering. FØlgene av tiltakene kan, hydrologisk sett, være dramatis
ke ved at overvannet fjernes og effektivt fØres ut av feltet. Det na
turlige avrenningsmØnsteret, med lange dempede flomtopper som varte i 
timer eller mer, er erstattet av flomtilfeller der varigheten er en 
brØkdel av den naturlige, mens intensiteten har Økt til det mangedob
belte. Typisk urbane flomsituasjoner oppstår ved at de tette flatene 
gir maksimal avrenning ved intens bygenedbØr av varighet 5 - 10 minut
ter, mens det gjerne er vedvarende regn med relativt sett lav intensi
tet som skaper flom i naturlige felt. 

Den reduserte infiltrasjon etter en tradisjonell utbygging kan medfØre 
grunnvannssenkninger. I et naturlig felt infiltrerer mesteparten av 
nedbØren til grunnvannet og et balansert grunnvannsnivå opprettholdes. 
En senkning av dette nivået gjennom redusert tilfØrsel kan fØre til 
skader på vegetasjon, byggverk og vannforsyningsanlegg. 

Større vegetasjon med dype rØtter kan tØrke ut, man kan få setninger i 
grunnen med påfØlgende skade på bygg- og veianlegg, og vannforsynings
kilder kan bli redusert eller tØrke helt ut. 

Den Økte overflateavrenningen i volum og intensitet etter en utbygging 
påvirker resipienter i forskjellig grad. Effekten av det Økte avren
ningsvolum over tid vil være liten, da den for en stor del kompenseres 
av mindre grunnvannstilsig. 
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Økningen i tilfØrselen gjennom de skarpere flomtoppene er imidlertid 
mer resipientskadelige. Man vil oppleve en relativt stor Økning i fre
kvensen av flomtopper om sommeren med mulige kapasitetsproblemer ned
strøms. 

Virkningen av den naturlige feltavrenningen påvirkes av det urbane 
feltets beliggenhet i feltet. Dersom utbyggingsområdet ligger langt 
nede, vil den urbane flomtoppen kulminere og avta igjen fØr den natur
lige når målestedet. Urbaniseringen vil derfor ha liten eller ingen 
innvirkning på feltets påregnelige flommer. Ligger derimot utbyggings
feltet øverst i det natulige felt, vil man få en Økning av de påreg
nelige flommene av størrelsesorden lik den urbane flomtoppen. 

B~2 __ URBANI:ffDRDLDG1SlLDAIAINI:JSAHUNG 

Moderne VA-teknisk planlegging og dimensjonering har med dagens urban
hydrologiske datamodeller et redskap og en viten til rådighet som kan 
spare samfunnet for betydelige belØp dersom den blir brukt riktig. En 
forutsetning er imidlertid et tilfredsstillende datagrunnlag og hydro
logisk innsikt, noe man kontinuerklig arbeider med å oppnå blant annet 
ved hydrologisk avdeling, NVE. Helt siden bruken av urbanhydrologiske 
datamodeller kom inn i VA-teknikken har man ved hydrologisk avdeling 
vært aktive med hensyn til oppbyggingen aven nasjonal urbanhydrolo
gisk database med almen tilgjengelighet. Sentralt i dette er driften 
av et landsomfattende urbanhydrologisk stasjonsnett, bestående av 25 
felt som drives i samarbeid med utvalgte vertskommuner. Hydrologisk 
avdeling tar seg av instrumentering og databearbeidelse. 

Hydrologisk avdeling, NVE, sitter i dag inne med "lange" tidsserier 
(over 10 år) med data fra dette stasjonsnettet. Seriene er lagt inn på 
en felles database med fin tidsopplØsning. Standardobservasjonene om
fatter i dag korttidsnedbør (mm) med 1 minutt registreringsintervall, 
feltavrenning (l/s) med 5 minutter registreringsintervall samt tempe
ratur og snøsmelteintensitet (mmit) med timesintervall. For de lengste 
tidsseriene har man kun observasjoner av nedbØr og avløp. 

Man kan på bestilling få utlisting av avdelingens urbanhydrologiske 
datamateriale i form av varighetskurver, maksimum- og minimumsverdier 
og middelverdier for diverse tidsoppløsninger. (Skretteberg, 1987, s. 
6-7) 

Ofte vil det. være nødvendig med målinger på det aktuelle sted. NVE, 
ved hydrologisk avdeling, vil kunne yte faglig bistand ved opprettelse 
av målestasjoner i kommunene, samt bearbeiding av data. 

Overvannsdiponering kan grovt deles inn i to hovedfilosofier. Den ene 
(tradisjonelle) innebærer å samle opp mest mulig av nedbøren og lede 
vannet raskt til overvannsledningene. Dette medfØrer store overvanns
ledninger med hØye anleggskostnader og mulighet for senkning av grunn
vannsstanden med påfølgende fare for skader på bygninger og vegeta
sjon. 

Den andre filosofien som i hovedsak går ut på å samle opp minst mulig 
av nedbØren, vil koste mindre og kan gi minst skader totalt sett. 
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Dette oppnås ved å lede regnvannet bort på naturlig måte eller ved 
bygging av tekniske anlegg som etterligner naturlig avrenning. In
filtrasjon er stikkordet. Hensikten er å få til langsommere avrenning, 
mindre og færre overvannsledninger, lavere anleggskostnader og 
opprettholdelse av grunnvannsnivået. 

Skal man foreta en samlet vurdering av håndteringen av overflateavren
ningen i et urbant område trenger man grundig planlegging med godt 
kjennskap til de stedlige forhold (Jfr. Saltveit, 1988, s. 151, ff.). 

Det prinsipp man i dag sØker å bruke ved disponering av overvann og 
ved generelle urbanhydrologiske vurderinger er å satse på å opprett
holde det samme avrenningsmønster etter en utbygging som fØr. Vann
balansen holdes konstant. Metoden som brukes kan kort oppsummeres 
slik: utnyttelse av de fordrØynings- og infiltrasjonsmulighetene som 
fins i det naturlige avlØpssystemet (Skretteberg, 1989). 



Man kan grovt si at det kan forventes lavvannsperioder i to - tre 
måneder om sommeren og det samme om vinteren. Det eksisterer kun bruk
bare målinger av vannfØring for sommersesongen 1988 i vassdraget. Uke
middelverdiene for vannfØring ved VM 2784 Aros dette året er vist i 
fig. 9.1. Figuren viser at det i praksis med dagens manØvrering av 
dammer og med dagens uttak av vann k~n vannfØringen nær utlØpet av 
Arosvassdraget komme ned i ca. 0,1 m Is. 

I fagrapporten "Fiskeribiologiske undersØkelser i Arosvassdraget 1986-
1988" kap. 6.2.2 framgår det et Ønske om å opprettholde rn minste 
vannfØring på 1 m {s fra 1. mai til 1. desember og 0,5 m /5 fra desem
ber til mai målt ved VM 2784 Aros (fig. 9.1). 

Hvis fiskeinterssenes Ønsker skal legges til grunn ser man at lavvann
fØringsØkende tiltak kreves. 

Fig. 9.1: Ukemiddelverdier for målt vannfØring ved VM 2784 
Aros, 1988. 1988 er eneste år med målinger. Heltrukken 
strek viser fiskeinteressenes Ønske om laveste 
vannfØring. 
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Verdier for midlere lavvannfØringer og lavvannfØringer med 10 års 
gjentaksintervall slik de er vist i tabell 9.1, er omarbeidet fra de 
spesifikke vannfØringsverdiene i tabellene 7.2 og 7.4. Tallene danner 
basis for beregningene av hvilke mengder vann som må slippes på fra 
magasinene for å Øke vannfØringen i lavvannsperioder for forsØksvis å 
tilfredstille brukerinteressenes Ønsker om vann. 
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Tabell 9.1: LavvannfØringer ved VM 2784 Aros og VM 2783 
Skithegga, omregnet fra tabell 7.2 og 7.4. 

N-dØgns naturlige VM 2784 VM 2783 
layvannfØringer. Aros Skithegga 
(m Is) 

Sommer: Vinter: Sommer: Vinter: 

Midlere 7-dØgns: 0/2 0/25 0/03 0/07 
Midlere 30-dØgns: 0/4 0/3 0/06 0/09 
Midlere 60-dØgns: 0/6 0/4 0,09 0,11 

10-års gjent. 7 d: 0/1 0/1 0/01 0/03 
10-års gjent. 30 d: 0/15 0/15 0,02 0/04 
lO-års gjent. 60 d: 0/25 0/2 0/04 0,05 

Absolutt minste vannfØring ved VM 2784 Aros: 0/05 m3 /s. 
Absolutt minste vannfØring ved VM 2783 Skithegga: 0/006 m3 Is. 

De to hovedreguleringer i vassdraget er Verkensdammen og Kistefoss
dammen. Reguleringsgrensene er vist i tabell 9.2. 

Tabell 9.2: Dagens reguleringer i vassdraget. 

Vann, navn: Areal, ha: HRV LRV Reg.h, m: 

Gjellumvann/Kiste-
fossdammen 50 97/26 96,36 0,9 

Verkensvann 18 183,3 182,0 1,3 
Ulvenvann 40 183,3 ? ? 
Nordvann/SvinsjØen 40 183,3 182/0 1,3 

I flomsikringsutredningen nevnes en senkning av overlØpet på Verkens
dammen med 0,5 m. Dette vil kunne gi Økt flomdempningseffekt og til
skudd til lavvannfØringen. ReguleringshØyden blir dermed 1,8 m. 
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Det er få magasineringsmuligheter i vassdraget utenom dagens. Som et 
mulig suppleringsmagasin har en trukket inn Fabrikkdammen, som kan ut
nyttes uten store problemer, med' m nedtapping og 1 moppdemming 
regnet fra dagens overlØp. 

Flomsikringsutredningen skisserer tre alternative hovedlØsninger for 
ombygging av Kistefossdammen. Alt. '/ som innebærer senkning og utvi
delse av overlØpet til kote 96,40 og en terskel i Gjellumvanns utlØp 
på kote 96/90. Alt. 2, innebærer at damkrona legges på kote 96,90. 
Alt. 3.2 er en lukelØsning med reguleringsmuligheter som i dag. 

I tabell 9.3 er det satt opp et overslag over hvor store volumer de 
ulike magasiner kan representere. 



Tabell 9.3: Magasinvolumer representert ved ulike reguleringer 
vassdraget. Overslagstall. NØyaktig beregning kan 
ikke foretas fordi det ikke foreligger dybdekart. 

Gjellumvann, dagens regulering, 0,9 m 400.000 3 
: m3 Gjellumvann, Alt. 1 , terskel m/slisse : 200.000 m3 Gjellumvann, Alt. 2, flomsikr. , 0,54 m : 200.000 m3 Gjellumvann, Alt. 3.2, dagens reg. hØyde : 400.000 m3 Verkensvannene, dagens regulering, 1,3 m : 1.000.000 m3 Verkensvannene, senket ytterligere 0,5 m : 1.300.000 m3 Fabrikkdammen, 2 mregulering : 100.000 m 
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I tillegg kan det nevnes at overfØring av vann via vannledningen fra 
Holsfjorden også kan gi et visst bidrag til Økning av lavvannfØringen. 
Dette er ikke undersØkt nærmere. 

De volumer som er referert ovenfor representerer vann som kan tenkes 
brukt som tilskudd til den naturlige lavvannfØringen i vassdraget og/ 
eller til industrt, kraftproduksjon og jordbruksvann. Totalt renner 
det ca 54 mill. m vann ut gjennom Aroselvas utlØp i lØpet av et 
gjennomsnittsår. Magasinene i feltet utgjør ca 3 \ av dette. Ser en 
bort fra tilsiget vil vannmengdene i magasinene vare en viss tid av
hengig av hvor mye som slippes på (fig. 9.2). 

Fig. 9.2: Varighet av vannvolumene referert i tabell 9.3, 
som en funksjon av påslippsmengde. 
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Maksimal utnyttelse av dagens reguleringer til bedring av lavvannsfor
holdene vil gi betydelige tilskudd til den naturlige lavvannfØringen 
(fig. 9.3). For GO-dØgns lavvannsperiodef ser man at det i gjennom
s9itt kan oppnås vannfØring på ca 0,88 m /s i sommerhalvåret og 0,G8 
m /s i vinterhalvåret. 



Fig. 9.3: Naturlig lavvannfØring og påslipp fra dagens magasiner 
kan gi den viste vannfØring ved VM 2784 Aros i den 
gjennomsnittlig tørreste 60-dØgnsperioden sommer og 
vinter. Det forutsettes at magasineringsmulighetene i 
vassdraget utnyttes fullt ut med 0,9 m regulering i 
Gjellumvann og 1,3 m i Verkensvann. Det er sett bort i 
fra uttak av vann. 
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I tabell 9.4 skisseres virkningene av Økte eller reduserte regule
ringshØyder for mulighetene for lavvannfØringsØkninger. 

Tabell 9.4: FØlgene av mulige magasinendringer for mulighetene 
til å Øke lavvannfØringen i vassdraget, sett i 
forhold til dagens reguleringer. 

Dagens mulige ~O-døgns lavvannførtng: 
Sommer: 0,88 m /s Vinter: 0,68 m /5 

Reguleringsmagasin: 

Verkensvann, senket 0,5 m 

Kistefossdammen/Gjellumvann 

Tilskudd/minsket 
tilskudd i 60-
dØgns lavv~nns
periode, m /5: 

+ 0,06 

flomsikring, Alt. 1 ................... - 0,04 
flomsikring, Alt. 2 ................... - 0,04 
flomsikring, Alt. 3.2 ................. som i dag 

Fabrikkdammen, 2 mregulering ............... + 0,02 

FØlgende deler av vassdraget får nytte av vannfØringsØkningen: Verken
selva og Grodalselva/Aroselva. Denne grenen av vassdraget har både 
vannuttak til industri og landbruksvann, samt laksefØrende strekning. 
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LavvannfØringen i Skithegga er også et problem, men det viser seg at 
det ikke er noen reell magasineringsmulighet for lavvannfØringsØkning 
i denne delen av vassdraget. Kloakkbelastning/vannfØring/lukt må 
derfor avhjelpes ved at forurensningen minskes og ved andre generelle 
oppryddingstiltak. Ønskes Økt vannfØring er begrensninger i uttak av 
vann i tØrkeperioder en mulighet. 

I det fØlgende er det bare omhandlet lavvannsforhold i Verkenselv/ 
Aroselvgrenen av vassdraget. 

I lavvannsperioder har de fiskefaglige vurderinger kommet til at drt 
ideelle er en vannfØring på ca 1 m /s i sommerhalvåret og ca 0,5 m /s 
i vinterhalvåret, målt ved VM 2784 Aros. For optimalt fiske (oppgang 
av fisk) Ønskes ca 8 mJ/s i ett dØgn ved VM 2784 Aros 1-2 ganger pr 
måned. 
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Norcem har konsesjon på uttak av max 2 mill. mJ lår til industriformål 
fra Gjellumvann, etter vilkår ~v 1975. Dette gir et teoretisk kontinu
erlig uttak av vann på 0,063 m Is. Kapasiteten på 9verføringsnettet er 
på 0,1 m Is. I 1988 ble det tatt ut ca 1.000.000 m fra Gjellumvann. 
Dette er i den stØrrelsesorden uttaket har skjedd de senere år. Vann
standen i Gjellumvann har vært holdt på run~t kote 97. Tilrenningen 
til Gjellumvann representerer ca 20 mill. m pr år i gjennomsnitt. In
dustrikonsesjonen utgjØr dermed ca 10 \ av midlere årlig tilrenning. 

Kraftverket i utlØpet av Verkensvann har en installert effekt på 100 
kW. Energiproduksjon skjer vanligvis ved en effekt på 60-80 kW. Vann
mfngden som går gjennom turbinen vil variere mellom ca 0,7 og ca 0,9 
m Is ved en antatt virkningsgrad på 0,6. Dikemark Sykehus, som eies av 
Oslo kommune, har konsesjon på kraftverksdriften. Slipping av vann fra 
Verkensdammen fØlger et reglement der konsesjonæren har ansvaret og 
der slippingen skjer etter konsesjonærens behov utenom de avrennings
forhold som er spesifikt nevnt i reglementet. Reglementet er fra 
1953. Konsesjonæren opplyser at så langt det er mulig tas hensyn til 
lavvannfØringen iVerkenselva. 

Landbruket tar ut vann fra vassdraget til vanying av arealer. Kapasi
teten på dagens pumpeinstallasjoner er 0,15 m /s og dekker et areal på 
ca 2000 ha. 85-90 \ av landbrukets behov for vann er i månedene juni 
oy juli. I gjennomsnitt er det i dag aktuelt å ta ut 24.000 
m luke i den tørreste uken i året. Omregnet tilsvarer dette 0,08 
ml Is ved uttak 12 timer pr døgn alle ukens dager. For juni og juli er 
det aktuell~ utta~et ca 110.000 m t gjennomsnitt. gette ~varer 
til et kont1nuerl1g uttak på 0.02 m Is eller 0,04 m Is hV1S 
uttaket bare skjer 12 timer i døgnet. 

Sammenlignes de ønsker som er kommet fra de ulike brukerinteresser om 
minste vannføring i vassdraget er det klart at reguleringer og manØv
rerering av dammer med hensyn få l~vvannføring er nødvendig j Le~ge~ 
fiskeinteressenes Ønske om 1 m /s 1 sommerhalvåret og 0,5 m Is 1 V1n
terhalvåret til grunn vil hele det tilgjengelige magasinvolum trengs 
til dette formålet, jfr. fig. 9.3. Landbrukets og industriens uttak 
reduserer vannfØringen i elva som vist i fig. 9.4. 
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Fig. 9.4: Uttak av vann fra vassdraget reduserer virkningene av 
magasinene mhp. Økning av lavvannføringen. Utgangspunktet 
er 60-døgns mulig middelvannfØring, jfr. fig. 9.3. Til 
fradrag kommer uttak til jordbruk og industri. 
Virkningene av dagens middeluttak for jordbruket over 60 
dØgn og, jordbrukets pu~pekap~sitet samt virkningene av 
lndustrluttaket på 2 mlll. m lår (som kontinuerlig uttak) 
og industriens uttakskapasitet er vist. 

LokkefloMfer for fisk med 8 mJ /s i ett dØgn krever et vannvolum på ca 
700.000 m . Dette tilsvarer ca halvparten av magasinvolu~et i feltet. 

Kraftproduksjonen ved Verkensvann opphØrer i tØrkeperioder og uttak 
fra Gjellumvann til industri i framtiden er usikkert. Det er derfor 
landbruksinteressene som gjenstår som hoved forbruker av vann i tØrke
perioder. 

Det er nettopp ved tØrkeforhold at landbrukets behov for vanningsvann 
også er størst. Satt sammen med tallene for hva som er lØnnsomt å 
bygge av vanningsanlegg ser man at det vil kunne oppstå en betydelig 
reduksjon i vannfØring ved uttak av vann etter full lØnnsom utbygging. 
Behovet for vann i middel for den tørreste uke og for 10-årstØrken 
samt lØnnsom utbygging av kapasitet er vist i tabell 9.5. 



Tabell 9.5: Utbygging av jordvanningsanlegg basert på 

I dag: 

LØnnsom: 

Økonomiske lØnnsomhetbetraktninger er beregnet å gi 
vannuttak fra vassdraget i tørreste uke i henhold til 
tabellen. Tallene forutsetter uttak 12 timer pr dØgn, 
alle ukens dager. 

Midlere Uttak m/10 

utt. (m3 /s) 
årr gj.int. 
(m Is) 

0,08 0,16 

0,2 0,4 

Tabellen viser altså at det kan forventes et Ønske om uttak av vann 
som er over det dobbelte i forhold til dagens. 
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Hvis man ser på konsekvensene av dagens uttak regnet kontinuerlig over 
hele 60-dØgnsperioden ser man at dette betyr lite selv under en 10-
årstØrke (fig. 9.5). Med fullt utbyggede lØnnsomme anlegg vil derimot 
uttaket bli meget betydelig (fig. 9.6). Ved en 10-årstØrke vil f.eks 
uttaket tilsvare ca halvparten av det vann som kan Slippes på fra Ver
kensdammen i en 60-dØgnsperiode. 

Fig. 9.5: Uttak av jordbruksvann med dagens kapasitet sammenlignet 
med tilgjengelig vann, i middel og ved en 10-årstØrke, 
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Fig. 9.6: Uttak av jordbruksvann etter utbygging av lØnnsomme 
anlegg sammenlignet med tilgjengelig vann, i 
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juni/juli. Uttaket er regnet konstant over perioden. 
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For at misforståelser skal unngås er det tatt med en figur som viser 
at for korte perioder f.eks. dØgn vil det kunne oppstå kritisk lave 
vannfØringer selv med dagens kapasitet til jordbruksvanning og til in
dustri (fig. 9.7). 

Fig. 9.7: Kapasiteten til industrivannforsyningen og til 
jordbruksvanningen sammenlignet med absolutt minste 
vannfØring ved VM 2784 Aros og ideelt 60-dØgns påslipp 
fra magasinene. 
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Figurene viser at det i perioder enten kreves optimal magasinmanØvre
rlng mhp. lavvannfØring eller begrensninger på uttaket av vann. 
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lD~ __ DeeSUHHERlNELANBEfALlNEEB 

Det er kun to steder i vassdraget det er foretatt skikkelige hydrolo
giske målinger. Det foreligger nå måleserier for VM 2784 Aros og VM 
2783 Skithegga med timesverdier for vannfØring fra 22/4-88 til dd. 
Selv om målingene av vannfØring bare har pågått forholdsvis kort tid 
gjØr gode data fra Sandvikselva at det hydrologiske datagrunnlaget kan 
regnes som relativt godt. Hydrologisk sett vil datagrunnlaget oppnå en 
høyere nøyaktighetsgrad ved lengre måleserier. Men det må understrekes 
at dataene er hØyst brukbare slik de nå foreligger. Middelverdier og 
midlere vannfØringer kan sies å ha stor grad av nØyaktighet. Det er 
tall for ekstremene som vil kunne oppnå hØyere grad av pålitelighet 
ved en eventuell forlengelse av måleseriene. 

Ser man det hydrologiske datagrunnlaget i sammenheng med f. eks. mas
setransportmålingene og stoffkonsentrasjonsmålingene i vassdraget, må 
man kunne si at hydrologidataene er gode. 

Skal man etter en eventuell urbanisering ha tilfredsstillende hydrolo
giske forhold må målet være å sØke å opprettholde det naturlige avren
ningsmØnsteret og vannbalansen. NVE, ved Hydrologisk Avdeling, kan 
være behjelpelig med opplegg til urbanhydrologiske undersØkelser og gi 
råd med hensyn på opprettholdelse av den naturlige vannbalansen ved en 
utbygging. 

Magasinene som allerede eksisterer i feltet vil ved fleksibel og sam
kjØrt manØvrering kunne tilgodese flere brukerinteresser enn tilfellet 
er t dag. Men det er ikke mulig å oppnå vannfØring på gjennomsnittlig 
1 m /5 i en gjennomsnittlig 60-dØgns lavvannsperiode om sommeren slik 
som fiskeinteressene har ytret Ønske om. 

10_2 ANBEFAlINGER 

Bare et godt målegrunnlag kan gi gode hydrologiske beregninger. Det 
anbefales videre drift av de to målestasjonene i tL: år fra 
opprettelsen for å få data som hydrologisk sett er gode nok. Vann
fØringsregistreringene sammen med en grundig registrereing av vannut
tak til jordbruk og industri, tilfØrselen av avlØpsvann og dammanØvre
ring vil gi data som gjØr regresjonsanalysen sikrere. Dermed bedres 
sikkerheten til de genererte data både for flommer og lavvannfØringer. 

Sett i sammenheng med et eventuelt overvåkingsprogram vil videre 
måling av vannfØring være av avgjØrende betydning og måtte foregå 
kontinuerlig. 

Ønskes bedrede lavvannsforhold i vassdraget vil dette mAtte skje pA 
bekostning av stabile forhold i reguleringsmagasinene og 
brukerinteresser som jordbruk og industri. Det er fØrst og fremst et 
spørsmål om prioritering og manøvrering hva vannet i feltet skal 
brukes til. 
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