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FORORD 

Høsten 1983 ble Hydrologisk avdeling, Grunnvannskontoret, kon
taktet av Haugesunds elektrisitetsverk i anledning planene for 
kraftutbygging i Stordalsvassdraget. Befaring ble foretatt samme 
høst, og forslag til undersøkelsesopplegg forelå innen årets ut
gang. 

Den formelle bestilling av undersøkelsene ble gjort i brev fra 
HEV av 27.04.84. Samtidig ble det bestilt befaring i Abøreelva. 
Denne ble foretatt 5. juli. Konklusjonen var at videre under
søkelser der ikke skulle være påkrevd. 

Feltarbeidet med etablering av undersøkelsene i Etnevassdraget 
ble utført i juni-juli 1984, med noe supplerende arbeid i 
september. 

Den foreliggende rapport er et kompromiss mellom HEV's ønsker om 
raskest mulig å få resultater av undersøkelsene, til bruk ved 
utarbeidelsen av sin konsesjonssøknad, og Grunnvannskontorets 
ønsker om å ha et noenlunde pålitelig datamateriale som grunnlag 
for en uttalelse. Det presiseres derfor at de foreliggende 
vurderinger av grunnvannsforholdene er avgitt med forbehold om 
endringer, dersom et fyldigere observasjonsmateriale skulle tilsi 
dette. Det vises forøvrig til omtalen av forholdene på de under
søkte lokaliteter. 

I tillegg til forfatteren har flere av Grunnvannskontorets med
arbeidere } varierende grad vært engasjert i utarbeidelsen av 
denne rapporten. 

Oslo, juni 1985 

&~~-ri) 
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l • INNLEDNING 

Arbeidet med oppretting av malepunkter ble startet i uke 25, 1984 
og de fleste installasjoner ble utført i ukene 25, 26 og 27, men 
pga. at det var midt i vekstsesongen matte oppretting av noen 
installasjoner utesta til etter innhøstingen. Det siste arbeid ble 
utført i ukene 38 og 39. 

Det ble etablert malinger pa følgende steder (se fig. 1.1): 

Etneelva: 
Haheim 

Stenshagen 

Sørelva: 
Mo 
Auestad 
Høyland 

Stordalsvatn: 
Rame 
Horsnes 
Frette 

Stordalselv: 
Skjold 

Øyno 

l snitt med 4 rør 
l H utenfor snitt 

l 3 

l snitt med 3 rør 
l Il 2 
l 3 H 

l rør 
l 
l 

l snitt med 4 
l 

rør 

l H 2 
l 

utenfor snitt 

utenfor snitt 

Ved Haheim ble det opprettet et vannmerke med skrastilt skala like 
ovenfor snit tet. 

Ved Skjold ble det avmerket et vannmerke pa bru over elven nedenfor 
snittet. 

I tillegg vil NVE's Vm nr. 586 Stordalsvatn og Vm nr. 589 Rygg, 
anvendes for sammenligning elv- og grunnvannstand. 

Det er meget kort tid siden malestedene ble opprettet. For noen 
malesteder har det ogsa vært en del problemer med a fa malingene i 
gang. 

Som det er nevnt under pkt. 2.1 i "Generelt om grunnvann og grunn
vannsundersøkelser", sa ma en for a påvise samvariasjoner mellom 
elvevannstand og grunnvannstand ha observasjoner mellom begge over 
tid. 

Her, hvor det for grunnvannsobservasjonenes vedkommende, bare er 
Observasjoner for noen maneder i hvert av arene 1984 og 1985, er 
det ikke nok observasjonsmateriale til å trekke sikre slutninger om 
samvariasjon mellom elv- og grunnvannstand. 

De korrelasjoner og limnigrammer som framkommer av det lille 
observasjonsmateriale og de uttalelser vi kan gi, må bare betraktes 
som mer eller mindre klare tendenser til samvariasjon i de tids-
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perioder som malingene er foretatt i. Et fyldigere observasjons
materiale over noen ar med vekslende vær og nedbørforhold rna til 
for a trekke sikrere konklusjoner. 

For a bedømme virkningene aven eventuell regulering rna en ogsa ha 
simulerte vannføringer for reguleringen. 

Etter denne innledning følger i avsnitt 2 en generell beskrivelse 
om grunnvann og grunnvannsundersøkelser. I avsnitt 3 er beskrevet 
grunnvannsforholdene pa de enkelte steder hvor malinger foretas, 
samt hvilken pavirkning elvevannstanden har pa grunnvannnstanden pa 
stedet, slik det kan avleses av de innsamlede data og vist ved 
diagrammer. 

Alle skisser med beliggenhet, snitt, diagrammer etc. er samlet 
bakerst, etter beskrivelsene, bortsett fra kapittel 2 hvor figurene 
er presentert i teksten. 

2. GENERELT OM GRUNNVANN OG GRUNNVANNSUNDERS0KELSER 

Grunnvannet dannes ved infiltrasjon og nedsig i undergrunnen av 
overflatevann, dvs. regnvann, smeltevann fra is og snø, og flomvann 
fra vassdragene. Etter kortere eller lengre tid i transitt gjennom 
grunnen, vender grunnvannet tilbake til overflaten som kilder eller 
direkte som underjordisk tilsig til vassdragene. 

Idet vannet siger ned i grunnen, blir en del holdt tilbake som en 
tynn hinne omkring jordkornene og i de sma apningene og porene 
mellom kornene. Dette skjer pa grunn av vannets kapillaritet, dvs. 
dets evne til a fukte andre bade organiske og uorganiske stoffer 
som jorda bestar av og a trenge inn i de sma porer og apninger 
mellom kornene. 

Vannet som blir tilovers etter at jordas kapillære vannkapasitet 
er mettet kalles fritt vann. Dette siger videre nedover i jord
profilet gjennom de større hulrom og apninger inntil det treffer pa 
fjell eller tette jordlag som f.eks. leire. Her demmes det frie 
vannet opp og fyller alle hulrom og apninger slik at grunnen blir 
mettet av vann opp til et bestemt niva, grunnvannspeilet. Dette er 
grunnvannsonen eller den mettede sone. Den del av jordprofilet som 
ligger over grunnvannsonen kalles analogt den umettede sone og 
vannet i den som er kapillært bundet for markvann eller jordfukt. 

Grunnvannspeilet danner altsa skillet mellom den mettede og den 
umettede sone. Det defineres som det niva der vannets hydrostat
iske trykk er lik atmosfærens trykk. Dette gjelder for geologiske 
formasjoner hvor jordas struktur er sapass apen at atmosfæren har 
fri kontakt med grunnvannet. Markvannet i den umettede sone vil pa 
grunn av kapillariteten, ha et væsket rykk (poretrykk) mindre enn 
atmosfæretrykket. Dette undertrykket kan males og markvannsinn
holdet bestemmes ved hjelp av et sakalt tensiometer. 
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Jordsjiktet umiddelbart over grunnvannspeilet kalles den kapillære 
sone, her trekkes vann opp fra grunnvannet. Den kapillære stige
høyde avhenger sterkt av kornstørrelsen, fra 2-10 cm i fin grus og 
sand, og opptil la m og mer i finkornig materiale (tabell l). 
Vannets kapillaritet medfører at grunnvannspeilet sjeldent opptrer 
som en distinkt flate. Man har heller en kapillær overgangsone 
hvor alle porer er fylt med vann og jorda mettet, selv om en be
finner seg over grunnvannets virkelige niva. Et lite undertrykk 
viser imidlertid at vannet i overgangssonen ikke er fritt. Det 
regnes med innunder markvannet. 

Tabell L Kapillær stigehøyde (ref. Beskow, 1935). 

Materiale Kornstørrelse Stigehøyde i Stigehøyde i 
enskornet naturlige sedimenter 
materiale Løs pakning Tett pakning 

mm cm cm cm 

Grus, fin 6 - 2 l - 3 
sand, grov 2 - 0,6 3 - la 3 - 12 4 - 15 

Ol middels 0,6 - 0,2 la - 30 10 - 35 12 50 
Ol fin 0,2 - 0,06 30 100 30 - 200 40 350 

Silt, grov 0,06 - 0,02 100 - 300 150 - 500 250 - 800 

Tilgang pa vann fra den kapillære sone har stor betydning for 
planteveksten. Jordas evne til a lede kapillært vann beror 
imidlertid ikke bare pa den kapillære stigehøyde, men ogsa i stor 
grad pa den kapillære stigehastighet. Man har at dess finere porer 
desto lavere hastighet, og dermed lengre tid for passasje aven 
viss mengde vann. Bade stigehøyde og stigehastighet er i første 
rekke aVhengig av kornstørrelsen, men i omvendt forhold. Det opti
male forhold med størst evne til a lede kapillært vann har man i 
jord som ligger pa ov~rgangen mellom silt og sand, dvs. mojord 
(tabell 2). Mojord leder kapillært vann bade forholdsvis raskt og 
høyt og er derfor mindre utsatt for uttørking enn mer grovkornige 
jordarter. pa den annen side er den ogsa relativt mer utsatt for 
teledannelse om vinteren. Forøvrig beror den kapillære vann
transportkapasitet pa jordas pakningsgrad (struktur) 09 humusinn
hold. 

Tabell 2. Kapillær stigehastighet (ref. Atterberg). 

Materiale 

Grus, fin 
Fin sand/ 
grov silt 
Silt , grov 
Silt, middels 
Leire 

Kornstørrelse 
mm 

2 - 5 
0,05 - 0,10 

0,02 - 0,05 
0,01 - 0,02 

0,001 - 0,002 

Kapillær stigehøyde, cm i tiden 
l døgn 2 døgn 8 døgn 18 døgn 30 døgn 

2,2 2,4 
53 57 85 97 100 

115 136 166 177 180 
48 92 193 209 245 
5,5 
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2.1 Grunnvannsforekomster 

våre grunnvannsforekomster er stort sett knyttet til større grus og 
sandformasjoner. Disse skriver seg fra siste istid og ble avsatt 
ved istidens slutt under avsmeltingen av den mektige iskappe som da 
dekket landet. 

Landet vårt har vært nediset flere ganger og fjellgrunnen er skurt 
til og utformet av isen under dens stadige bevegelse fra innlandet 
ut mot kysten. Det tykke isdekket brakk løs og malte opp fjell
grunnen til stein og jord. Løsmaterialet ble ført med og avsatt 
ute ved iskanten som svære morenerygger (ra). Da avsmeltingen 
satte inn ved slutten av siste istid og isen trakk seg tilbake, ble 
løsmaterialet gjerne liggende som er noenlunde jevntykt lag på 
fjellgrunnen (bunnmorene). I perioder med uregelmessig avsmelting 
ble løsmaterialet gjerne etterlatt som store opphopninger (ende
morene, sidemorene). Der hvor smeltevannet strømmet fram under 
isen som breelver, ble disse morenene gjerne vannbehandlet slik at 
det ble dannet store deltaer med sortert og gradert materiale, (is
randdeltaer). særlig i dalførene ble det lagt igjen store smelte
vannavsetninger (glacifluviale avsetninger). 

Etter avsmeltingens slutt begynte elvene og bekkene å grave seg ned 
i løsavleiringene. Grus og sand ble transportert bort og avsatt på 
nytt i lavereliggende omrader (fluviale avsetninger). De finere 
fraksjoner ble vasket ut og lagt opp i innsjøer eller ført til 
havet og avsatt der. 

vi finner al~tid fluviale avsetninger langs våre vassdrag i form av 
deltaer, elvetraseer og elvesletter. Materialet som er avsatt 
langs elvene er gjerne godt sortert og gradert og dermed lett 
gjennomtrengelig for vann. Som regel står derfor grunnvannet i 
deltaer og elvesletter i god hydraulisk kontakt med elv eller inn
sjø og grunnvannspeilet viser ofte en utpreget samvariasjon med 
vannstanden i disse. på den annen side har man også spesielt elve
sletter med en nokså kompleks oppbygging der undergrunnen består av 
vekslende lag av finere og grovere materiale (sand og grus) med 
ofte markert forSkjellig permeabilitet. Slike forhold vil selvsagt 
komplisere samspillet mellom elvevannstand og grunnvannstand. 

2.2 Grunnvannsmagasinet 

Grunnvannsmagasinets størrelse beror på utstrekning og mektighet av 
den grunnvannførende formasjon. I tillegg har formasjonens porøsi
tet avgjørende betydning. Porøsiteten (total porøsitet) er forma
sjonens porevolum uttrykt i prosent av dens totale volum. Man må 
skille mellom total porøsitet og effektiv porøsitet (tabell 3). 
Den siste størrelse er den del av porevolumet som lar seg drenere 
for vann fra full metning til kapillær feltkapasitet, ved hjelp av 
tyngdekraften alene (figur l). Eller sagt med andre ord, effektiv 
porøsitet er formasjonens potensielle voluminnhold av fritt vann i 
prosent av formasjonens totale volum. 
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Som uttrykk for endring i grunnvannsmagasinet har man: 

dM = dh.n.A 

der dM er endringen i grunnvannsmagasinet, dh er endringen i grunn
vannstanden, n er effektiv porøsitet og A er grunnvannsformasjonens 
utstrekning. Grunnvannskillet følger som regel det topografiske 
vannskillet, men unntak forekommer. 

Tabell 3. Representative verdier for porøsitet (ref. Todd, 1980) . 

Materiale Kornstørrelse Total porøsitet Effektiv porøsitet 
mm % % 

Grus, grov 20 - 60 28 23 
middels 6 20 32 24 
fin 2 6 34 25 

Sand, grov 0,6 2 39 27 
middels 0,2 0,6 39 28 
fin 0,06 0,2 43 23 

Silt 0,002 - 0,06 46 8 
Leire <0,002 42 3 
Myr 92 44 
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1---------
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FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV 

0,002 0,006 0,Q2 0,06 0,2 0.6 6 20 60 600 

KORNSTORRELSE,mm 

Figur l. Total porøsitet, effektiv porøsitet og bundet vann i 
løsmateriale med ulik kornstørrelse (basert på tabell 3). 
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Generelt er grunnvannstanden pavirket av nedbør, temperatur, for
dunstning, vegetasjonens vannforbruk, tilsig fra høyereliggende om
rader og drenering til lavereliggende omrader. Langs vassdragene 
star gjerne grunnvannet i god hydraulisk kontakt med disse og vari
erer som regel i samsvar med elvevannstanden. I Norge har man 
typisk høy grunnvannstand i forbindelse med snøsmeltingen og ned
tiningen av telen. Senhøstes har grunnvannstanden gjerne et mindre 
maksimum i strøk med markert høstregn, men ogsa generelt pa grunn 
av at fordunstning og plantenes vannforbruk minsker. Utover 
vinteren synker grunnvannstanden gradvis som følge av at infiltra
sjonen stopper opp pA grunn av snø og is samt lav vannstand i vass
dragene. Man har ogsa langtidsvariasjoner over flere ar i grunn
vannstanden, forarsaket av nedbørfattige og nedbørrike arrekker 
eller perioder. 

variasjonen i grunnvannstanden er mer eller mindre faseforskjøvet i 
forhold til variasjonens arsak. Denne faseforskyvning kan strekke 
seg over timer til dager og uker, avhengig av grunnens fuktighets
tilstand og gjennomtrengelighet for vann. 

2.3 Grunnvannstrømninq 

Løsmateriale er mer eller mindre permeabel (gjennomtrengelig for 
vann). Permeabiliteten øker med kornstørrelsen, dvs. den er liten 
i leire og stor i sand og grus (tabell 4). Foruten kornstørrelsen 
er kornformen og sorteringsgraden avgjørende for løsmaterialers 
hydrauliske egenskaper. Permeabiliteten er størst i løsavsetninger 
som er transportert og avsatt under vann. I slike avsetninger er 
finstoffet vasket ut og de grovere fraksjoner gjerne sortert og 
gradert etter kornstørrelsen. Grovt og enskornig materiale hvor 
finstoff ikke fyller mellomrommene har størst permeabilitet. 

Tabell 4. Representative verdier for permeabilitet (ref. Todd, 1980). 

Materiale Kornstørrelse Permeabilitet 
mm emis 

Grus, grov 20 - 60 1,7 x 10-1 
" middels 6 - 20 3,1 x 10-1 

fin 2 6 5,2 x 10-1 
Sand, grov 0,6 2 5,2 x 10-2 

" middels 0,2 0,6 1,4 x 10-2 
" fin 0,06 0,2 2,9 x 10-3 

Silt 0,002 - 0,06 9,3 x 10-5 
Leire <0,0002 2,0 x 10-7 
~r 6,6 x 10-3 

Der vannførende formasjoner opptrer mellom ugjennomtrengelig 
(impermeable) lag, far man innestengt grunnvann. Her star vannet 
ofte under trykk. Hvis en borer eller graver gjennom det demmende 
lag, vil vannet stige opp i hullet, enkelte steder over terreng
overflaten hvis trykket er høyt nok (artesisk brønn). 
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I løsmateriale strømmer grunnvannet fra et høyere til et lavere 
nivA. Grunnvannspeilets helning og dybde under jordoverflaten av
henger av flere faktorer som terrengformasjon, klimatiske forhold, 
grunnens permeabilitet, og eventuell hydraulisk kommunikasjon til 
elv eller innsjø med gjensidig utveksling av vann. Stort sett 
følger grunnvannspeilet terrenget. Grovkornig materiale i grunnen 
gir imidlertid et mye flatere grunnvannspeil enn finkornig materi
ale. 

Grunnvann strømmer vanligvis laminært, dvs. rolig, uten hvirvler og 
med liten hastighet. En særegenhet ved laminær strømning er at 
hastigheten er proporsjonal med den hydrauliske gradient, dvs. med 
trykkhøydens fall. Dette uttrykkes ved Darcys lov som: 

v = k·r 

der v er hastigheten, k er permeabilitetskoeffisienten og I den 
hydrauliske gradient. 

Hastigheten v er her ingen reell hastighet, men lik vannføring delt 
pA brutto tverrsnitt. Den virkelige gjennomsnittlige strømnings
hastighet i hovedstrømsretningen er vin der n er formasjonens 
effektive porøsitet. 

Permeabiliteskoeffisienten uttrykker formasjonens hydrauliske 
ledningsevne og defineres som den vannmengde som gjennomstrømmer et 
materiale pr. tidsenhet og flateenhet ved lOoC, nAr den hydraul
iske gradient er lik l. Permeabiliteten er først og fremst av
hengig av materialets egenskaper - effektiv porøsitet, porenes 
kontinuitet, samt formasjonens struktur og lagdeling. Vannets 
egenskaper er ogsA bestemmende - tetthet og viskositet. I lagdelte 
sedimentære avsetninger er den horisontale permeabilitet ofte 
større enn den vertikale. 

Den hydrauliske gradient I er et ubenevnt tall som uttrykker 
minskingen eller fallet i trykkhøyde pr lengdeenhet i strøm
retningen, dvs. grunnvannspeilets helning i strømningsretningen. 

2.4 Grunnvann i fjell 

De fleste bergarter i Norge er lite porøse. Stort sett har man 
derfor at det vann som finnes i vAre bergarter opptrer i sprekker 
og sprekksystemer. Kartlegging av grunnvann i fjell krever derfor 
at man har kjennskap til bergartens sprekksystemer, hvordan 
sprekkene ble dannet og deres horisontale og vertikale forløp. 
Hvor mye vann berggrunnen kan oppta og magasinere avhenger av 
størrelsen, utstrekningen og forbindelsen mellom de enkelte 
sprekker. 

I løsavsetninger regner man vanligvis med at grunnvannspeilet stort 
sett følger terrenget. Grunnvann i fjell derimot følger ikke de 
samme regler. Grunnvannspeilet har her som oftest en uregelmessig 
form bestemt av sprekkenes forløp. De forSkjellige sprekksystemer 
er atskilt av ugjennomtrengelige lag, slik at de magasiner sprekk
ene representerer har lite eller intet samband med hverandre. Man 
fAr pA denne mAten en rekke mer eller mindre isolerte grunnvanns
magasin i fjell. 
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Grunnvannets strømningshastighet er som regel større i oppsprukket 
fjell enn i løse masser. Vannet samles i hovedkanaler som tilføres 
vann fra sidesprekker og hastigheten blir da gjerne turbulent. 

2.5 Grunnvannsundersøkelser ved vassdragsreguleringer 

Ved vassdragsreguleringer blir alltid vannstander og vannføring i 
vassdraget endret fra sin naturlige rytme. VArflommene blir 
minsket mens vintervannstanden blir økt, vannstanden pA etter
sommeren og høsten blir av stort sett samme størrelse som før. 
Somme tider kan et elveleie bli nærmest tørrlagt idet vannet føres 
over til nabovassdrag. NAr vannstanden i elv eller sjø pA denne 
mAten heves eller senkes, vil grunnvannstanden i tilliggende om
rAder til en viss grad følge med i forandringene. Slike for
andringer har stor betydning for allerede etablerte forhold i for
bindelse med plantevekst, vannforsyning fra brønner, samt tele
dannelse. 

Da et vassdrags innflytelse pA grunnvannstanden avhenger av flere 
faktorer som tidligere omhandlet, rnA der i hvert tilfelle hvor 
spørsmAlet dukker opp, foretas undersøkelser av grunnvannstand og 
elvevannstand, jordart og undergrunnens beskaffenhet, overflatens 
helning og høyde over elvas niva, nedbørmengde og fordeling av 
denne, samt temperatur. 

2.6 Observasjon av grunnvannstand 

For a kunne pAvise en eventuell samvariasjon mellom elvevannstand 
og grunnvannstand rna begge observeres over tid. For dette formal 
plasseres en rekke Observasjonsrør i snitt vinkelrett pa elva, 
eller tvers over dalen hvis det gjelder et dalføre. I elva rett ut 
for hvert snitt plasseres et vannstandsmerke (Vm) som avleses til 
samme tid som observasjonsrørene i snittet. Er det vanskelig pa 
grunn av spesielle forhold A etablere et vm i elva rett ut for 
snittet, kan andre mer eller mindre nærliggende vm benyttes. Alle 
observasjonsrør og vm nivelleres inn i et felles høydesystem. 

Det man spesielt~ ønsker kartlagt er hvorvidt og i hvilken grad 
vannstandsforholdene i vassdraget virker inn pA grunnvannsnivAet 
langs breddene og i tilliggende omrAder, hvor langt til sidene inn
virkningene brer seg, hvor raskt de forplanter seg og hvor raskt de 
dempes. 

Vanligvis mAler man grunnvannstanden ved peiling i perforerte 
observasjonsrør som er drevet eller satt ned i grunnen ved hjelp av 
skovelbor. Det brukes gjerne ekstra tykkveggede rør, sAkalte damp
rør med indre diameter 34 mm. Observasjonsrøret bestAr av seksjon
er pA 1,5 m som skjøtes sammen etter hvert som de drives ned. 
Nederste seksjon er et filterrør med sandspiss i nedre ende. 
Observasjonsrørene varierer i dybde etter de loakle forhold, gjerne 
fra 3 til 10 m. Avlesning av vannstanden skjer ved hjelp av brønn
lodd. Et mAleband som nederst er forsynt med en peileklokke som 
ved kontakt med vannflaten gir fra seg en lyd. Avstanden fra vann-
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flaten til rørets overkant avleses direkte på målebåndet. Av
lesningshyppigheten beror en del på de lokale forhold, idet en høy 
permeabilitet i grunnen fordrer hyppigere avlesninger. Vanligvis 
foretas avlesningen en gang i uken. Vannstanden kan også regi
streres kontinuerlig ved hjelp av limnigraf (automatisk vannstands
måler). Dette betinger imidlertid observasjonsrør av grovere 
dimensjon. Grunnvannstanden kan forøvrig måles i åpne brønner, 
f.eks. gårdsbrønner. 

2.7 Grunnvannsformasjoners geologi 

Ved grunnvannsundersøkelser er det av betydning å skaffe klarhet 
over grunnvannsformasjonens geologiske forhold dvs. mektighet, lag
deling, kornfordeling og sortering, samt permeabilitet og porøsi
tet. Med dette for øye tar man materialprøver nedover i jord
profilet med skovelbor. Siktekurvene for prøvene bestemmes og 
verdier for midlere kornstørrelse og sortering (enskornighet) taes 
ut. På grunnlag av materialprøvene kan også grunnens permeabilitet 
og porøsitet bestemmes enten ved forsøk eller ved hjelp av formler 
basert på generelle forskningsresultater (empiriske formler). 

2.8 Analyse av grunnvannsobservasjoner 

Ved vassdragsreguleringer er det nødvendig på forhånd å kunne esti
mere inngrepenes virkning på grunnvannstanden langs vassdraget. 
Som grunnlag for disse vurderinger nyttes de innsamlede observa
sjoner avelvevannstand, grunnvannstand, nedbør, etc. Observa
sjonene bearbeides og tilrettelegges i form av regresjonsligninger 
og korrelasjonsundersøkelser, geolimnigrammer, snittdiagrammer og 
kotekart over grunnvannspeilet. Ved vurderingen av observasjons
materialet og den mulige sammenheng mellom vannstanden i elva og 
grunnvannsforholdene langs denne, må en hele tiden ha for øye på
virkningen fra de klimatiske faktorer. Nedbør som fører til økt 
vannføring i elva vil samtidig ved infiltrasjon fra overflaten heve 
grunnvannspeilet. omvendt vil tørke føre til lavere vannstand både 
i elva og grunnen. Dette må i diagrammene ikke oppfattes som et 
bevis for at grunnvannsforholdene er påvirket av elvas vannstands
forhold, mens i virkelighet begge forhold varierer som følge aven 
ytre, felles påvirkning. 

I tillegg er der også andre forhold å ta hensyn til ved en helhets
vurdering av i hvilken grad grunnvannstanden varierer med elve
vannstanden. Grunnvannets strømningsretning, nivåforskjellen 
mellom elvevannstand og grunnvannstand og den naturlige drenering 
av grunnvannsmagasinet, er alle faktorer som må taes med for å 
kunne forutsi i hvilken grad endringer i elvevannstanden har 
innflytelse på grunnvannstanden langs elva. 
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2.9 Reqresjons- oq korrelasjonsanalyse 

En eventuell samvariasjon mellom grunnvannstanden og elvevann
standen kan undersøkes og klarlegges ved hjelp av regresjons- og 
korrelasjonsanalyse. 

Hvis man i et rettvinklet aksesystem avsetter hvert observasjonspar 
dannet av de samtidige avlesninger av grunnvannstanden i et rør og 
elvevannstanden, vil man fa et punktdiagram som illustrert i figur 
2. Her er grunnvannstanden (den avhengige variable) avsatt langs 
den vertikale akse og elvevannstanden (den uavhengige variable) 
avsatt langs den horisontale akse. Er det ingen samvariasjon til
stede mellom grunnvannstanden og elvevannstanden, vil punktene for
dele seg som en vilkarlig punktskare. Finnes der en samvariasjon 
derimot, vil denne vise seg ved at punktene grupperer seg i et mer 
eller mindre bredt band. En midlere kurve trukket sentralt gjennom 
punkt grupperingen vil beskrive den statistiske sammenheng eller 
relasjon mellom grunnvannstanden og elvevannstanden. Dersom denne 
relasjonen er rettlinjet, kan den uttrykkes matematisk som en sa
kalt regresjonsligning i den enkle form y = ax + b, hvor a er 
vinkelkoeffisienten som gir linjens helning med den horisontale 
akse og b gir linjens Skjæringspunkt med den vertikale akse. 
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Figur 2. punktdiagram. 

En krumlinjet relasjon mellom grunnvannstanden og elvevannstanden 
vil komplisere de matematiske utregningene betraktelig. I slike 
tilfeller søker man derfor a tilpasse to og om nødvendig flere 
rette linjestykker til punktgrupperingene, man far da et til
svarende antall regresjonsligninger. For eksempel kan relasjonen 
være forskjellig for sommer- og vinterforhold og/eller for lavere 
og høyere vannstander. En annen løsning er a matematisk trans
formere den krumlinjede relasjon til en rettlinjet og sa foreta 
beregningene. 
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Samvariasjon mellom to observasjonsserier kalles korrelasjon, og 
man sier at de to observerte størrelsene er korrelerte. En lineær 
korrelasjons godhet eller styrke uttrykkes ved hjelp av den såkalte 
korrelasjonskoeffisient (R), som da altså er et mål for samvaria
sjonen mellom de to observasjonsseriene. R kan variere fra +1 
gjennom null til -l. For R = O er der ingen korrelasjon, de av
satte punkter i aksesystemet fordeler seg helt vilkårlig i en 
punktsverm. Dess bedre og tettere punktene konsentrerer seg om den 
sentrale linjen eller regresjonslinjen desto nærmere vil R ligge 
l. For R = l har man en perfekt korrelasjon hvor alle punktene 
ligger på regresjonslinjen. En negativ R mellom O og -l viser en 
omvendt korrelasjon idet høye verdier i det ene datasett da går 
sammen med lave verdier i det andre datasett, og omvendt. 

Tar man kvadratet av korrelasjonskoeffisienten, altså R2 , fram
kommer en størrelse som angir den del av variasjonene i den av
hengige variable (her grunnvannstanden) som motsvarer variasjonene 
i den uavhengige variable (her elvevannstanden). Resten av varia
sjonene i den avhengige variable, dvs. (l - R2), må henføres til 
andre faktorer. Slike faktorer inkluderer direkte infiltrasjon til 
grunnvannet fra nedbøren, fordunstning og uttørking av de øvre 
jordlag, plantenes forbruk av vann, tilsig fra høyereliggende om
råder og drenering til lavereliggende områder. 

I en regresjons- og korrelasjonsberegning lar det seg også gjøre å 
ta med to (eller flere) såkalte uavhengige variable i en step
regresjon og beregne grunnvannstanden som en statistisk funksjon av 
f.eks. både elvevannstanden og nedbøren. Det et videre mulig å 
beregne partielle korrelasjonskoeffisienter som da kvadrert vil ut
trykke den relative del av totalvariasjonen i grunnvannstanden som 
kan tilskrives hver enkelt av disse to faktorene. 

Det er viktig å ha klart for seg at det statistiske begrep korrela
sjon, ikke forteller noe som helst om hva som er årsak og hva som 
er virkning, kun hvorvidt to hendelser eller fenomener varierer i 
takt (eller utakt) med hverandre, dvs. om der er en samvariasjon 
tilstede og hvor utpreget denne i så fall er. om den ene hendels
en forårsaker den andre, eller om begge hendelsene er forårsaket av 
en tredje hendelse må klargjøres ut fra kjennskap til de fysiske 
prosesser som er involvert og deres årsaks/virknings mekanisme. 

Foran er nevnt regresjonslinjens vinkelkoeffisent eller helning med 
horisontalaksen. En helning på 450 (vinkelkoeffisient 1,0) betyr 
at vannstandsvariasjonene i grunnvannsrøret ikke er dempet i 
forhold til vannstandsvariasjonene i elva. Minkende vinkel vil 
bety en økende dempning av grunnvannstanden. En vinkel større enn 
450 vil bety at grunnvannstanden har en større variasjonsbredde 
enn elvevannstanden, på grunn av andre faktorers innvirkning. En 
betingelse for resonnementet er at vannstandsmerket i elva er 
plassert rett ut for grunnvannsnittet. Dersom det sammenlignes med 
et vannmerke som står i et annet profil, vil forholdet bli 
annerledes aVhengig av de lokale forhold. 

En ulempe ved regresjonsanalysen, slik som brukt for vårt formål, 
er grunnvannstandens forsinkede reaksjon på endringer i elvevann
standen. Som eksempel kan nevnes at for en elveslette i Lærdal 
brukte en flomstigning i elva 18 timer for fullt å gjøre seg 
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gjeldende i et observasjonsrør plassert 180 m fra elva. Dette kan 
betraktes som relativt raskt. Det er imidlertid ikke mulig å ta 
hensyn til tidsforskjellen ved opptegning av punktdiagrammene og 
beregning av regresjons ligningene så lenge Observasjonene foretas 
manuelt som punktavlesninger med flere dagers mellomrom, og ikke 
kontinuerlig med automatisk registrering. Man må finne seg i denne 
ulempen som utgjøres ved at påvirkningsforsinkelsen fører til en 
økt spredning av punktdiagrammet. 

2.10 Geolimniqrammer 
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I et geolimnigram (grunnvannstandskurve) er grunnvannsavlesningene 
avsatt i et aksesystem med avlesningene langs den vertikale akse og 
tiden avlesningene er foretatt langs den horisontale akse. Med 
dette får man en kurve som viser hvordan grunnvannstanden varierer 
med tiden (figur 3). 
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Figur 3. Limnigrammer for vannmerke i elv (a) og grunnvannsnitt med 
to observasjonsrør (b). 

Geolimnigrammet illustrerer grunnvannstandens variasjonsmønster. 
Vannstanden til enhver tid gjennom månedene og årstidene kan leses 
direkte ut fra geolimnigrammet. Videre gir geolimnigrammet opp
lysning om grunnens evne til å lede vann, dvs. permeabilitet og 
dreneringsforhold. Raskt synkende grunnvannstand etter perioder 
med stor nedbør eller snøavsmelting viser høy permeabilitet og god 
drenering, men langsomt synkende vannstand kan tyde på dårligere 
dreneringsforhold. Raske og store stigninger skyldes normalt at 
elva stuver opp grunnvannet eller at området mottar mye vann ved 
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nedbør eller tilsig. Spisse topper indikerer høy permeabilitet og 
gOde dreneringsforhold. Avrundete geolimnigram tyder på at grunnen 
er mindre permeabel og/eller dårlige dreneringsforhold, eller at 
grunnvannstanden er påvirket av et jevnt sig fra et høyereliggende 
område. Økende avstand fra elv eller innsjø bidrar også til å 
flate ut geolimnigrammet. 

For en mer fUllstendig vurdering av grunnvannstandens variasjon 
plotter man i tilknytning til geolimnigrammet også opp elve
limnigrammet samt nedbørmengden fordelt over året. 

2.11 Snittdiaqrammer og kotekart 

Et snittdiagram viser grunnvannsnittets profil (figur 4). Terr
engets kontur og grunnvannspeilet er tegnet opp i målestokk og 
observasjonsrørene er lagt inn i korrekt relativ høyde. Snitt
diagrammer for flere snitt etter hverandre vil gi grunnlag for opp
tegning av kotekart av grunnvannspeilet. Et slikt kotekart vil gi 
svært nyttige opplysninger og grunnvannspeilets gradient, dvs. dets 
helningsgrad og grunnvannets strømningsretning. 
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Figur 4. Profil av grunnvannsnitt. 
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Når man som foran nevnt legger opp grunnvannsundersøkelser etter 
snittmetoden, blir det som regel satt opp et vannstandsmerke (vm) i 
elva rett ut for hvert snitt for aVlesning avelvevannstanden. Det 
hender imidlertid ofte at et vm ikke lar seg etablere fordi det 
regelmessig ødelegges av flom eller is. Man benytter da gjerne et 
mer eller mindre nærliggende vm som står tryggere. En kompliser
ende faktor som da kommer inn er isoppstuvingen som forekommer i 
våre elver om vinteren. En eventuell isoppstuving ved et vm vil 
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ikke registreres i de enkelte grunnvannsnitt lenger nede eller oppe 
i elva. Det omvendte kan også være tilfeller at det er is
oppstuving i elva like nedenfor grunnvannsnittene men ikke i elva 
ved Vm. Dette fører til en stigende grunnvannstand som da ikke 
registreres ved Vm. Slike forhold vil føre til større spredning i 
punktdiagrammene og dårligere korrelasjon enn hva det i virkelig
heten er, og også gi utslag på elvelirnnigrammene og geolirnni
grammene som topper. 

3 • MALESTEDENE 

Målestedene er vist ved planskisser og snitt, som viser plassering 
i terrenget og terrengets fallforhold i forhold til elva. Måle
punktene er angitt som rør l, rør 2, osv. Hvor det er flere rør 
som danner et snitt, blir målepunktet nærmest elva betegnet som rør 
l og de øvrige målepunkter innover fra elva rør 2, rør 3 osv. 

3.1 Håheim 

Det ble her etablert målinger i et snitt som går fra elva, langs 
den nye driftsbygningen, og videre innover til grensen av nabo
eiendommen. Utenfor snittet ble det satt ned et målerør oppstrørns 
elva, nær gartneriet. I elva, like ovenfor snittet, ble det opp
rettet et skråstilt vannmerke. Ved rør l er det installert 
limnigraf som måler grunnvannstanden kontinuerlig. 

De enkelte målepunkter har fått betegnelsen rør l til rør 4 for 
målepunktene i snittet og målepunktet ved gartneriet er betegnet 
med rør 5. Vannmerket i elva er betegnet med "Vm Håheim". Se 
oversiktskisse fig. 3.1 og fig. 3.2. 

For å vise eventuell samvariasjon mellom elve- og grunnvannstand i 
de enkelte målepunkter har vi framstilt korrelasjoner mellom Vm 
Håheim og de forskjellige målerør, se fig. 3.3 til fig. 3.7. 

Korrelasjoner på grunnlag av data fram til utgangen av mars 1985 
blir for de enkelte målepunkter som følger: 

rør l 0,99 
rør 2 0,96 
rør 3 0,94 
rør 4 0,93 
rør 5 0,93 

Limnigrammene i fig. 3.8 viser variasjon av grunnvannets dybde 
under terreng i måleperioden for rørene l og 2. I samme figur er 
transformert inn lirnnigrammet for Vm Håheim slik at O-punktet for 
vannmerket svarer til terrenghøyden. Dette er gjort for bedre å 
kunne se samvariasjoner mellom elve- og grunnvannstand innover i 
snittet. 
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I fig. 3.9 er lignende sammenstilling gjort for Haheim rør 3 og 4, 
og fig. 3.10 for Haheim og rør 5. 

Fig. 3.11 og fig. 3.12 viser limnigrammene for rør l til 5 med 
kotehøyder i stedet for dybde under bakken. Disse viser en for
holdsvis jevn stigning pa grunnvannspeilet innover i snittet. Sam
tidig viser rør 5 en høyere grunnvannstand enn rørene i snittet. 
Dette indikerer at grunnvannspeilet ogsa har et fall i elve
retningen. 

Graving ved rør l viste masser av steinblandede, grusig karakter. 
Ved nedsetting av rørene 2, 3 og 4 og vanngjennomgangsforsøk sa det 
ut til at massene langs snittet besto av samme slags masser. Ved 
rør 5 var det finere sand. 

Etter det vi kan se etter den korte periode som det er utført 
malinger, sa er grunnvannstanden pa Haheim influert av elvevann
standen i samtlige malepunkter. Korrelasjonskoeffisientene er fra 
0,93 til 0,99, altsa meget høye. Forløpet av limnigrammene for de 
forskjellige rørene er ganske like. Det vil ogsa si at vannstands
endringer forplanter seg jevnt innover i snittet. 

3.2 Stenshagen 

Det ble her etablert måling i tre målerør i grensen mellom eien
dommene 43.2 og 43.4 ~ i flukt med denne ut i elva pa eiendom 
36.3. Se oversiktskisse fig. 3.13 og fig. 3.14. 

Rør l er plassert ca. 6 m fra elva og antas a være sterkt pavirket 
av denne. For a sammenligne elve- og grunnvannstand har vi ogsa 
her anvendt data fra vm Haheim. 

Korrelasjon mellom vm Håheim og de enkelte rør er som følger (se 
fig. 3.15 til fig. 3.17): 

rør l 0,98 
rør 2 0,94 
rør 3 0,97 

Korrelasjonskoeffisienten er for alle tre rørene meget høye, selv 
om koeffisienten for rør 2 er noe lavere enn for rør l og rør 3. 

Fig. 3.18 viser variasjonene i måleperiodene for vm Håheim og for 
vannstandsvariasjonene i dybde under bakken for alle tre rørene pa 
Stenshagen. Ved rør 2 er grunnvannstanden gjennomgående noe høyere 
enn i rør l og rør 3. 

For rør l og rør 3 er variasjonene like og dybden under bakken er 
praktisk talt den samme bortsett fra at vannstanden for de laveste 
vannstander er en del lavere i rør 3. 

I fig. 3.19 er limnigrammene framstilt med kotehøyder. Ogsa her 
viser vannstandsvariasjonene seg a være meget ensartede. Kote
høyden på vannstanden i rør 2 er også høyere enn i rør l og 3, sær
lig på fallende og lave vannstander. pa lave vannstander er vann-
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standen i rør 3 lavere enn i rør l og opptil 35 til 40 cm lavere 
enn i rør 2. 

Massene ved rør l og 3 bestar av steinblandet grus. Ved rør 2 er 
det steinblandet grus ned til ca. 1,70 m. Fra 1,70 m til 2,50 m var 
det leirholdige masser. 

Dataene viser at elvepavirkningen er stor i snittet. Vannstanden 
stiger fra elva og inn til rør 2, bade i forhold til terreng og 
kotehøyder. Fra rør 2 til rør 3 faller vannstanden i forhold til 
terreng og kotehøyder, særlig pa lave vannstander. Dette skyldes 
muligens at de leirholdige masser ved rør 2 delvis danner en 
barriere, og at det ved rør 3 foregar en drenering av grunnvannet 
parallelt med elva. Dette er særlig merkbart ved lave vannstander. 

3.3 Rame og Horsnes 

Det ble etablert maling i et enkelt rør pa hvert av de to stedene. 
Se oversiktskisser fig. 3.21 og fig. 3.23 samt snitt fig. 3.20 og 
3.22. 

Rør Rame er plassert omtrent midt i de omrader som kan være berørt 
av grunnvannsendring pga. vannstandsbevegelsen i Stordalsvatn. For 
a sammenligne vannstanden i Stordalsvatn og vannstanden i Rame har 
vi anvendt Vm 586-0 Stordalsvatn. 

Korrelasjonen mellom Vm 586-0 Stordalsvatn og rørene Rame og 
Horsnes er som følger (se fig. 3.24 og fig. 3.25): 

rør Rame 0,76 
rør Horsnes 0,94 

Korrelasjonskoeffisienten er lav for røret pa Rame, mens den er 
forholdsvis høy pa Horsnes. 

Limnigrammet fig. 3.26 viser dybde under bakken for rørene sammen 
med limnigrammet for Vm 586-0 Stordalsvatn. Av dette framgar det 
at røret pa Rame i hovedtrekk følger vannstandsbevegelsen i Stor
dalsvatnet, men at det er en del avvik som ogsa gjenspeiler seg i 
den lave korrelasjon. 

For rør Horsnes følger vannstand i rør og vannstand i Stordals
vatnet hverandre bedre, noe som viser seg pa størrelsen av korrela
sjonskoeffisienten. Røret pa Horsnes har vært ødelagt, slik at 
bare malinger for periOden november 1984 til og med mars 1985 er 
vurdert. 

Det samme forløp viser fig. 3.27 hvor limnigrammene er framstilt 
med kotehøyder i stedet for dybde under bakken. Kotehøyden for Vm 
586-0 kan være noe unøyaktig. Den er ikke nivellert, men vi har 
foretatt en beregning pa grunnlag av 3 observasjoner. 

pa Rame bestar massene ved røret av pafylte masser ned til ca. 
95 cm. Fra 95 cm til 105 cm er det et lag med svært humUSholdige 
masser. Videre nedover er det tett blaleire. Det antas at det 
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humusholdige lag best&r av de samme masser som finnes i strand
kanten. 12 m ovenfor røret best&r massene av 20 cm matjord og 
videre nedover av tørrskorpeleire ned til 90 cm. 

De p&fylte massene best&r av finkornede masser med noe steininn
blanding, men antas & være ganske tette. Den vesentlige p&virkning 
fra vannstanden i Stordalsvatnet til rør Rame antas & skje gjennom 
det humusholdige laget, men at vanntransporten kan være nedsatt 
pga. kompresjon fra de p&fylte masser. 

p& Rorsnes er det finere masser ned til ca. 1,5 m, herfra grus- og 
sandholdige masser. 

Ved Rame er det vanskelig & fastsl& forholdet mellom vannstanden i 
Stordalsvatn og grunnvannstanden ved røret p& grunnlag av den korte 
m&leperioden. Observasjonene tyder p& at p&virkningen er ujevn og 
avdempet. 

P& Rorsnes er m&leperioden enda kortere enn p& Rame, men det synes 
som om p&virkningen er større enn p& Rame. 

3.4 Frette 

Ogs& ved Frette ble det bare satt ned ett rør. G&rdbrukeren ønsket 
ikke rør ute p& selve jordet, s& røret ble plassert inntil vei
skr&ningen, se fig. 3.28. 

Korrelasjonen mellom Vm 586-0 Stordalsvatn og røret p& Frette er 
som følger (se fig. 3.29): 

rør Frette 0,93 

Korrelasjonskoeffisienten m& sies & være høy tatt i betraktning at 
avstanden mellom vannmerket og m&lestedet er lang. 

Limnigrammene for Vm 586-0 Stordalsvatn og vannstandsdybde under 
bakken for røret ved Frette viser at vannstandsvariasjonene i røret 
følger vannstandsvariasjonene i vatnet meget godt, men en del av
dempet, se fig. 3.31. Det samme bilde gir fig. 3.32 hvor limni
grammene for vannmerke og rør er framstilt med kotehøyder. 

Massene p& m&lestedet best&r av et ca. 20 cm mat jordlag, videre ned 
til 105 cm silt- og leirholdige masser. Rerfra stenholdig, grus og 
og sand. 

Som for Rame og Rorsnes er kotehøyden p& vannmerket bestemt ved 
beregning. Forskjeller mellom vannstanden i Stordalsvatnet ved 
vannmerket og ved m&lestedet som følge av oppstuvinger pga. vind i 
ulike retninger kan her gi større usikkerheter enn p& Rame og 
Rorsnes. 

Alt tatt i betraktning, med reservasjon for korte m&leperioder og 
den nevnte usikkerhet, m& det sies at vannstanden i Stordalsvatnet 
har stor innflytelse p& vannstandene p& m&lestedet. 
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3.5 Skjold 

pA Skjold ble det etablert mAling i et snitt bestAende av 4 mAlerør 
og et mAlerør oppstrøms snittet, se fig. 3.33 og fig. 3.34. Det 
ble ogsA avmerket et vannmerke pA broen over elva, betegnet "Vm 
bru". Ved rør l ble det installert limnigraf som mAler grunnvann
standen kontinuerlig. 

Fra observatøren har vi pA tross av purringer ikke mottatt observa
sjoner lenger enn til og med september. Han har ikke mAlt pA vann
merket, og limnigrafen har ikke vært i drift. vi har derfor 
betraktet vannstanden i rør l som tilnærmet lik elvevannstanden, og 
har sammenlignet de øvrige rør med dette. 

Korrelasjonen mellom rør l og de øvrige rør er som følger (se fig. 
3.35 til 3.38): 

rør 2 0,97 
rør 3 0,97 
rør 4 0,95 
rør 5 0,94 

Korrelasjonene er høye og meget ensartede over feltet i mAle
perioden. 

Limnigrammene over dybde under bakken, fig. 3.39 og fig. 3.40, 
viser ogsA et meget ensartet forløp av vannstandene innover i 
snittet. 

Framstillingen av limnigrammene med kotehøyder pA fig. 3.41 og fig. 
3.42 viser liten stigning av vannspeilet innover i snittet, mens 
stigningen fra snittet til rør 5 er betydelig større. 

Ved rør l ble det ved nedsetting av rør for limnigrafen utført 
graving til ca. ·1 m under grunnvannstand. Massene besto av stein 
med tverrmAl opptil ca. 50 cm, samt grov grus og sand. Innover i 
snittet var det pA toppen et mat jordlag av myraktig konsistens av 
varierende tykkelse. Under dette, noen steder silt- og leirholdige 
masser, men pA dybden steinholdig grus og sand med stor permeabili
tet, slik ogsA figurene gir inntrykk av. 

MAlingene over denne korte periode tyder pA stor sammenhengende 
innflytelse mellom rørene, og de grove, permeable massene antas A 
fortsette ut til elva, og at elvevannstanden derfor vil ha stor 
innflytelse pA grunnvannstanden. 

3.6 ~ 

pA Øyno ble det etablert et snitt bestAende av 2 rør, og et rør 
oppstrøms snittet. Rør l er plassert ca. 2 m fra elva og antas 
tilnærmet A være lik elvevannstanden, og rør 2 og 3 sammenlignes 
med rør l. Se fig. 3.43, fig. 3.44 og fig. 3.45. 
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Korrelasjonen mellom rør l og henholdsvis rør 2 og 3 er som følger 
(se fig. 3.46 og fig. 3.47): 

rør 2 0,93 
rør 3 0,97 

Korrelasjonene er høye. Korrelasjonen mellom rør l og rør 3 er 
høyere enn mellom rør l og rør 2. 

Forløpet av limnigrammene for dybden under bakken viser et like
artet forløp av vannstanden i rørene, se fig. 3.48. Fig. 3.49 
viser vannspeilets stigning innover i snittet og en sterkere 
stigning vinkelrett pA snittet. 

Massene bestAr, etter mat jordlag pA ca. 20 cm, av steinblandet grus 
og sand. 

De høye korrelasjoner, sammen med det innbyrdes, ensartede forløp 
av limnigrammene og masseforholdene, indikerer at elvepAvirkningen 
pA de flate partier vil være stor ogsA pA dette sted. 

3.7 Mo 

Ved Mo ble det etablert mAling i et snitt med 3 rør. Se oversikt
skisser fig. 3.50 og 3.51. 

For.A sammenligne elve- og grunnvannstand har vi anvendt vm 589-0 
Rygg samt et eget vannmerke som vi har opprettet pA brua over elva 
oppe ved Litledalsvatnet og som vi har gitt betegnelsen "Vm bru 
Litledalen". Se fig. 3.66. 

Korrelasjonen mellom vm 589-0 Rygg og de enkelte rør og mellom Vm 
bru Litledalen og henholdsvis de samme rør er som følger (se fig. 
3.52 til fig. 3.57): 

rør l 
rør 2 
rør 3 

vm 589-0 

0,95 
0,72 
0,58 

Vm bru Litledalen 

0,99 
0,71 
0,56 

Mellom vannmerkene og rør l er korrelasjonen høy, mens den for rør 
2 og særlig for rør 3 er lav. 

En sammenligning mellom rør l og henholdvis rør 2 og rør 3 gir 
disse korrelasjonene (se fig. 3.58 og 3.59): 

rør l 0,79 
rør 2 0,63 

Mellom rør 2 og rør 3 blir korrelasjonen (se fig. 3.60): 

rør 3 0,87 
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sammenligning mellom de to vannmerker gir denne korrelasjonen (se 
fig. 3.61): 

vm bru Litledalen 0,96 

Limnigrammene for dybden under bakken sammen med limnigrammet for 
vm 589-0 Rygg viser et noe uoversiktlig bilde når det gjelder for
holdet mellom vannstand i elv og grunnvannsrør. Dette skyldes del
vis at det for vannmerket er daglige verdier, mens det for rørene 
er ukeverdier, se fig. 3.62. 

på fig. 3.63 er limnigrammene for rørene framstilt sammen med 
limnigrammet for vm bru Litledalen, hvor vi som for rørene har 
ukentlige målinger. Her framgår forholdet mellom elve- og grunn
vannstand bedre. Kurvene indikerer at elvevannstanden påvirker 
grunnvannstanden selv om det innover i snittet er sterkt avtakende 
korrelasjoner. 

Fig. 3.64 viser limnigrammene framstilt i kotehøyder. De viser en 
stigende, ensartet grunnvannstand innover i snittet. 

Ved rør l består massene i dypet av grus og sand. Ved rør 2 og ved 
rør 3 er det silt og leirholdige masser. 

pa Mo er det sprikende tendenser mellom korrelasjoner og limni
grammer, men det ser ut til at elvevannstanden har virkning innover 
i snittet. C; 

3.8 Auastad 

på Auastad ble det etablert et snitt med to rør. Gårdbrukeren 
ville ikke ha rør pa den dyrkede marken. Rør l måtte plasseres 
like ved vannkanten og rør 2 ble plassert ca. 6 m på andre siden av 
en åpen grøft som hadde avløp til elva ca. 200 m nedenfor snittet. 
Se fig. 3.65a og fig. 3.66. 

For a sammenligne elve- og grunnvannstand ble vm bru Litledal 
anvendt. Korrelasjonen mellom dette vannmerke og rørene er (se 
fig. 3.67 og fig. 3.68): 

rør l 0,99 
rør 2 0,73 

Den lave korrelasjonen i rør 2 kan være forårsaket av drensgrøfta. 

Limnigrammet framstilt med dybde under bakken for rørene og limni
grammet for vannmerket viser for rør l et avdempet, men ganske ens
artet forløp av vannstanden, sammenlignet med vannmerket. Rør 2 
viser et forløp som i hovedtrekk, men meget avdempet, følger vann
standsforløpet for både vannmerket og rør l. Se fig. 3.69. 

sammenligning av vannstanden i rørene i kotehøyder viser stigning i 
snittet. Se fig. 3.70. 
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Massene bestAr ved rør l av silt ned til ca. 140 cm, videre grus og 
sand. Ved rør 2 er det pA toppen ca. 40 cm myr, som gAr over i 
siltholdige masser videre nedover. 

Snittet er ikke helt godt som en følge av at en ikke fikk plassere 
rør pA den dyrkede mark. Det er vanskelig A si i hvor stor grad 
drensgrøfta virker inn pA grunnvannstanden. 

Det ble foretatt en masseundersøkelse i den øvre enden av den 
dyrkede mark (Auastad Il). Pga. masseforholdene ansA vi det ikke A 
være aktuelt med etablering av noe snitt der. Se fig. 3.65b. 

3.9 Høyland 

pA Høyland ble det etablert et snitt med tre rør ved grensen mellom 
eiendommene 48.1 og 48.8. 

Korrelasjonen mellom vArt vannmerke Vm bru Litledal og rørene er 
(se fig. 3.71 og fig. 3.72): 

rør l 0,97 
rør 2 0,86 
rør 3 0,76 

Rør l har en høy korrelasjon. I rør 2 og rør 3 var det i mAnedene 
januar og februar is i rørene. Det er derfor særlig lite mAlinger 
for disse rørene, men korrelasjonene viser en avtakende tendens 
innover i snittet. Se fig. 3.73 til 3.75. 

Limnigrammene med dybde under bakken sammen med limnigrammet for Vm 
bru Litledalen viser at vannstandsforløpet for rør l følger elve
vannstanden, men en del avdempet. For rør 2 og rør 3 er som nevnt 
foran ingen mAlinger i januar og februar. For de øvrige mAneder er 
forløpet mye avdempet. Se fig. 3.76. 

Fig. 3.77 viser et stigende grunnvannspeil innover i snittet i 
tiden som det foreligger mAlinger for. 

Ved rør l er det siltholdige masser ned til 100 cm, herfra stein
holdig grus og sand. Videre neover i snittet er massene mer leir
holdige. 

MAlingene fram til nA viser for rør l et klart, men noe avdempet 
forløp i forhold til elvevannstanden. For rør 2 og rør 3 kan 
mUligens hovedbevegelsene i elvevannstanden avleses, men som tid
ligere nevnt er antall mAlinger her svært lite. 

4 . SAMMENDRAG 

Som en helhet tyder de mAlinger som til nA er utført pA at det ved 
HAheim og Steinshagen er tydelig pAvirkning fra elvevannstanden pA 
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grunnvannstanden. pa Rame kan hovedtrekkene av vannstanden i Stor
dalsvatnet spores i limnigrammene. pa Horsnes er maleperioden kort, 
men viser større pavirkning enn pa Rame. For Frette er pa
virkningen ganske lik pavirkningen pa Horsnes. 

pa Skjold viser den korte maleperioden stor innbyrdes likhet i 
grunnvannsendring i rørene over hele feltet. Vi har her ingen 
malinger fra det vannmerke vi tok ut pa brua over elva, slik at vi 
har ingen direkte sammenligning med elvevannstanden, men malinger 
og masseforhold tyder pa stor pavirkning. 

snittet pa Øyno gir omtrent det samme bilde som pa Skjold. 

Snittene i Litledalselva gir et mer blandet bilde. Det er her 
lavere korrelasjoner innover i snittene, og elvepavirkningen er 
delvis mer avdempet, men hovedbevegelsene i elvevannstanden kan en 
finne igjen i limnigrammene for rørene. 

De første malinger i Etnevassdraget ble startet i Juli 1984 og i 
denne rapporten er malinger t.o.m. mars anvendt til korrelasjoner 
og limnigrammer. En del malinger ble startet senere. Det er der
for et begrenset datamateriale vi har hatt til anvendelse. vi 
mangler malinger for en sa viktig periode som april-juni. 

For en fullstendig analyse av grunnvannsforholdene i forhold til 
elvevannstand er det ogsa nødvendig med Observasjoner over flere 
ar, slik at vekslende elve- og grunnvannstander pga. arlige ned
bør- og klimaforhold fanges opp i dataene. 

For a kunne analysere i hvilken grad en eventuell utbygging av et 
vassdrag vil influere pa elvevannstanden og de endringer i grunn
vannstanden dette vil medføre, er det nødvendig a kjenne de 
simulerte vannføringer i elva etter regUleringen. Det trenges data 
fra en periOde pa flere ar. Slike simulerte vannføringer er gjen
gitt i den rapport ingeniørfirmaet A.B. Berdal Als har utarbeidet 
for Haugesunds elektrisitetsverk, om vannføringer i Etnevassdraget 
før og etter utbygging. Grunnvannsdataene er enn a for spinkle til 
a kunne utføre de ønskede analyser. 

Under etablering av snittene ble det tatt en del prøver. Disse er 
ikke analysert enna. Der vi støtte pa steinblandede masser kunne 
vi ikke ta prøver. De massebeskrivelser som vi har gitt kan derfor 
være noe unøyaktige. 
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KORRELAS~ONSDIAGRAM FOR STNR: 185001 - 81 
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KORRELAS-JONSO I AGRAt1 FOR STr-Ft I 188062 - 81 
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KORRELAs...JONSO l AC3RAM FOR STNR: 18a 10 l - 81 
SOM FUNKS~ AV STNR: SBS O 
YC 18i5101) - ~1.S6 -to 1.00 .. XC sas) 

~,-_K_O_R_R_E~L_A~S~~_ON.-~: _____ O~.S~~_'-r __ S~IC3N~~.~N~I_V~~~:~O~.~9S~O~ ____ r-~~Mo=-__ ~.., 

, ~+-------~--------4-------~~~""-'/_""-·""~""~·:4·~-···-· ~~ ..... _ .... _/~."'" 
x··~"" /x .......... .... 

T .......... ······ .... ~v~ ..... ···>···· 
+---------r--------+~~--~H-~~----~------_1 

~+___-~ ... -.......... ----:> ..•..••••. .L_+:~-..... .,..::-x/_ .......... -+-......... -......... -+----1 

~/-:~/.// 
-v········ ......... 

O ..... / •.•..•• 

~.O 0.2 O.~ 0.6 

T 

Vm 589-0 Rygg 
Fig. 3.52 

KORRELAS~ONSOIAC3RAM FOR STNR: 18al02 - 81 
O SOM FUNKS~ON A V ST NR : sas 

YC l&al02) -
KORRELAS~ON: 

- l .2, TO. 16 .. XC sas) 
O.ilS SIC3N.NIV~: o.aso 

0.8 

Mo 

x 

1.0 
11 

~: / ............... .... 

å~------------~------------~------------+---~~------+-·_--------~ 
I .........•.... / 
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I 
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I 
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............ 
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Vm 589-0 Rygg 

Fig. 3.53 
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KORRELA~IAGRAH FOR STNR: 
SOM FUNKS..JON AV STNR: see 

lea.ela - 81 
O 

0.6"7 • X( 688) -1.a-t T 

0.6"7S SIGN.NIVA: O.sea 

...... 

........ 
................. 

........................... 

x 

O.-t 0.6 

Vm 589-0 Rygg 

x 

.. ' 

KORRELAS-IONSO I AGRAM FOR STNR: lea 10 l - 81 
SOM FUNKS~ AV STNR: lea 120 - ea 
Y( leal01) - 1.62 T 0.8"7 • X( 188120) 

.... 
.• ' X 

L v 

0.8 

................. 

1.0 
11 

q,-~K~OR~R~E=L~A~S-I~ON~=: _____ 0~.8~86~r-_S~I=GN~.~N~I~V~A~:-=0~.~88~O~ ____ ~ ___ Mo __ ~~--, 
r .... 

,.,." o" ... ... .... 
,/ .... ...... ..... N 

Ul 
.~------------~------~~~~~~--------+-------------t-------------; 

G! 
+---~~~~~-----+--------~--------r--------; 

.......................... 

-15.-t 

Fig. 3.55 
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I<ORRELA8.JONSO I AGRAM FOR STNA: UNS 402 - 84 
SOM FUNl<8.JON AV STNR: lA 420 - A 
YC IAI02) - 1.28 ~ 0.'0 • XC 4A42O) 

-r I<ORRELAS-JON: 0.'08 SIGN.NIV"': 0.880 Mo 
O'-~----~~'-~--~~~'-~~~~~T-~~~----~~,~~------~ 

~I / x 
Ul "", •• , ...... 

:4_-----------~----------~------------~ .. -... -... -.... -... -.~-.~~.~--4------X----~ 

O+----------+----------+-------~+---~----+-----?~~ 
~ ///-_. X Xx / 

O~--~---/~--~~"~~--~ 

~ .. ~ ..... /~/x.. XL ... _ 
~:~~~ .. ~ .... ~ ... ~/~ .... ~ .... : ... : ... ~~.:~~~~~~:~~~~:~~~::~~~:~~~~~~x~:~~~:~/~/~ .... ~./ 
:. /V ~ /,/ 

X / 
-15." -15.2 -15.0 

Vm bru Litledalen 
Fig. 3.56 

I<ORÆLAs.JONSOlAGRAI1 FOR STNA: lAl08 - 84 
SOM "'UNI<S.JCN AV STNR: lA 120 - A 
YC IAlOS) - 0.'8 ~ 0.68 • XC lA12O) 

~ I<ORREL-AS-JON: 0.666 SIGN.NIV"': 0.880 
O 
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Mo 
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H 

~ I 
..... 

.~ 

...., 
lo< 
9-
~ 

Ul 

O 
I ........... 

.............. : 
Ul .~ •• ~ ...... / 
O;-------------~----------~--------~~+.-.. ~~·~--------;------------; 
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I'"' ••••••••••••••••••• 

å~---------+--------~~ .. ~·'------+--------~~--~Xv----; 
I .... 

~ ......................... X./ 
.;-----------~~~ ... ~--------~-----------+----~~----;---~~'------; 
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~;-__________ -+ __________ ~~ __________ +-~~~~~~X~~ __________ ~ 

: /fo/X X 
+---------+---------~v----~~~----~x--~------~ 
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Vm bru Litledalen 
Fig. 3.57 
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1<0RREL..As..JONSO I AaRAM FOR STNR: i8a i 02 - 8 l 
SOM,- FUNKs..JON A V STNR: 185 10 l - 8 l 

YC 185102) - 0.28 + O.iS. XC 18510i) 

~,-_K_0~R_R~E~L.._A_s..J~ON~~: ____ ~O~.i~S~2~~S~laN~~.~N~I_V~A~:~O~.~88~O~ ____ r-__ ~Mn~ ____ ~ 
ri ......... ··· X 

:+--.----+-.----~------.-I--/-7'-~>--- ;; 
~~------------~----------~-------.... -.... -.. -... -./-.. ~· .. ~·~--X--X-X----~~----~~--~ 

~+------+-----... -.... \-... -.... -.... -.... ..,.. .. .::-·-')j-+--x-7-X.---/.+- ---'=1 
:+--------4-... -.... -..... -.... -.... -·····~··~------~~~q~~~~--x--~ .. -..... -.... -... ·.-.... -.... ~ .. ~ 

o4-----------~~--------4-----~~--4-----------~~--·-----
I ................. V.~ .... "' ............ . 
O ............ ~ 
4-~~-----4----------~---------+---.~ .. ~ .. -----+----------4 

I.······ X / " 

-1.8 -1.8 

RØr l 
Fig. 3.58 
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- i .-t -1.2 -1.0 
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1<0RREL..AS~ONSOIAaRAM FOR STNR: 18a10a - 81 

X 

-1.9 

Fig. 3.59 

185iOi - 81 
0.6i * XC 18510i) 

SlaN.NlvA: 0.880 ...... 
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I<OAREL..A8.J0N80 l AØRAM FOR 8TNA I ... tøs - • t 

8Ot1 F'UNI<&JCN AV 8TNA: 188 102 - • t 

YC I •• OS) - -0 •• 1'" 1.00 • XC 1"102' 
~ KORREL..A&..JON: 0.888 81 ØN.N l vAl 0.880 Mo 
å~~~~~~~~--~~~~~-r~~~~~~~~~---------p--------' 

~I / 

x ~ / 
04---------~-------+--------4---------+-------~~,~--------~-------1 

I ,/ L ./ 
Ul •• /' 

å~-------+------~--------~------"~"~------+-/------~'------i 

~ ............. / .. . 

0llll·~-------+------~--.... -... -... -.... -... -... -.... ~----x--~-/------~~~x--~-------i 
•• 0 .... ••• .. 

:~------+--... -.... -... -.... -.... -... ~------~----~~~----~------.-,.~.-"~ ... ~.~--; 
VI 0'- X L____ ........... .. 
o~-----... -... ~ ... ~------~~~ ~--~~~--~--------+-.... ~----~-------f 
~................ L x; : ............... . 

/~ 
x 

...................... 
x 

-1.0 -o.S -0.8 -O.l -0.8 

RØr 2 

KORREI..As..JONSO I AGRAM FOR STNA: .ea.2O - • 

SOM FUNCS..JON A V STNR: ses O 

VC lea 120) - -iS.68 ... 1.0iS • XC ses J 

-O.S -o.~ 

M 

~,-~K~OR~REI..~~A~SJ~ON~~: _____ O~.88~_.~ __ S~I~GN~.~N~IV~AT:~O~.~SS~~O ____ ~ __ ~Mo=-__ ~~~ 

,. ///' ~/ 
III .• , .••• /Y ....... ,······· 
7+--------4--------~-------···~·~0-·······~··--~~~····-·/~/~~ 

"'~ .... 
.... >$'''-

O ..........:?lI ./ ' 
~~~--~('~//~X~X~.//~' ~--~ 

N ...•••..•.••.•.•..• ..-v .. ,··,······,···,· 
~~--/~ .... ,.~ .. //~/~/~//~/~~--~-----~ 

~4---~ ... ~ ... _ ... _ ... _ ... --~~/----~, .~ .. ,'-""_ .... _ .... ~--+-----------_+------------4_----------~ 
~h"""" / ..... .,,..' 

... ~.,. 
~ ..•....• , 

~.o 0.2 

Fig. 3.61 
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GRUNNVANNSTANOER (DØGN-VERDIER) 1488<4/86 

STA&JON: 

ID Mo 

688 - o: .-...... 
18C5 402 -84: .-..... ,. 

488401 -81: ....... , 

18C5 408 -81: _*,~ 

',------------------------------------------------------------------------. 

o 
'+-------------4----4~------------------------~ 

ID 
04-------~t----+--~~~----~~~~~----------------~ 

o O=pkt. Vm 589-0 Rygg og bakkenivå 
oi-------------------~--------~~~~~~~~---------1 

..JUL Aua SEP OKT NOV OES ..JAN FEB HAR APR HA I ..JUN 

1986 

Fig. 3.62 

{ 
GRUNNVANNSTANOER (CØGN-VEROIER) 

STAø..JON: 18C5120 -88' .-...... 

18C5 402 -e 4 I .-..... ,. 

11 ..... /_ 

188101 -e11 ....... , 

4884a. -e11 .. -*-
O Mo 

N 
I 

10 
I 

/~ 

Rør 3 
Rør 2 

RØr l 

;----" Vm bru Litledal 

r~---r_I---I~--~T----r-I--'T----r-I---r-I--r-I---Ir---~I---r-1--1 
Aua SEP OKT NOV OES ..JAN FEB HAR APR t1J\ I ..JUN JUL 

1886 

Fig. 3.63 
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GRUNNVANNSTANDER (DØGN-VERD I ER) Ise~/eG 

STAS..JQN: 185101 -81: .............. 

185 10<5 -81: .~ .... ~. 

18<5102 -81: ........ . 

o Mo 

1: Øl 

~~----------------------------------------.------------------~ 
III 

i 
" " q-r--------.----------------------~:~I~~----------------------------------_1 : . ~ 1\ " III 

RØr 3 '::", , 1\ 

\ /',;!\~:J>.\ ~,; \,/ 
.: ...... ',I :: ~ i ~ \ ",' , 

~~--------__ ---------!-;---.-... -\~,-~~.~~.-.j-f-\~\f-f-\T~------_~-_'_'~'-~·~:-t~\~!-,-·,~.~R~ø~r~=2------------~ 
r- .... :' , .• _ .• , •• / ..•.. ,) 

O+--_--I-fY'\--4---7"~MI---\---+-{'--/_Rør-l ---l 
r- I V '"--

~4---~~--~--~~--~--~----~--~~--~--~----~--~--~ 
(l) ..JUL I Aua I SEP I OKT I NOV I DES I JAN I FEB I I'1AR I APR I I'1A I I ..JUN 

I ses 
Fig. 3.64 
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AUA STAD I 

-- - -" - --- -

O 10 20 30 l.O 50 

3.65a 
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KORRELAS-JONSOIAGRAM FOR STNR: 18~ 111 - 81 
SOM FUNKS-JON AV STNR: 1~120 - 8~ 

YC 18~111] - 0.8~ ~ 0.66 * XC 1~120) 
fl) KORRELAS-JON: O .S~ SIGN.N I V,,": O .SSO Auastad 
O~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~' 

:r: I 

r
O 
I 

al 
o~-----------+------------r-----------~~~~~~-r----------~ 
I 

III 
o~-----------+------------~~~~~~4------------r----------~ 
I 

o 
+-------I~o-". '-----;,""-. -----,.-'1--

.·Y· 

.... 
, .... 

1~·6 -~.2 -~.O 

Vm bru Litledal 
Fig. 3.67 

KORRELAS-JONSDJAGRAM FOR STNR: 18~112 - 81 
SOM FUNKS-JON AV STNR: 1~120 - 8~ 

O YC 18~112) - 0.61 T O.~O * XC 1~120) 

-2.8 -2.6 
M 

N,-~K~O=R~R~E~L~A~S=-J=O=N~: _____ O~.~I~2S~,-_S~I~G~N~~.N~I~V~,,"~:~o~.SS==~O~ __ ~A~u~a=s~t=a=d~ ____ -. 
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Ul 

x ........... .. / xX)/ 
~---------- r--------~:_-------~----~~~+---------~ 

r-7f// X t7fx X 

. /// i ! /,,' 

.' ----r-. ---- -----~-----~~IE-._- '---;0"':"'-+' - ----------1 
il/xxI .............. . 

~ ........ . 

-~ // ./ ///i"'----I" --I------i, 
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Fig. 3.68 
Vm bru Litledal 
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GRUNNVANNSTANDER (DØGN-VERDIER) 

STAS..JON: 

Auastad 

1æ120 -95: ........-...... 

195 1 12 -9 1: .~ .... ,. 

I 1S9~/86 

195 1 1 1 -9 1: ........ . 

0,-_____________________________________________________________________________ --, 

N 
I 

"'.øo,-- ............ _" ... ,,,,.............. ,...... ,._.......... RØr 2 
. .",,-"-' .. _-...... ... ... ' 

.... 
............................. / ..... /,'\......................................... Rør l ....... , .. 

1\ 1\ ___ Vm bru Litledal 
~T---------/~~-~_~~~./_\~~.~~~~L~-_--- ________ ~ 

ii---~----r_--,---_r--~----.---_r---.----r---.----.--~ 
.JUL I IIUG I SEP I OKT I NOV I DES I .JAN I FEB I HAR I APA I HA I I .JUN 

1996 

Fig. 3.69 

GRUNNVIINNSTANDER (DØGN-VERDIER) 1sa~/96 

ST AS..JON : 185 1 1 1 -9 1: ........-...... 195112 -91: ........ . 

to Auastad 

.-r----------------------------~----------------------------------, 1: III .: •• : ..... , :,!' 

, .•.•.•. 
::. \'" .: ... : . 

' .......... : \,! l··,:·· .. · ...... ·• 
',: .n.... /:~\" l 

N~--------------------------------_··_·~_.~i--'_\~!------------------------1 

RØr 2 

III 

o 
III 

(I) f\J"'\ BA /" RØr l 
(I) I \yl ~ 
(l) 

(I) 

.. 
~----~----r---~----_r----,_----~--~r----r----,-----r----,----~ 

(I) .JUL I IIUG I SEP I OKT I NOV I DES I .JIIN I FEB I HAR I APR I HA I I .JUN 

1985 

Fig. 3.70 
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KORRELAS~ONSOIAGRAM FOR STNR: 1a~121 - a1 
SOH FUNKS~ON AV STNR: 185120 - a~ 

V( 185121) - 1.12 T 0.66 * X( 185120) 
~ KORRELAS~ON: O.Sr~ SIGN.NIVÅ: O.seo 
~.-~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~-. 

1:1 

~ / 
O;-----------;-----------;-----------;-------~~~~~--... ~ .. ~-4 
I / 

.•.•...... ..' 
ID 

?i-------.-----+----------~r_-.-... -.... -..... -.. -.... -... -... 7 .. ~--~~~~--~--------__4 

o: CD 
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t). 
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0-1-----
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r
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al 

~.6 

Fig. 3.73 
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KORRELA~ONSOIAGRAM FOR STNR: la~122 - a1 
SdM FUNKS~ON AV STNR: la~12O - a~ 

ID V( la~122) - o.a~ T O.~2 * XC 185120) 

-2.6 
M 

O,-_K~0~R_R~E=L~A~S~~~O~N~:-----O~.=e~6~r~--S~I~G~N~.~N~IV~Å~:~O~.se~~o----~H-ø~y-l-a~n~d------~ 
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g~--------- --+-----------4------------~------~~ .. ~ .. -... -... ~----------~ 
O ....................../ 

ID 
O 

O 
I 

O 

O 
I 

Ul 

O 
I 

O 
(li 

O 
I 

ID 
N 

O 
I 

O 
l/) 

......... 
o.········ .... 
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Fig. 3.74 
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KORAEL..As..JONSO I AaRAM FOR STNFI: 1U 1215 - 81 

SOM FUNKS..JON AV STNR: 1U 120 - U 

YC iU 1215 l -
KQRREL..As..JON: 

..... 
••••• ~ ••••• < 

y 
v 

0.151 T 0.14 .. XC 1U12O) 

0.~6S SIGN.NIVA: 0.880 
.... ... 

....... ~ .•........ 

. ............ . 

........... "". 

/ . .......••..........•...... 

................ 

..................... 

Scwland 

.~ 

..... 

.......... 
.......... ".. 

~.6 -5." -5.2 -5.0 -2.8 -2.6 
M 
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Vill bru Litledal 
Fig. 3.75 

l 
GRUNNVANNSTANOER (OØGN-VEROIER' 1188-4/86 

STAS..JON: 185120 -U:.............. 1815121 -81: ....... ~ 

1815 1215 -8 1: .. #*~ .. 
0-...c: 

N 
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1""'-\ M ;---' Vm bru Litledal 
~~----------------~~--~-~~~~~~--~~-~~--------------------~ 

r~----r-I--TI---,I-----~I--,I----r-I--,I---.I----r-I--.-I--'Ir-~ 
.JUL AUG SEP OKT NOV OES .JAN FEB HAR APR HA I .JUN 

1985 
Fig.3.7F 
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GRUNNVANNSTANDER (DØGN-VERDIER) I lse~/es 

STAs..JON: 1~121 -9 l: ............... 1~122 -91: , ...... ~ 

N Høyland 1~12i5 -9 l: .~ .... ,. . 
O ,,-----..... , "-,, ..... ~'t"-'\ ... r: - , '.'" RØr 3 
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