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SAMMENDRAG
FoU-programmet "Vassdragsdrift" har hatt to feltsesonger, 1988 og
1989. I denne publikasjonen gis det en statusrapport fra
delprosjektene som inngår i programmet.
Arbeidet blir konsentrert om å heve kunnskapsnivået på flere
sentrale felt for forvaltningen, slik som markvann, glasiologi,
fluviale forhold, manøvreringsproblematikk, konsekvenser av
magasintapping, flomforhold, vannbruksplan-analyser og drift av
vassdrag. Alle prosjekter omtales kort og noen har en foreløpig
diskusjon av resultatene. Der det er utført fagrapporter, er dette
nevnt med egen referanse.
ABSTRACT
The R. & D. programme "Watercourse management" has had two field
seasons, 1988 and 1989. This publication provides status reports
for the separate projects which constitute the programme.
The work has been concentrated on raising the level of our knowledge
within several fields which are of prime importance for public
administration, such as soil water, glaciology, fluvial conditions,
problems associated with the working of regulation regimes,
consequences of reservoir releases, flood problems, water planning
analyses and watercourse management. All the projects are briefly
described and some include a provisional discussion of results.
Where scientific reports have been published, these are referred
to.
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tør

FORORD
Denne publikasjonen gir en oversikt over de prosjekter som er satt
igang innen FoU-programmet "VASSDRAGSDR1FT" og prosjekter som
gis økonomisk støtte fra programmet. Programmet har hatt to feltsesonger, 1988 og 1989. De fleste prosjekter er ikke avsluttet,
men der det er utført fagrapport, er dette nevnt med egen
referanse.
Oversikten inneholder statusrapporter og utdrag fra statusrapporter utarbeidet av de fagansvarlige for de ulike delprosjekter.
De fleste rapportene er redigert og omskrevet av oss, og de
oppsatte "forfatter(e)" henviser til de som har skrevet de
innkomne rapportene.
Det gis støtte til tre flerbruksplaner. Der er prosjektlederne
nevnt som forfatter. Utførende institusjoner er forskjellige
statlige- og kommunale etater, grunneiere, interesseorganisasjoner
osv. Disse er ikke nevnt under utførende institusjoner.
Programmet finansieres med bevilgning fra Konsesjonsavgiftsfondet.
Betydelige midler er også tilført programmet gjennom arbeid, egen
finansiering og annen subsidiering fra de deltagende instanser.
Publikasjonen er den første statusrapport som er gitt fra
programmet. Den er utarbeidet av avd.ing. Gry Berg.
Forskningssjef Per Einar Faugli er ansvarlig for gjennomføringen
av programmet.

Oslo, oktober 1990

(

k2e44

i"C‘i

Per Einar Faugli

INNHOLD
FORORD
INNHOLD
INNLEDNING

3

Flerbruksplan for Gaula

122.Z .

Flerbruksplan for Orkla

121.Z .

Vannbruksplan for Skiensvassdraget
Børselva

.

5
7

016.Z

172.AZ

10
15

Glasiologiske forundersøkelser i Nord-Norge 1988
Hydrologiske undersøkelser ved Langfjordjøkelen 1989 . . 18
Erosjon og sedimentasjon i høyfjell uten bre

24

Nasjonalt observasjonsnett for markvann

26

Prosjekt flomkart

29

Flomskader. Årsak, omfang og mottiltak. En
detaljstudie av flommen 3. - 4. september 1988

30

Modellforsøk

33

renne NHL

Fysisk beskrivende vassdragsmodell Mandalsvassdraget 022 Z

35

Laveste regulerte vannstand - prosjektet

37

Vassdragsforskning mot år 2015 - seminar

43

Andre prosjekter som er støttet av Vassdragsdriftprogrammet

47

Stipend innen vassdragsforvaltning

49

3

INNLEDNING
Innen vassdragssektoren er mange aktører involvert. Aktørene
skifter stadig. Som vassdragsetat har NVE et betydelig ansvar
innen sektoren, dette gjelder selvfølgelig også innen FoU. FoU
begrepet kan være omfattende. Det spenner fra grunnforskning og
anvendt forskning til utvikling, utredning, utdanning og
undersøkelse, ofte trekkes også prototyp og demonstrasjon med.
FoU-programmet "VASSDRAGSDRIFT" består av flere prosjekter.
Programmet er klart forvaltningsrettet og delprosjektene er lagt
opp for å styrke forvaltningskompetansen.
Arbeidet innen programmet konsentrerer seg om å heve kunnskapsnivået på flere sentrale felt for forvaltningen. Markvann,
glasiologi, fluviale forhold, manøvreringsproblematikk, konsekvenser av magasintapping, flomforhold, vannbruksplananalyser og
drift av vassdrag er noen av disse feltene. Det nødvendige
grunnlagsmaterialet utarbeides bl.a. gjennom FoU-arbeid.
Bakgrunnen er den stadig sterkere fokusering på forvaltningen av
vassdragene. Samordningsbehovet og ønskeligheten av flerbruksplanlegging står sentralt.
Forskningsbehovet på feltet vannressursforvaltning er avhengig av
flere faktorer, som bl.a.:
samfunnsutvikling generelt
brukerinteressenes krav til vannkvalitet og vannmengde
utvikling i vassdragsinngrep og påvirkning
endringer i vannforvaltningens struktur og praksis
Fra Forskningsmeldingen kan en merke seg at (jf. St. meld. nr. 28
1988-89 s. 91): "Departementene har sektoransvar for forskningen
på sine områder.... Departementene har også et delansvar for
utvikling av langsiktige og grunnleggende kompetanse på sine
sektorer.... Departementenes forskningsmidler omfatter bevilgninger til forskningsråd og forskningsinstitutter, og generelle
forsknings- og utredningsbevilgninger utfra
departementenes
faglige brukerinteresser. Det er her viktig å skille klart mellom
departementenes rolle som ansvarlig for kunnskapsutvikling og
rollen som bruker av forskningsresultater".

Det er naturlig at forskningsrådene har ansvaret for forskningen
som må utføres. Men som det også heter i forskningsmeldingen
(s.92): "I tillegg til programmidlene som kanaliseres gjennom
forskningsråd, vil det for departementene ofte være hensiktsmessig
å kanalisere oppdragsbevilgningene direkte til forskningsmiljøene.
Dette gjelder først og fremst kortvarige prosjekter som har
sammenheng med konkrete forvaltningsmessige problemstillinger.
Slike oppdrag vil bidra til den ønskete nærhet mellom forsker og
bruker".
Dette var et forhold som Rådgivende komite for Energiforskning,
REF, påpekte alt i juni 1982: " Det er REFs oppfatning at
direktoratene til nå ikke er blitt satt tilstrekkelig i stand til
å definere og iverksette de nødvendige forskningsoppgaver. Dette
reduserer mulighetene for offentlig styring og kontroll innen
viktige samfunnssektorer."
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Fagforvaltningen vil alltid ha behov for å få gjennomført FoUarbeidet. Dette innebærer at forvaltningen må definere problemstilling, finansiere og styre utførelsen. Dialogen med utførende
instans, som oftest er et av våre forskningsmiljøer, er meget
viktig. Dermed kan forvaltningen få best mulig grunnlag for sine
avgjørelser. Forvaltnings-FoU kommer ikke i stedet for den
forskning forskningsrådene er ansvarlige for, men som et supplement. Det viser seg at byråkratiet har vanskelig for å skille
mellom de ulike behov et samfunn har for kompetanseutvikling.
Forvaltningsrettet FoU inneholder arbeidet med å løse de
problemstillinger en ønsker å få svar på ut fra de forvaltningsmessige oppgaver. Av sin natur er dette mer i retning av U,
utvikling og utredning enn forskning. Men den kan også inneholde
elementer av grunnforskning og anvendt forskning.
NVE har lagt opp til å spille en aktiv rolle innen FoU-sektoren i
samspillet mellom departement-direktorat-forskningsråd-fagmiljøbruker. Vi har også som oppgave å koordinere og styre dette
arbeidet. Det er innledet samarbeid med de øvrige forvaltningsorganer som Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen. Det
er videre etablert kontakt med relevante instanser som Vassdragsregulantenes Forening, NINA, NIVA, ulike forskermiljøer ved våre
universitet og NLH. Faglig bredde er bygd opp til å mestre
fremtidens utfordringer.
Programmet er lagt opp med et nært samarbeid med nystartede NINFprogrammet "Bedre Bruk av Vannressursene".
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Tittel: FLERBRUKSPLAN

FOR GAULA

Prosjektleder: PER IVAR BERGAN
Ansvarlig inst.: FYLKESMANNEN
Utførende inst.: SØR-TRØNDELAG

I SØR-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Bakgrunn:

Gaula er et vassdrag hvor interessene for både bruk og vern er
meget store. Dette har relativt ofte ført til konflikter mellom
ulike interesser. Stikkord i denne sammenheng er varig vern, grusuttak, fiske, friluftsliv, forurensning, forbygging/molobygging,
veibygging og naturvern.
Etter Plan- og bygningsloven er det lagt opp til at kommuner og
fylkeskommuner skal sørge for den nødvendige planleggingen av bruk
og vern av vassdragene (S20-4). For vassdrag som går gjennom flere
kommuner, eller som på annen måte har regional verdi, har fylkestinget i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling ansvaret for
å organisere planleggingen. I fylkesplanen for Sør-Trøndelag
1988-91 er det derfor foreslått at fylkeskommunen bør bidra aktivt
til en flerbruksplan for Gaula-vassdraget.
Prosjektet "Flerbruksplan for Gaula" ble startet opp tidlig på
høsten i 1988 etter at en arbeidsgruppe bestående av representanter
fra fylkeskommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning
og Norges vassdrags- og energiverk hadde forestått de nødvendige
forberedelsene. Prosjektet ble avsluttet våren 1990.
Or aniserin :
Prosjektet ble styrt av en gruppe bestående av politikere fra de
berørte kommunene, en politiker fra fylkeskommunen og en representant for grunneierne. DN, NVE, fylkeskommunen og fylkesmannen har
observatører i styringsgruppa. Sekretariatet for prosjektet ligger
ved fylkesmannens miljøvernavdeling. Det faglige arbeidet har foregått i fire faggrupper. Disse er satt sammen av fagfolk fra statlige og kommunale etater, grunneiere og interesseorganisasjoner.
Det er oppnevnt en kontaktperson i hver av de deltakende kommunene,
som er Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus og Trondheim. Prosjektets
styringsgruppe fungerer nå videre med ansvar for oppfølgingen.
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Or aniser'n

av

ros'ektet

STYRINGSGRUPPE

PROSJEKTLEDER OG
REFERANSEGRUPPE

KONTAKTPERSON
KOMMUNENE

FAGGRUPPER
1

2

3

fril.liv og reiseliv

forurensning

sand og grus

4
arealbruk/vern

Prosess:
Hensikten med flerbruksplanen er å gi råd til privatpersoner, kommuner og statlige etater for hvordan Gaula og dens nærområder bør
forvaltes

i tiden som kommer.

Med et handlingsprogram

som viktigste

arbeidsmål ble følgende arbeidsprosessvalgt:
1

Statusbeskrivelse
Faggruppene har gjort vurderinger av elvas kvaliteter og problemer. Resultatet ble fire faglige statusrapporter som kun ble
distribuert internt. Statusrapportenedannet grunnlaget for det
videre arbeid i prosjektet.

2

Målsetting
Med basis i eksisterende kunnskap om vassdraget ble det fra
faggruppenes side foreslått målsettinger innenfor alle aktuelle
fagområder. Faggruppenes forslag til målsettinger dannet så
grunnlaget for det som ble prosjektets målsettinger totalt
sett.

3

Tiltak
Prosjektets viktigste oppgave var å lage et handlingsprogram.
Handlingsprogrammet består av 39 tiltak. Effekten av hvert
enkelt av tiltakene er beskrevet. Ansvaret for finansiering og
gjennomføring er plassert, og det er også satt en tidsangivelse
for når tiltaket bør være utført. For å sikre en bedre oppfølging av tiltakene, vil det bli etablert en gruppe som skal
passe på at de ansvarlige følger opp.

4

Presentasjon
Det vil bli gitt ut kun en ra ort fra prosjektet. Det er
tillegg utarbeidet en informasjonsutstilling og en video som
begge prøver å gi balanserte fremstillinger av dagens situasjon
i Gaula, og råd om hva som bør gjøres for at elva skal bli
bedre.
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Tittel: FLERBRUKSPLAN

FOR ORKLA

Prosjektleder: RAOUL BIERACH
Ansvarlig inst.: ORKDAL KOMMUNE

Bak runn for

ros'ektet:

Gruveforurensningen fra Løkken skaper betydelig forurensning i
Orkla. I forbindelse med nedlegging av gruvevirksomheten har
Meldal kommune tatt initiativ for å redusere forurensningen samt å
utnytte gruveanlegget til positiv virksomhet for lokalsamfunnet.
En må regne med omfattende kartleggings- og utredningsvirksomhet
før ytterligere tiltak kan settes inn.
Rennebu kommune v/tiltakskonsulenten tok i 1988 initiativ til en
lokal ryddeaksjon langs Orkla. Dette som ett ledd i en plan for å
utnytte Orkla innen turisme og reiseliv.
I Orkdal kommune er det i år iverksatt et prøveprosjekt med eget
hovedutvalg for miljøvern og det er tilsatt miljøvernkonsulent.
Hittil er forholdene i Orkdalsfjorden og grusuttakene i området
trukket fram som aktuelle miljøutfordringer.
Mål for

os'ektet:

Belyse viktige sider av Orkla som kan komme til praktisk nytte
i kommuneplanene.
Gjennomføre tiltak i Orkla som kan redusere miljøproblemer og
utnytte vassdraget som en ressurs.
Delmål:
1.1 Organisere arbeidet slik at det gjennomføres både med faglig
tyngde og med riktig representasjon fra berørte parter.
1.2 Belyse viktige sider ved Orkla etter en priortert plan.
1.3 Utarbeide en handlingsplan for tiltak.
2.1 Gjennomføre tiltak i Orkla som ledd i vedtatte og godkjente
planer.
2.2 Utvikle Orkla som turisme- og reiselivsobjekt.
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Organisering:

Styringsgruppe
PROSJEKTLEDER
Faggr.

Faggr.

Faggr.

Faggr.

Styringsgruppen foreslås sammensatt av én representant fra hver av
kommunene Orkdal, Meldal og Rennebu. Disse har stemmerett. Som observatører uten stemmerett møter representanter fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune, fylkesmannen og evt. andre interessenter.
Det engasjeres en prosjektleder som er ansvarlig for den daglige
drift av prosjektet. Prosjektlederen møter fast i styringsgruppen
og er sekretær for denne. Prosjektlederen skal også møte i faggruppene.
Faggruppene nedsettes for å løse faglige spørsmål i prosjektet.
Disse sammensettes etter behov av representanter fra fagmiljø,
forvaltning

og andre interessenter.

Faggruppene

velger

sin leder.

Lederen har observatørstatus i styringsgruppen. Faggruppene løser
sine oppgaver ved egen innsats og evt. engasjement av konsulentbistand.
Pros'ektbeskrivelse:

tar opp og foreslår løsninger på aktuelle problemstillinger i Orkla etter en prioritert plan. Oppgavene defineres av
deltakerne i prosjektet. Planområdet begrenses til elvestrengen og
nærmere definerte områder langs vassdraget.
Prosjektet

Foreløpig skisseres følgende hovedproblemstillinger.
A. Gruveforurensning

Resipientvurdering.
Vurdering av totalforurensning på bakgrunn av ulike renseprosesser/utslippsmåter.
Konsekvensvurdering av tiltak.
Sette krav til utslippsverdi.
Som en del av gruppens arbeid inngår samarbeid med SFT, NIVA
og LØKKEN GRUBER A/S.
B. Annen

forurensning

-

Kommunale

-

Landbruksforurensning.
Industriforurensning.
Ryddeaksjoner.

avløp.
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C. Turisme og reiseliv
Fiskeforbedrende tiltak,
Adkomst til elva.
Skilting, parkering, stier.
Orkla som reiselivsobjekt.
D. Inngrep og vern
Statusbeskrivelse.
Naturfaglig beskrivelse.
Arealbruk.
Grus.
Bonitering.
Veier.
Andre inngrep.
Ra

orterin er:

Faggruppene rapporterer internt gjennom møtereferater. Gruppens
faglige arbeid og konklusjoner avgis gjennom en sluttrapport til
styringsgruppen. Prosjektlederen utarbeider møtereferater,
statusrapporter for faggruppene og prosjektet samt redigerer
handlingsprogrammet. Handlingsprogralumetsettes sammen ut fra
faggruppens sluttrapport og styringsgruppens prioriteringer.
Referanse: Flerbruksplan Orkla,
Gruveforurensing.
Flerbruksplan Orkla.
Annen forurensing,
Flerbruksplan Orkla.
Turisme og reiseliv.
Flerbruksplan Orkla.
Inngrep og vern.

Statusrapport for faggruppen.
Statusrapport for faggruppen.
Statusrapport for faggruppen.
Statusrapport for faggruppen.
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Tittel: VANNBRUKSPLAN

FOR SKIENSVASSDRAGET
(TELEMARKSKANALEN)

Prosjektleder: ØYSTEIN DALLAND
Ansvarlig inst.: TELEMARK

FYLKESKOMMUNE,
PLAN- OG NÆRINGSETATEN

Arbeidet med Vannbruksplanen for Skiensvassdraget (Telemarksvassdraget), som omfatter 11 kommunar ved tredje største vassdraget i
landet (etter vassføring), kom i gang 1. august 1989. Vannbruksplanen er sett i gang for å gje betre drikkevatn- og flomvern,
dessutan tiltak for betre vatnkvalitet ålment. Vannbruksplanen har
ei styringsgruppe leidd av fylkesordføraren, og er knytt til fylkeskommunen ved heiltids prosjektleiar. To rådgjevande faggrupper
er og oppretta.
Aktuelt for fleire av kommunane er å byggje sin del av planen inn
i kommunen sitt miljøprogram. Den kan og bli ein kommunal vatnbruksplan etter plan- og bygningslova (kommunedelplan).
Same kva kommunane vel å gjere formelt, bør planen vere lokalt
handlingsretta, gje medVit og auke deltakinga kring forvaltninga
av ein av våre viktigaste interkommunale naturressursar. Skal vi
få dette til, er det å innordne tiltak i det kommunale planappartet ikkje uviktig. Frå Miljøverndepartementet har framlegg kome om
ein måte å gjer det på, som kommunedel lan vatnressursar.
Medvit bygd på kunnskap kan gje tiltak til beste for miljøet. Dei
røynslene og det engasjementet som alle - frå busette til lag, regulantar, firma og folkevalde har lokalt, er den viktigaste grunnvollen både for betre flomvern og betre drikkvatn.
Det har vore ei gledeleg interesse for vatnbruksplanen i kommunane. Eit 90-tal prioriterte tiltak på dei tre hovudfelta er melde
inn, ofte etter handsaming i teknisk hovudutval/miljøutval eller
formannskap. Dette syner at vannbruksplanen alt no er ved å
avklåre fleire av dei ordskifte som har gått føre seg i einskilde
kommunar på desse felta. For vannbruksplanen er ikkje å sjå på som
noka sovepute.
Vannbruksplanen er eit verkty for å planlegge jobbar og finansiering av dei naudsynt tunge tiltaka. Til hjelp i plan-og vatntiltaksarbeidet har kommunane og fylket oppretta to uformelle, men
kvalifiserte faggrupper, ei for flomspørsmål og ei for drikkevatn/
vatnkvalitet.
Mange har heldigvis oppdaga at vannbruksplanen også er å sjå på
som ein litt større paraply enn den ein trong før. For det er kome
fleire nye ordningar/prosjekt på vassområdet. Dette gjeld m.a.
SIFF's drikkevatnprosjekt, Grunnvassprogrammet (GIN) og ein rad
andre. Dei lagar seg ikkje sjølve, de krev sameint innsats og
lokale kontaktar.
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For fylka blir ikkje automatisk prioriterte i rett rekkefe.
Mange av oppgåvene blir ikkje kjende sentralt i det heile, om
ikkje organ lokalt og i fylket seier frå.
STATUS I DELPROSJEKT PR 15.12.89
FLOMSPØRSMÅL
Flomvarslin smodell

skiensvassdra et.

Eit framlegg frå regulantane utforma i rapporten "Manøvrering av
Skiensvassdraget under flom" ligg føre (frå okt. 1989). Rapporten
munnar ut i deltiltak, som no blir arbeidde ut som framlegg frå
faggruppe flomspørsmål. Stader for å innretta nedbør/flomdatastasjonar for overføring til sentral, blir synfarte i des./jan. Undersøking av moglege utsikter til tapping av Norsjø når flom kan
ventast, blir gjort i des./jan.
Or aniserin

av flombereidska .

Faggruppe flomspørsmål har skilt ut eit delprosjekt for å utvikle
flombereidskap/varsling attmed vassdraget.
Det er semje om å nytte Notodden som modell for organiseringa
elles i vassdraget, og eit møte for partar som politikammere,
teknisk etat, brannvesen, bereidskapsleiar og regulantar er førebudd i starten av 1990. Denne arbeidsgruppa vil så trekke inn instansar som Vegvesen, andre vassdragskontaktar m.v. med sikte på å
utarbeide organisasjonsplan og bereidskapshandbok. Arbeidet vil
m.a. byggje på resultat frå eit flomvarslingsprosjekt knytt til
Glommavassdraget, utarbeidd i NVE 1989.
S

rsmålet om flomdem in sma asin i Tinns'øen.

Sidan flomdempingsmagasin i Tinnsjøen, med mogleg senking av nedre
regulerte vasshøgd 2-3 m kan vere mest effektive flomdemping i
vassdraget, kan det vere aktuelt å førebu kontakt med NHL for
vil i tilfelle og vere
nærare undersøkingar. Ei miljøundersøking
aktuell.
Flomsonekart Tuven
Bøelva m.v.

Notodden o

streknin a Gvarv-Leikvan

i

Arbeidet er i gang ved Telemarksforskning/INA i samarbeid med Notodden kommune. Elvesletta, elveprofil og arealbruk blir framstilt
på digitaliserte kart, der høgder for 10-årsflom, 25-årsflom osb.
og blir teikna inn. Materialet vil vere eit flomverntiltak i seg
sjølv, til bruk i planlegginga av ny verksemd. Men det er og eit
grunnlag for å verdsette nytten av ein mogleg ny og større flomvoll attmed vassdraget. For å kunne seie noko meir om dette, er
det og aktuelt å gjere grunnundersøkingar for å finne ut om mykje
grunnvatn lek inn under vollområda under flom, og soleis vil
minske effekten av han.
Ein flomvoll er eit stort byggjearbeid som krev politisk vedtak og
prioriering i Forbygningskontoret, NVE, om undersøkingane syner at
dette tiltaket vil vere gagnleg.
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Kommune riorite te flomtiltak.
31 oppgåver på feltet flomtiltak er innmelde frå dei 11 nedbørfeltkommunane. Oppgåvene frå kommunane blir so sorterte og førebudd i faggruppe flomspørsmål, samstundes med at kommunane på si
side arbeider vidare med dei i kontakt med vannbruksplanen.
DRIKKEVATNOPPGÅVER
Kommune rioriterte drikkevatno

åver.

32 oppgåver på feltet flomtiltak er innmelde frå dei 11 nedbørfeltkommunane. Å vurdere Norsjø sett i høve til alternativløysing/
bereidskapsløysing for Grenland, å byggje nytt vassverk i Rjukan
og å utgreie moglege grunnvassløysingar i Midt-Telemark/Notodden
er mellom dei viktigaste problemstillingane. Ny hovudplan for
vannforsyninga i Skien er og framkome som ei større aktuell oppgåve.
Å utvikle driftsassistanse for vassverka er ei ålmenn oppgåve som
er starta gjennom effektiviseringsprogrammet for vannforsyninga;
sjå under. Mellom dei 32 melde oppgavene er 13 knytta til grunnvatn.
Driftso

f 1 .11s ro rammet

å vannverka

DOP

er etter søknad kome i gang i Telemark i haust. Jamvel om det

femne om alle kommunane, har vannbruksplanen vore kontaktledd og
samordnar. Det er Statens inst. for folkehelse som står for programmet. K. Ormerod og Truls Krogh registrerer tilstanden i vassverka, oppdaterer drikkevassregisteret og formidlar driftsråd i
programperioden, m.a.o. ein fylkesrapport som er venta på nyåret.
Telemark er blitt med mellom dei såkalla 1990-f lka i
"Grunnvann i Nor e"- ro rammet GIN
som NGU og Miljøverndepartementet gjennomfører. Søknad om dette er
skjedd gjennom vannbruksplanen, som er kontaktledd til utførande
Harald Klempe (TDH) og medarbeidarar. Oversiktskartlegging i alle
kommunane og nærare undersøkingar i 6-8 av dei står på programmet.
Klempe planlegg og, i samarbeid med vannbruksplanen, å gjere
nærare punktundersøkingar sør for Flåvatn i Nome, ved Nordagutu og
ved Geiteryggen for å finne ut om desse grustrinna kan nyttast som
grunnvassmagasin åleine eller i samband med overflatefiltrering.
Dei sistenemnde undersøkingane går lenger enn GIN-programmet.
Effektiviserin s ro rammet for vannfors nin a
har tilknyting til vannbruksplanen gjennom ei felles faggruppe.
Det er starta etter kontaktar frå vannbruksplanen til Kommunaldept. og Miljøverndept. Det har vore eit kontaktmøte i Ålesund ved
starten av programmet, Telemark har fått eit tilskot på kr 305 000
til tre arbeid; a) utvikling av driftsassistanse for vannverka,
fylkesnivå, b) utvikling/kurs for PC-berekning av avgifter, og c)
røynsler med hovudplanar for vannforsyninga. Det er venta at dei
siste tre prosjekta gjer vannbruksplanen meir kostnadseffektiv på
dei felta det her gjeld, og dei når samstundes ut også til andre
kommunar enn dei som er med i vannbruksplanen.
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Å samordne data runnla et for vassfors nin a.
Det å samordne, oppdatere og supplere datagrunnlaget i vassforsyninga på fysisk/kjemisk, hygienisk og teknisk/administrativ side
er ein viktig føresetnad for betre vatnforsyning i framtida, Kommunalt og interkommunalt. Telemarksforskning og firma Vidar
Tveiten er frå hausten 1989 i gang med dette arbeidet. Det inneber
samarbeid med vassdragsregisteret ("Regine", NVE), SIFF's vassverksregister og databasar i vårt fylke. Dei skal og førebu eit
innspel til faggruppa/prosjektleiing som grunnlag for handlingsplan for drikkevatn og vatnkvalitet i Skiensvassdraget.
F lkesovers n over runnvassieelder overflatek'elder med
tilh rande fors nin sledd
er ei oppgåve i vannbruksplanen som er sett bort til Telemarksforskning. Dei skal i samarbeid med m.a. kommunane og SIFF utarbeide grunnlag for kart i ulike målestokk til bruk i kommune og
fylke. Arbeidet er starta hausten 1989 og vil skyte fart i 1990.
VATNKVALITET
Kommune rioriterte o

åver som

'eld vatnkvalitet.

34 oppgåver som gjeld vatnkvalitet er melde til vannbruksplanen
frå komunane. Fleire kommunar nemner oppgåver som gjeld alle kommunane, t.d. avsig frå gardsbruk og flateavrenning i jordbruket.
Ei rad kommunar, flest i midt-fylket, avgrensar oppgåver som gjeld
resipientundersøkingar i delnedbørfelt (bekker og småelvar) og
punktutslepp. Vinje kommune har ein pågåande undersøking å fullføre. Fleire vatnkvalitetsoppgåver er knytte til reiseliv og til kanalen. Spesielle og viktige oppgåver gjeld Sundkilen i Kviteseid,
Tinnsjø og Norsjø.
Sur-nedb r-arbeidet.
Vatnbruksarbeidet har vore kontaktledd til det regionale surnedbør-samarbeidet med Agder-fylka og Miljøverndepartementet.
Under føresetnad av at eit tverrfagleg arbeid blir vidareført,
antan i samarbeid med den såkalla TEFA-gruppa i Agder - eller som
sjølvstendig telemarksgruppe ("TEFT"), har vannbruksplanen øyremerkt 25 000 kr x 2 til dette arbeidet. Det blir og drive organisasjonsførebuing av kalkingsarbeid og informasjonsarbeid og surnedbør-problema beinveges frå vannbruksplanprosjektet, i samarbeid
med fylkesmannen.
Vatnkvalitet o

forureinin stilførsler.

Miljøpakke Grenland og vatnbruksplanen samarbeidde om oversynet
vasskvalitetsutvikling i Norsjø som nett er ferdig. Arbeidet er
vidareført i utgreiing av forureiningstilførsler til Telemarksvassdraget/Grenlandsfjordane. Ein søknad om DU-midlar til miljødatabase i Telemarksforskning er støtta av vannbruksplanen, men er
førebels avslegen. Det er aktuelt å ta saka oppatt.
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Vatnkvalitet o

f'ordpåverknad.

Vatnbruksplanen er representert i miljøstatusutvalget for Grenland
(fylkesmannen) og samarbeider med fylkeskommunen, Telemarksforskning og NIVA i opplegget av fjordbruksplanen for Grenlandsfjordane. Gjennomførte tiltak etter ein vannbruksplan kan m.a. innverke
på når og om målsetningane i den såkalla Nordsjøavtalen om reduksjon av nitrogen- og fosforutslepp til havet blir nådd.
Vannbruksplanen innber kontakt med SFT/landbruksetaten/fylkesmannen i registrering av forureiningstiltak som er naudsynte på det
einskilde bruk i nedbørfeltet. Det er og behov for samarbeid i
rettleiings- og kampanjeopplegg mot gjødsla avsig frå landbruket i
vårt vassdrag.
Vatnkvalitet o

man vrerin .

Vassføring har innverknad på vatnkvalitet.
Det kan vere grunn til å sjå på spørsmåla om tolking av einskilde
reglement og tillemping av reglement for sume elvestrekningar,
sett i høve til vasskvalitetsspørsmål. Melde saker til vannbruksplanen er Bora (Venemo-Tveitevatnet), Kjela (spm. om ein
eller fleire av sidebekkane), Bøelva (Seljord/Bø) og Daleåi (til
Sundkilen). I høve til minstevassføringsproblem har vannbruksplanen stilt faglege spørsmål om vatnkvalitet og manøvrering til
flomutvalet og fylkesmannens miljøvernavdeling, etter oppmodingar
frå ulike kommunar og partar, og i flg. prosjektbeskrivinga.

Fig. 1.
Sidevassdraget Måna. Forbygning og terskel. Mai 1989.
(Foto: P. E. Faugli).
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Tittel: BØRSELVA
Forfatter(e): ARNE HAMARSLAND
Ansvarlig inst.: FYLKESMANNEN

I NORDLAND,
MILJØVERNAVDELINGEN

Dette er en underveisrapportfra de forberedendeundersøkelsenei
Børselva i 1988.
Børselva ligger i Ballangen kommune. Før Børsvatnet ble regulert
og avløpet ført til Ballangen, rant Børselva fra Børsvatn til
Grunnvatn.
Overføringen av Børsvatn har ført til en svært redusert vannføring
i Børselva. Dette, samt den utstrakte landbruksaktiviteten i området, har medført en rask gjengroing av elva.
Børselva-Grunnvatnområdet har en rik fauna, og er et høyt prioritert våtmarksområde i verneplanen for våtmarksområder i Nordland.
I 1980 søkte Ballangen kommunale el-verk om fornyet konsesjon for
drift av Bjørkåsen kraftstasjon. I forbindelse med dette ble det i
årene etter gjennomført ulike undersøkelser i vassdraget, og en
rekke instanser uttalte seg.
De komplekse problemstillingene sammen med variasjoner i nedbør/
avsmelting gjennom året og mellom ulike år gjør det problematisk å
fastsette et detaljert manøvreringsreglement som passer ulike år.
Det arbeides derfor med å få opprettet et driftsråd tilknyttet
denne konsesjonen.
Unders kelser i vassdra et
1982 ble det gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser i Forsavassdraget. Rapporten som fulgte konkluderte blant annet med at
Børselva ikke egner seg som gyte- og oppvekstområde for laks og
ørret.
I 1985 la fylkesmannen fram forslag til verneplan for våtmarker i
Nordland. Børselva-Grunnvatn er et høyt prioritert våtmarksområde, og formålet med vern er å bevare et vårmarksområde av klar
nasjonal og delvis internasjonal betydning.
I 1986 foretok NIVA og GeFo undersøkelser i Børselva. NIVA's
rapport konkluderer med at gjengroingen i Børselva er kraftig, og
for å hindre videre gjengroing må vannføringa i elva økes, og
vannføringsmønsteret over året endres.
GeFo har vurdert forurensningssituasjonen, og rapporten konkluderer med at jordbruket står for 75% av fosfortilførelsen til elva.
Unders kelser

m ter 1988

Fylkesmannens miljøvernavdeling foretok sommeren 1988 befaring av
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Børselva for å få oversikt over forholdene og få synspunkter på
problemene i Børselva fra ulike instanser i Ballangen kommune.
De ornitologiske undersøkelsene i Børselva sommeren 1988 konkluderer med at Børselvaområdet i dag har en rik fauna både når det
gjelder antall arter og når det gjelder antall individ pr. art.
Det er forholdet mellom åpent vann og beltene med elvesnelle som
påvirker fordelingen mellom artene. Situasjonen i Børselva er i
dag tilfredsstillende ut fra vilthensyn, men forurensningen må
stoppes for å unngå økt gjengroing. Hovedmålsetningen i vassdraget
må være å bevare områdets verdi som viltbiotop.
Foruten gjengroing i Børselva, ble det registrert en viss gjengroing også i vatn som ikke er forurensningspåvirket.
En stabilisering av situasjonen i Børselva er avhengig av at forurensningen fra landbruket reduseres. Samtidig må vanngjennomstrømingen økes. Før det endelige manøvreringsreglementet vedtas, bør
det gjennomføres undersøkelser i Grunnvatn for å se om vatnet
tåler eventuelle utspylinger av organisk materiale fra Børselva.
Et oppsummerende møte ved miljøverndavdelingen, høsten 1988 konkluderte med at det primære målet for Børselva-Grunnvatnet må være
å opprettholde og ta være på det rike og varierte fuglelivet i området. Det er også et mål at fisket i de nedenforliggende vatn
ikke forringes
som følge av forurensningen
i Børselva.
Det må
derfor settes igang tiltak for å redusere forurensningen. Deretter
må det arbeides med det manøvreringsreglement/prøveordning som
best mulig tar hensyn til ovenfornevnte mål.
Børselva er et prioritert våtmarksområde. Folk i området bør informeres om områdets verdi for våtmarksfaunaen.
1989

Undersøkelsesprogrammet for 1989 baserte seg på konklusjonene fra
"Børselva - Underveisrapport 1988", datert 29.03.89.
Oksygenkonsentrasjonen under isen ble målt 11. og 12. april. I
Børselva og Grunnvatn var det store mengder is/sørpe. Begge disse
er svært grunne. Det var derfor problematisk å finne frie vannmasser.
Det ble samlet fytoplanktonprøver fra Grunnvatnet (2 stasj.),
Knutvatnet, Djupvatnet, Forsavatnet og Børselv (2 stasj.) 13. juli
og 18. september. Prøvene er analysert av NIVA. I Børselva er det
eutrofe tildels polyeutrofe forhold. Spor av denne påvirkningen
finner en i nedenforliggende deler av vassdraget.
Samtidig med innsamlingen av fytoplanktonprøver ble det samlet inn
prøver til fysisk/kjemisk analyse fra 1 m dyp og ca 0,5 m over
bunn. Analyseresultatene er ikke bearbeidet.
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fra fytoplanktonanalysene.
Midtsommers ble Børselva vegetasjonskartlagt grovt, og i september
ble områdene skråfotografert fra fly. Disse dataene vil bli sammenstilt og sammenlignet med flyfoto av området i 1967.
Forekomsten av fugl i Børselva/Grunnvatnet er registrert vår/
forsommer 1989. Rapporten foreligger og vil bli innarbeidet i
hovedrapporten fra 1989-sesongen.
Referanse:

Fylkesmannen

i Nordland.

Miljøvernavdelingen

Børselva - Underveisrapport 1988.

Fig. 1.
Børselva. 23.09.88.
(Foto: P. E. Faugli).

1989.
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Tittel: GLASIOLOGISKE
HYDROLOGISKE

FORUNDERSØKELSER
I NORD-NORGE 1988
UNDERSØKELSER VED LANGFJORDJØKELEN
1989

Forfatter(e): BJØRN WOLD
Ansvarlig inst.: NVE - HYDROLOGISK

AVD.

1988
Massebalanseundersøkelser på norske breer ble igangsatt på Storbreen i 1948. Siden 1962 har det vært utført slike undersøkelser på
en rekke breer i Sør-Norge. I Nord-Norge ble det i 1963-68 utført
undersøkelser på enkelte breer i Skjomen-området. På Svartisen ble
det igangsatt undersøkelser i 1970 og disse pågår fortsatt for
Engabreens vedkommende. Bortsett fra et forsøk på Svartfjelljøkelen
i 1978-79 har det ikke vært massebalanseundersøkelser på breer i
Nord-Troms og Finnmark.
Både av glasiologiske og hydrologiske grunner, og fordi breer som
indikator på klimautviklingen blir stadig viktigere, har det vært
et høyt prioritert ønske å komme igang med målinger på en bre i
dette området.
Det ble foretatt en befaring i august 1988 av følgende breer i det
aktuelle området: Normannsjøkelen, Seilandsjøkelen, Svartfjelljøkelen, øksfjordjøkelen, Langfjordjøkelen, Gamvikblåisen, Vaggasblåisen, Reindalsblåisen, Strupebreen, Koppangsbreen, Isskardbreen,
Råttenvikbreen, Vestbreen, Sydbreen og Fornesbreen. Breene ble
vurdert ut fra faglige kriterier som dekning av stort høydenivå,
antatt representativitet i forhold til klima, god avgrensning av
dreneringsområdet og mulighet for kombinasjon med andre hydrologiske undersøkelser. Breene ble også vurdert i forhold til
praktiske hensyn som tilgjengelighet, faregrad og mulighet til å
skaffe observatør/assistent nær målestedet.
Diskusjon
Under befaringen
seg ut som en av
ligger langt mot
klimautviklingen

ble det klart at Langfjordjøkelen (fig. 1) skilte
de mest interessante breene. Dette skyldes at den
nord og har en form som antagelig vil avspeile
mer direkte enn andre aktuelle breer.

Langfjordjøkelen er en brekuppel eller kåpebre med en stor østvendt
brearm som dekker i alt 770 høydemeter. Breen har noen sprekkområder, men disse er klart avgrenset og breen som helhet vil være
relativt lett å arbeide på. Dreneringsområdet vil måtte avgrenses
med breradar.
Materialtransporten fra breen syntes å være svært stor. Denne kan
måles i Andrevatn. VHO har allerede en avløpsstasjon og observatør
i vassdraget.
Konklusjonen ble at massebalanseundersøkelser bør settes igang på
Langfjordjøkelen og kombineres med sedimenttransportundersøkelser
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og avløpsmålinger. Arbeidet bør starte opp med akkumulasjonsmålinger i april 1989.

1989
Innledninq
Våren og sommeren

1989 ble det igangsatt

følgende

hydrologiske

undersøkelser på og ved Langfjordjøkelen i Nord-Troms og Finnmark:
Massebalansemålinger på breen
Målinger av suspendert sedimenttransport i elva fra breen
Avløpsmålinger i Andrevatn
Avløpsmålinger i Tredjevatn.
Ved utløpet av Førstevatn har det pågått avløpsmålinger siden 1980.
Dette måleprogrammet vil kunne gi svar på følgende spørsmål:
- Hvordan er massebalansen på de nordligste breene i Norge?
Er breene i balanse med dagens klima?
- Hvor dynamisk aktive er breer i dette klima sammenliknet
med breer andre steder i Norge?
Hvor stor er erosjonen og materialtransporten fra bredekket
område i denne del av landet?
- Hvor stor er erosjon og materialtransport fra det brefrie felt?
Hvordan er materialtransportens sesongmessige variasjoner i
denne delen av landet?
Hvor stor er sedimenttransporten til fjorden?
Hvor mye ferskvann renner i fjorden fra dette området?
Hvor mye av vannet kommer fra breen og hvor mye fra brefritt
område?
Hvordan er det hydrologiske regimet i små kystnære felt i denne
del av landet?
Hva er regimeforskjellene mellom to små kystnære felt med tilnærmet samme størrelse og topografi, men med og uten bre?
Arbeidet ble igangsatt i 1989 og alt det innsamlede materialet er
ennå ikke bearbeidet.
Massebalansemålin er
Akkumulasjonsmålingene på Langfjordjøkelen ble utført 24. mai.
Dette var i seneste laget og bør antagelig best gjøres siste uke av
april eller første uke av mai. På toppen av breen ble det tatt en
kjerneboring som viste en helt klar referanseflate fra høsten 1988
på 675 cm dyp. Midlere tetthet for hele snøpakken var 0,52 g/cm3.
Snødypet ble målt ved sondering i ca 40 punkter fordelt over hele
breen. Ovenfor ca 900 m o.h. var det vanskelig å finne sommeroverflaten med sonden. Det er derfor lagt stor vekt på resultatet av
kjerneboringen ved vurderingen av akkumulasjonen i disse områdene.
Midlere vinterbalanse er beregnet til 2,46 m vann, med en antatt
usikkerhet som er bedre enn +- 20%. Vinterbalansens fordeling med
høyden er vist i tabell 1 og fig. 2.
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Ved akkumulasjonsmålingen ble det satt ut staker 408 m o.h.,
640 m o.h. og 1060 m o.h. Disse ble ettersett og målt 9. august og
ved minimumsmålingen 19. oktober. Ved minimumsmålingen var det
kommet nysnø over hele breen, varierende fra ca 50 cm nederst til
vel 200 cm øverst. Minimumsmålingen bør sannsynligvis gjøres i
slutten av september.
Sommerbalansen er beregnet til 3,03 m vann for hele breen eller
78 1/skm2 om avrenningen hadde gått over hele året. Usikkerheten i
sommerbalansen antas å være bedre enn +- 10%. Sommerbalansens fordeling med høyden er vist i tabell 1 og fig. 2.
Langfjordjøkelen kommer etter dette ut med en negativ nettobalanse
for 1989 på - 0,57 m vann. Dette tilsvarer en ekstra avrenning til
vassdraget på 18 1/skm2 over hele året, eller totalt
2,75 x 10 x 6 m3 vann som er tilført ekstra fra breens lager.
Langfjordjøkelen er den eneste av de breene som måles i Norge som
hadde negativ massebalanse i 1989. Lenger sør var det tildels
rekordstore vinterbalanser og nettobalanser, og små sommerbalanser
i forhold til et normalår. Hva som er normalt for Langfjordjøkelen
vet vi ennå ikke. Det er imidlertid helt klart at regimet for
breene i Nord-Troms/Finnmark er et annet enn det som måles lenger
sør. Dette har tidligere vært antatt og er herved bekreftet, noe
som viser betydningen av å opprettholde massebalansemålinger i
denne regionen.
Årets negative balanse kan forklares med at snøforholdene i denne
del av landet ikke var fullt så ekstreme som i andre breområder.
Likevel viste Meteorologisk Institutts snøkart fra 30. april 1989
en akkumulasjon på 155% av normalt over området i 800 meters
nivået. Sommeren var vesentlig bedre i Finnmark enn lengre sør, noe
som sannsynliggjør at årets sommerbalansetall er høyere enn normaltall for området.
Andre breunders kelser
Stakene på breen er posisjonert nøyaktig for å skaffe bevegelsesdata til dynamiske beregninger. Foreløpige resultater viser en
brebevegelse på 6,5 cm/døgn gjennom sommersesongen midt på breen i
640 m o.h.
Et område på flere hundre meters lengde foran breen består tilsynelatende av løsmasser. Disse løsmassene dekker imidlertid over is,
antagelig breis. Det finnes antagelig også isfylte sidemorener.
Hele området har en karakter som er uvanlig for norske breer, men
som er vel kjent fra Svalbard.
Sedimenttrans ortunders kelser
I første del av august ble det montert en automatisk prøvetaker i
elva fra breen. Denne tok fire prøver hver dag fram til utløpet av
september. I tillegg er det regelmessig tatt større prøver for
kornfordelingsananlyser. Prøvene er for tiden under arbeid på
laboratoriet, og foreløpig ikke videre bearbeidet.
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Avl

smålin er

I løpet av august/september ble det montert og igangsatt limnigrafer i både Andre- og Tredjevatn. Det er opprettet magasinkurver for
disse to vannene, og oppmålingen av vassføringskurver er påbegynt.
Målingene ved utløpet av Førstevatn har fortsatt som tidligere.
Andre arbeider
Til bruk under feltarbeid og som feltlaboratorium for observatøren
er det satt opp en liten trekanthytte ved Andrevatn. Det er også
kommet på plass materiale og utstyr til bygging av bruer over elva
mellom Første- og Andrevatn og ved utløpet av Førstevatn.
Videre arbeider
Målingene av massebalanse, brebevegelse, sedimenttransport og avløp
vil fortsette i 1990. Bruer må bygges. Dersom midler kan skaffes er
det ønske om å bruke breradaren til kartlegging av bunnen under
breen, og istykkelsen under løsmassene i feltet foran breen. Det er
også behov for et brekart basert på ny eller forholdsvis ny fotografering.
Dersom midler kan skaffes er det også interessant å måle sedimenttransporten i elvene i Tredje- og Førstevatn. Dette vil gi tall for
materialtilførelsen fra et brefritt felt og til fjorden, og bedre
forståelsen av sedimentasjonsprosessene i vannene.

Fig.
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LANGFJORDJØKULEN 1989

Flg.2
-1 5
1200

-1.0

-0.5

Net balance (BN) 10 6 m3
0.5
0.0

1.5

1.0

Bn
bs
bw

.........

Area

1000 ---,

BN

800
a.s.I.)
(m

600
AItitude

.
.
.
.

.
.
.
.

0.29 km2
Glacier area

:

400
/.

200 - 1
-4

-5

Tabell

-1

-2

-3

0
Water eqv. (m)

2

1

5

4

3

1

LANGFJORDJØKULEN
Høyde

Areal

intervall

S

m o.h.

Vinterbalanse
bw
Bw
lls kmx2
*3
km*2 10x6m
m

1.83
1.73
1.32
0.83

109
95
84
79
67
52

1.24
2.26
1.90
2.14
2.23
1.99

0.396
0.215

0.51
0.25

1.30
1.15

41
36

1.74
1.04

4.797

11.79

2.46

78

2.30

900-1000

1.005

3.02

800-900
700-800
500-600

0.691
0.691
0.628
0.503

400-500
300-400
300-1062

600-700

Sommerbalanse
Bs
bs
10x6m*3
1/s km*2
m

3.45
3.00
2.65
2.50
2.10
1.65

1000-1062 0.668

1989

1454
.

Nettobalanse
bn
Bn
10x6m*3 m 1/s km*2

1.85
2.25
2.75
3.10
3.55
3.95
4.40

59
71
87
98
113
125
140

1.07
0.75
-0.07
0.41
-0.91
1.16
-1.23

1.60

59

0.75

28

-

-0.10
0.60
-1.45

-22

-

-2.30

4 .85

154

-0.80

-3.70

303
.

96

-

-3.10

-2.75 -0.57

-

4

-54
-85
-115
-137

-18
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Tittel: EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT

I

HØYFJELL

UTEN

BRE

Forfatter: JIM BOGEN
Ansvarlig inst.: NVE

H YDROLOGISK

AVD.

Pros'ektets mål:
Prosjektet omfatter opprettelse og drift av en målestasjon for
sedimenttransport i et høyfjellsfelt, som et ledd i et nasjonalt
målenett for sedimenttransport.
Bakgrunn:
Formålet med målenettet er å få økt kunnskap om erosjonsprosesser
og sedimenttransport som kan benyttes i vassdragsforvaltningen. I
alt 21 målestasjoner var i drift i 1989. Disse målestasjonene
representerer forskjellige typer vassdrag i ulike deler av landet.
Det har hittil vært lite data fra høyfjellsvassdrag uten breer. Den
sparsomme vegetasjonen gjør høyfjellsområder følsomme for erosjon.
Data fra høyfjellsstasjoner

vil derfor være nyttige

i arealbruks-

planlegging i disse områdene. Nord-Norge er spesielt aktuelt i
denne sammenhengen. Vegetasjonen spiller en viktig rolle og
beskytter mot erosjon. Når gjenveksten går sakte, vil erosjonssone
kunne utvikle seg over et lengre tidsrom. Hvis det er mye løsmateriale, vil sedimenttransporten i vassdragene som drenerer slike
områder bli høy i perioder.
Målestas'oner
I 1989 ble et område på Saltfjellet i Nordland fylke befart med
henblikk på etablering av målestasjoner. Feltet som ble ansett som
aktuelt for instrumentering er Storsteinbekken i Saltdal, en sideelv til Lønselva. De høyeste områdene i feltet ligger
ca 1150 m o.h. og faller ned til 650 m o.h. Elven har gravd ut
raviner i en del løsmasser i området. Løsmassene består av stein og
grov sand med et visst finstoffinnhold.
Et annet aktuelt område er Varangerhalvøya i Finnmark. I dette
området eroderes ikke bare løsmasser, men også lettforvitrelige
senprekambriske bergarter med lav metamorfosegrad. Det vil foretas
befaringer sommeren 1990 med henblikk på å instrumentere et av
feltene.
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Tittel: NASJONALT OBSERVASJONSNETT
Prosjektleder: ØSTEN A.

FOR MARKVANN

TILREM

Ansvarlig inst.: NVE - HYDROLOGISK AVD.
Utførende inst.: NVE,

NLH,

DNMI,

SFL

Prosjektets bakgrunn og opprinnelse grunner seg på en oppfølging
av de anbefalinger som ble gitt av NHK's markvannsgruppe av 1982:
(NHK Rapport Nr 13
Oslo 1983).
Sommeren 1987 ble det på initiativ av Hydrologisk avdeling nedsatt
en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten til å opprette et
norsk operativt observasjonsnett for markvann.
Gruppen fikk følgende mandat:
Å utrede muligheten for å opprette et nasjonalt operativt observasjonsnett for markvann, herunder en finansieringsplan.
Formålet med markvannsundersøkelsene vil være å
skaffe tilveie norske markvannsdata av høy kvalitet over lang
tid,
beskrive markvannsinnholdets variasjon i tid og rom i typiske
norske jordarter,
fremskaffe data som kan nyttes til praktiske formål og til
forskningsformål.
I den grad det er hensiktsmessig søkes det å samordne undersokelsene med allerede pågående undersøkelser, i og utenfor NVE og
NLH.
Det gis informasjon utad om arbeidet som er i gang.
I mai 1989 avga gruppen sine anbefalinger: Nasjonalt Observasjonsnett for Markvann - Anbefalinger. Notat nr V05, NVE 1989. På
grunnlag av disse anbefalinger ble Markvannsprosjektet startet opp
sommeren 1989.
Status idag er at det er under etablering et Nasjonalt operativt
observasjonsnett for markvann.
Den opprinnelige markvannsgruppe av 1987 vil bli reorganisert
tidlig i 1990. Gruppen utvides med representanter fra Statens
Forskningsstasjoner i Landbruk (SFL), Norsk Institutt for Jord og
skogforskning (NIJOS), og muligens med medlemmer fra andre institusjoner, eller på individuell basis.
I en del sammenhenger kan direkte målinger av markvann benyttes i
analyser og som prediktor, mens det for andre problemstillinger er
mest aktuelt å benytte markvannsmålinger til utvikling og kalibrering av analyse- og beregningsmetoder, så som matematiske modeller. Det er derfor to strategier for observasjonsnett for markvann
(som for de fleste hydrologiske variable) nemlig:
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et mer eller mindre permanent nett med god regional dekning, og
et mer intensivt måleprogram med mange målepunkter i begrensete
områder og over kortere tid.
Den første typen egner seg best for indeksmålinger av langtidsvariasjoner, oppfanging av ekstreme situasjoner o.1., mens den andre
typen er best for hypotesetesting, metodeutvikling, modellkalibrering o.l. I praksis er det behov for begge typer målinger.
Markvannsdata

har i årenes

løp vært samlet

inn ved flere institu-

sjoner. I de aller fleste tilfellene har det dreiet seg om tidsbegrensete måleserier for spesialformål, vanligvis planters vannopptak og vanningsbehov. Slike undersøkelser har derfor som regel
vært knyttet til dyrket mark og begrenset til vekstperioden. Fra
et hydrologisk synspunkt er markvannets variasjon i tid og rom
imidlertid av videre interesse.
Det har således i den senere tid vært et økende behov for bedre
kjennskap til markvannet, dets variasjon, og dets plass i det hydrologiske kretsløp. En slik øket viten vil være av stor betydning
for forståelse og løsning av flere og tildels meget dagsaktuelle
problemstillinger, herav kan nevnes:
Planters vannopptak/transpirasjon/irrigasjon;
Nedfallsforurensningers og næringsstoffers infiltrasjon og
opphold i jordbunnen, og passasje til bekker og elver;
Erosjonsprosesser, flateerosjon i jordbruket;
Effekt av endret arealbruk på vannbalanse og avløpsforhold;
Avløpsdannelse og flomdannelse;
Tele og frost i jord;
Vannrensning og overvannsdisponering;
Mikroklimaprosesser, energiinteraksjoner i luft/jord/vann.
Det er under opprettelse en nasjonal database for markvann ved
Hydrologisk avdeling. Denne database opprettes i tilknytning til
de operative databaser for overflatevann og grunnvann, som avdelingen gjennom mange år har vedlikeholdt og administrert.
Oversikt over databasen skal bekjentgjøres og data skal prinsipielt være tilgjengelig for alle brukere uten restriksjoner, som
vanlig for avdelingens øvrige databaser. Data fra de operative
markvannsstasjoner kompletteres med tidligere innsamlede markvannsdata som måtte finnes ved andre institusjoner.
Det praktiske arbeid i felt sommeren og høsten 1989 kan summeres
opp som følge:
Det er satt i drift tre markvannsstasjoner, som er plassert i
tilknytning til:
Nordmoen forsøksfelt (NVE) på Romerike,
Groset forsøksfelt (NVE) ved Møsvatn,
Særheim forskningsstasjon (SFL) på Klepp, Jæren.
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* Det er foretatt befaring og lagt planer for etablering av inntil 6 markvannsstasjoner i 1990, ved
Vågønes forskningsstasjon (SFL) ved Bodø,
Kvithamar forskningsstasjon (SFL) i Stjørdal,
Kise forskningsstasjon (SFL) ved Nes på Romerike,
Norges Landbrukshøyskole på Ås,
- Settalbekken forsøksfelt (NVE) ved Folldal,
Skurdevikåi forsøksfelt (NVE) vest for Geilo.
For øvrig har man i løpet av sommeren/høsten stort sett funnet
fram til og dannet seg en oversikt over den type installasjoner og
instrumentering som ved praksis andre steder (og land) har vist
seg å være hensiktsmessig og driftssikkert, heri inkludert automatiske sensorer, loggertype og direkte overføringssystemer.
Ifølge planen vil markvannsnettet komme til å bestå av ialt 18
stasjoner. Det legges videre opp til at etableringsprogrammet skal
være fullført i løpet av de tre neste årene (1990, 1991 og 1992),
og at markvannsnettet skal være i full operativ stand i 1993.
Dette innebærer at det må settes opp 5 stasjoner pr år i tre år
framover, i tillegg til de tre stasjonene satt opp i 1989.
Referanse: Lystad S. L., Børresen T. Haldorsen S., Tilrem, ø. A.,
Jakobsen B. og Sælthun N. R., 1989. Nasjonalt
observasjonsnett for markvann - Anbefalinger.
Notat nr. V05, NVE.
NHK 1983. Behov for utredning og forskning innen fagfeltet markvann.

29

Tittel: PROSJEKT FLOMKART
Forfatter(e): HALLVARD BERG
Ansvarlig inst.: NVE - FORBYGNINGSAVD.

Prosjektet tar sikte på å finne fram til egnete metoder for framstilling av flomhøyder med angitte gjentaksintervall på et grunnlagskart.

NVE,

Forbygningsavdelingen

og Hydrologisk

avdeling

sam-

arbeider om prosjektet.
Som grunnlag for valg av metoder er i tillegg til de interne,
gjennomført drøftinger med bl.a.:
- Jordskifteverket
NGI (jfr. skredkart)
Fylkeskartkontoret
Statens Byggetekniske Etat
Etab

rin

av flomlin'er

En prøvestrekning i Glomma, fra Kongsvinger til Gjølstadfoss, ble
i første omgang valgt ut.
Profiler av elvebunnen ble tatt opp, og dataene lagt inn i beregningsmodell for vannlinjer (HEC-2). Det ble prøvd ulike metoder
for profilering.
Vannlinjeberegning er gjennomført, basert på profildata og kalibrert med kjente flomnivåer. For bestemmelse av flommenes gjentaksintervall er det gjennomført flomfrekvensanalyse.
Prøvestrekningen er utvidet til også å omfatte Glomma mellom Gjølstadfoss og Flisa. Det er tatt opp tverrprofiler av elvebunn ved
hjelp av ekkolodd på utvalgte steder på den ca 40 km lange elvestrekningen.
På grunnlagav flybilder er profilene forlenget inn over land.
Dette arbeidet ble utført av Jordskifteverkets Fotogrammetriske
avdeling. Profildataene foreligger på digital form. Profilene vil
danne grunnlaget for tilsvarende beregning av flomlinjer som referert ovenfor, samt routing-beregning etc.
Framstillin

av flomlin'ekart

Ved samkopiering av kun fire av grunnlagsfoliene i økonomisk
kartverk (0K), er et grunnlagskart uten koter framstilt. Nye koter
med 1-meters ekvidistanse er konstruert fotogrammetrisk. For ett
kartblad er det lagt inn to flomlinjer, med gjentaksintervall henholdsvis 10 og 100 år.
Andre framstillingsmåter er under utredning og utprøving.
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Tittel: FLOMSKADER.

ÅRSAK, OMFANG OG MOTTILTAK.

EN DETALJSTUDIE

AV FLOMMEN 3.-4.

Forfatter: ATLE HARBY (DIPLOMOPPGAVE
Ansvarlig inst.: INSTITUTT

SEPTEMBER 1988

VED NTH)

FOR VASSBYGGING,

UNIT/NTH

Sammendrag
Oppgaven gikk ut på å kartlegge skader og noen hydrologiske og
meteorologiske forhold i Gjøvik og Lillehammer kommune etter
flommen 3.-4. september 1988.
Starttilstanden i hele området var
føring har vært større enn normalt
av området har det aldri tidligere
for nedbør og vannføring som under

meget våt. Både nedbør og vannfor august 1988. I store deler
blitt observert så høye verdier
flommen 3.-4. september 1988.

Et gjentaksintervall defineres som gjennomsnittlig tidsperiode
mellom hver gang en hendelse inntreffer. Gjentaksintervallet for
de målte nedbørhøydene

i sentrale

deler av området

er beregnet

til

større enn 100 år for både nedbør 3. september og to-døgns nedbør
2.-3. september. For de mer perifere deler av området har nedbøren
hatt et noe lavere gjentaksintervall. Nedbøren 3. september har
gjentaksintervall på omlag 20 år, mens nedbør over både 3. og 4.
september har et lengre gjentaksintervall, kanskje opp mot 100 år.
Jeg har analysert data for vannføring for de to stasjonene som
regnes for representative for området; Aulestad i Gausa og
Vismunda. Dessverre har det oppstått feil i registrering av
vannstanden både i Gausa og Vismunda under flommen. Det er derfor
vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner.
Med et visst forbehold ser det ut som gjentaksintervallet for
flommen har vært noe sjeldnere enn gjentaksintervallet for
nedbøren. I Gausa er gjentaksintervallet større enn 100 år. Ser
vi på bare høstflomtilfeller, blir gjentaksintervallet trolig
større enn 150 år. Begge disse verdiene gjelder for døgnmiddelflom
for 3/9. Gjentaksintervallet for flommen de tre døgnene
3.-5. september er også trolig større enn 100 år. Gjentaksintervallet for middelvannføringa 3. september i Vismunda antas å være
større enn 100 år.
Nedbør- og vannføringsobservasjonene ser ut til å stemme godt
overens.
Flommen voldte totalt skader for over 50 millioner kr bare i
Gjøvik-Lillehammer-området. Det er voldt skader for over
20 millioner kr på bygninger. På veger og jernbane ble de totale
skadekostnadene omlag 16 millioner, mens skadekostnadene på jordog skogbruk, hager, elveløp o.l. beløper seg til omlag 7 millioner.
Den betydeligste direkte årsaken til skadene har vært elver og
bekker som tar seg nytt leie kombinert med kraftig vannføring i
det eksisterende leiet. Det har vært få direkte erosjonsskader,
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men hver skade har blitt kostbar å erstatte.
Planleggere, beslutningstakere og menigmann må gjøres mer bevisst
på faren for flom og flomskader. Ett sett av regler og retningslinjer for alle som bygger noe i kontakt med vann bør utarbeides.
Det er svært viktig at alle som bygger noe i kontakt med vann
samarbeider.
Et nasjonalt, regionalt og lokalt opplegg for varsling av flom og
beredskap under flom bør kunne komme istand. Enkle rutiner som
hurtig lar seg sette iverk, kan begrense og eliminere flomskader
for store beløp.
Tekniske tiltak kan begrense og/eller eliminere flomskader.
Tradisjonelle forbyggingstiltak kan noen ganger bli for økonomisk
krevende. Når det gjelder mindre økonomisk krevende ting, kan det
mange ganger være lønnsomt å investere litt ekstra i flomreduserende tiltak. Mulige tiltak kan være endret utforming av inntak
til kulverter og stikkrenner, bygging av alternative flomveger i
liten skala, bygging av provisoriske diker o.l.
Hovedpunktet innenfor flomreduserende tiltak må være å tenke
igjennom en flomsituasjon for å kunne utnytte varsling og beredskap på en mest mulig effektiv måte.
Referanse: Harby, A. 1988. Flomskader. Årsak, omfang og mottiltak.
En detaljstudie av flommen 3.-4. september 1988.
Hovedoppgave, Institutt for vassbygging, Univ. i
Trondheim, NTH.

Fig. 1.
Redalen. En privat betongbru er ødelagt. Stokkelva har
erodert vekk all masse rundt fundamentet. September 1988.
(Foto: A. Harby).
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Fig. 2.
Gjøvik sentrum. Forbygning og støttemur mot Hunnelva
er "rasert" av flommen. September 1988.
(Foto: A. Harby).

Fig. 3.
Gjøvik. Vesleelva. En forbygning er undergravd og
ødelagt. September 1988.
(Foto: A. Harby).
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Tittel: MODELLFORSØK - RENNE NHL
Ansvarlig inst.: NVE

FORBYGNINGSAVD.

Utførende inst.: NHL

Dette forskningsprosjektet

tar sikte på å skaffe bedre

beregnings- og vurderingsgrunnlag for forskjellige inngrep i
vassdrag. Prosjektet ble startet opp i 1987 etter en avtale med
Norsk hydroteknisk laboratorium, SINTEF-gruppen,
(NHL) Trondheim. De foreliggende rapporter (se nedenfor) er
utført av Tor E. Dahl.
Følgende arbeider er utført:
Terskler
Forsøkene omfatter lave terskler for å stabilisere elvebunn
eller for miljømessige hensyn. Det er kjørt forsøk med forskjellig konstruksjon, form og plassering og med varierende
bunnforhold. Resultatene er samlet i rapport med prosjektnr
604232 fra NHL-SINTEF-gruppen.
Forsøkene og rapporten har gitt Forbygningsavdelingen, NVE, og
andre som arbeider med vassdragstiltak, et vesentlig bedre beregningsgrunnlag og nye holdepunkter for terskelbygging.
Kanaler med loner
En lone kan beskrives som en lomme i en kanalside. Hensikten
med lonene er å skape variasjon rent landskapsmessig og å gi
grunnlag for dannelse av små biotoper for fugl og fisk.
Det er utført en rekke forsøk med varierende form og størrelse
på loner. Studier av strømningsmønsteret og hastighetsfordelingen gir nyttig informasjon for planlegging og tiltak.
Resultatet av forsøkene er samlet i rapport med
prosjektnr 604483 av 28.04.89 med tittel "Kanaler med loner,
modellforsøk".
H drauliske bere nin er i sammensatte

rofiler

Dette prosjekt omfatter en litteraturstudie over aktuelle
forskningsarbeider som foreligger for flomavledning i sammensatte elveprofiler. På dette grunnlag er det utarbeidet forslag
til beregningsmetoder for slike elveløp. Vegetasjonen er av
vesentlig betydning for flomavledningen. Litteraturen omfatter
stort sett forhold i USA. Det blir derfor anbefalt å samle data
for sammensatte profiler med vegetasjon i Norge for å få verifisert beregningsmetodene. Resultatene fra dette prosjektet er
samlet i rapport fra NHL av 21.04.89, prosjektnr 604483.

34

Buner
Buner er utstikkere av stein som bygges langs elvekantene dels
for å hindre undergraving av steinsatte elveskråninger, dels av
miljømessige hensyn, f.eks. for å skape hvileplasser for fisk.
Det er gjennomført mange serier av forsøk med typer og plassering av buner.
Resultatene er utgitt i en foreløpig rapport med prosjektnr
604483 av 29.09.89 med tittel "Dimensjoneringskriterier for
bruk av buner som erosjonsbeskyttelse basert på modellforsøk og
litteraturstudium". Rapporten har vært diskutert internt og vi
har bedt om noen supplerende forsøk som grunnlag for en endelig
rapport. Det er på det rene at også disse forsøkene vil få stor
betydning for planlegging og anlegg.
Andre fors k
I tillegg til nye forsøk med buner har vi bedt om at det blir
gjennomført noen prinsippforsøk med brugjennomløp som forårsaker innsnevring av elveløpet samt noen nye forsøk med
dobbeltprofil i kanaler. Disse forsøkene fortsetter i 1990.
Det kan ellers nevnes at modellrennen har vist seg hensiktsmessig

også for forskjellige

enkeltforsøk

i samband med vass-

dragstiltak,vegarbeider,bruer m.v. Etter avtale vil rennen
bli stående i Vassdragslaboratoriet inntil videre.

Referanse:

Dahl, T. E. 1989. Modellforsøk - utvikling
erosjonsgrop nedstrøms terskler i elver.

av

NHL-SINTEF-gruppen. Prosjektnr 604232.
Dahl, T. E. 1989. Kanaler med loner - modellforsøk.
NHL-SINTEF-gruppen. Prosjektnr 604483.
Dahl, T. E. 1989. Hydrauliske beregninger i
sammensatte kanalprofiler. NHL-SINTEF-gruppen.
Prosjektnr 604483.
Dahl, T. E. 1989. dimensjoneringskriterier for bruk
av buner som erosjonsbeskyttelse basert på modellforsøk og litteraturstudium. NHL-SINTEF-gruppen.
Prosjektnr 604483 (foreløpig rapport).
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Tittel:

FYSISK
BESKR1VENDE
MANDALSVASSDRAGET

Forfatter(e):

LEIF

VASSDRAGSMODELL-

HAUGERUD

Ansvarlig inst: VEST-AGDER ENERGIVERK (VAE)
Utførende inst: VAE, AGDER OPPMÅLING, NHL,
LFI/ZOOLOGISK MUSEUM OG
UNIVERSITETET I OSLO
FYLKESMANNEN

I

VEST-AGDER.

Fysisk Beskrivende Vassdragsmodell (FBV) skal anvendes i
Mandalsvassdraget. Som første del av dette arbeidet er det
innsamlet data fra en rekke stasjoner i vassdraget.
Spesielt viktige brukerinteresser langs vassdraget er:
Jordbruk, friluftsinteresser, fiskeinteresser og rekreasjon.
Følgende stasjoner og transekter ble valgt under befaringer
tiden fra 7. - 8. juni 1988. Stasjonene er nevnt fra øverst i
vassdraget og nedover.
1989

1988
Sundet
Bjelland
Solkrona Øvre
Solkrona Nedre
Kleveland
Kleveland Bro
Laudal
Finsådal
Heddeland
Øyslebø
Holmestrand

10 transekter
fl
5
9
11
10
14
It
13
111
10
111
6
12
7

ft

10 transekter
10
10
8

14
13
10

10
It
11

6
4
8
7

Det er samlet inn topografiske data for disse profilene. I tillegg
er vannhastighet, substrat og dekning registrert.
Innsamlingsarbeidet er utført etter samme metodikk som ble anvendt
i Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane.
I 1989 er det arbeidet med å systematisere og analysere data for
videre bruk i Fysisk Beskrivende Vassdragsmodell. Data ble
innsamlet av Agder Oppmåling i samarbeid med NHL og oversendt NHL
på utfylte dataskjema. Det ble samlet inn data for 11 stasjoner,
tilsammen totalt 100 transekter.
Datamaterialet som er innsamlet, er meget omfattende. Alle dataene
er nå gjennomgått og kontrollert og lagt til rette for bearbeiding
og simuleringer med FBV-modellen.
Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en datarapport som
presenterer alle dataene i form av tabeller og profiler.
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Følgende data er registrert og presentert.
tverrprofiler/vannstand
vannhastighet
substrat
dybde
På bakgrunn av vannhastighetsregistreringene er vannføringene
bestemt. Dette betyr at en har data som angir samhørende verdier
av vannføring, vannstand og vannhastighetsfordeling. Disse
opplysningene er nødvendig for å kalibrere/tilpasse modellen til
vassdraget.
Dataene danner et meget godt grunnlag for videre simuleringer av
vassdraget.
Arbeidet med kalibreringen av modellene er også startet. En del
resultater fra dette arbeidet foreligger. Dette vil bli presentert
i sammenheng med de øvrige simuleringsresultatene fra modellen.
Videre arbeid
Arbeidet vil følge de oppsatte planene. Dette betyr at en vil
utføre simuleringer med modellen i vassdraget. For alle stasjonene
vil det bli etablert sammenhenger mellom vannføring og hydrofysiske parametre som vanndekket areal, vannhastighet, vanndybde
og substrat.
Vannhastighet, vanndybde og substrat vil bli simulert og om mulig
koplet mot habitatkriterier, slik at det blir mulig å etablere
sammenhenger mellom vannføringer og forholdene for fisk i vassdrag.
Det vil i arbeidet i 1990 bli lagt stor vekt på presentasjon av
resultatene fra modellen.
I løpet av første halvår 1990 vil det bli utarbeidet en rapport,
som presenterer arbeidet og resultatene.
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Tittel: LAVESTE REGULERTE VANNSTAND

- PROSJEKTET

Forfatter(e): SVERRE HUSEBYE
Ansvarlig inst.:

NVE - AVD.

FOR VASSDRAGSUNDERSØKELSER

Innledninq

LRV-prosjektet inngår som en del av prosjektet "Opprusting/
utvidelse av vannkraftverk". På bakgrunn av en landsomfattende
undersøkelse er det laget en oversikt over teoretisk
energipotensiale i magasiner under LRV. Forutsetningen var at
utnyttelsen av vannmengden mellom LRV og tappetunnelen ikke skulle
medføre større tekniske inngrep. LRV-prosjektet utføres av NVE-VU.
Po

n

es

LRV-prosjektet skal vurdere muligheten for og konsekvensene ved å
utnytte det energipotensialet vannmengden mellom laveste regulerte
vannstand (LRV) og tappetunnelen (LTV) representerer i ektreme
tørrår. Alternativet i slike situasjoner vil vanligvis være
rasjonering og/eller import av meget kostbar energi. Statistisk
opptrer slike tørrårsituasjoner en gang i løpet av 20-30 år.
I vurdering av realiserbarheten ble miljøparametrene erosjon/ras og
fiskeribiologi valgt, fordi disse ansees å være kritiske med hensyn
på gjennomføringen av en ytterligere magasinsenkning. I tillegg
inngår hydrauliske og hydrologiske analyser, simuleringer av
samfunnsmessig nytteverdi og juridiske vurderinger av mulighetene
for slike tillatelser.
G.enno

rin

Ut fra den landsomfattendeundersøkelsenviste det seg at en
tapping under LRV ut fra de gitte kriterier, var mulig i 164
magasiner (Fig. 1). Teoretiske anslag viser et samlet
energipotensiale på ca 3 TWh.
Potensialet fordeler seg slik:
Størrelse på prosjektet (GWh)
P
50
10
P <
Sum

100
P < 100
P < 50
10

Antall

Potensial GWh

12
41
106

1038
837
787
382

164

3044

5

Fig. 1. Oversikt over mung energipotensiale ved utnyttelse av
magasinvolumet mellom laveste regulerte vannstand (LRV) og
tappetunnelen (LTV).
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Fremdrifteni LRV ros.ektet.
-

Fremdriften i LRV-prosjektet kan deles inn i 5 faser. Fase 1-3 er
gjennomført, mens fase 4 pågår.
Fase 1: Landsomfattende kartlegging av magasiner (1986-87)

Navn og beliggenhet for magsinet
Antall m3 under LRV
Opplysninger om eventuelle fysiske hindringer for tapping under
LRV.
Angivelse av eventuelle tiltak som likevel kan gjøre tapping
mulig i slike tilfelle.
Opplysninger om tapping under LRV vil medføre erosjonsfare
Opplysninger om eventuelle andre miljøskader i forbindelse med
slik tapping.
Fase 2: Utvalg av magasiner (1988-89)
For å begrense antall magasiner og samtidig sikre både en
geografisk spredning og energimengder av en viss betydning, ble et
mulig teoretisk

energipotensiale

på 50 GWh satt som nedre grense.

Totalt gjelder dette 17 magasinermed et samlet potensialepå 1875

GWh (Fig. 2). Av disse er det 5 magasinermed et potensialepå mer
enn 100 GWh, som totalt representerer 1038 GWh. Verdiene er
teoretisk beregnet og må snarere betraktes som størrelsesorden mer
enn absolutt verdi.
Magasinene ble befart og nærmere vurdert med hensyn på erosjon.
Intensjonen var todelt:
Skaffe oversikt over magasiner som umiddelbart ikke var
interessante pga. erosjon.
Vurderer hvilke magasiner som burde inngå i videre
undersøkelser.

Følgende

magasiner

inngår

HRV/
m o.h.

Magasin

Bygdin

1057,5/

Gjevilvatn

660,8/

Gjevilvatn*)

660,8/

Limingen

411,7/

Lomivatn

709,3/

Lomivatn.)

709,3/

Lyngsvatn

686,4/

Mjøsa

123,2/

Mjøsa

123,2/

Møsvatn

918,5/

Rodungen*)

957,4/

Røldalsvatn

380,0/

Savalen

707,2/

Selbusjøen

161,3/

Strandevatn

978,0/

Totak
Tunnsjøen

687,3/
686,1
357,6/

Tyinvatn

1082,8/

Ustevatn

585,0

Vinstern

1031,5/

') Alternativ

i LRV-prosjektet

LRV/
m o.h.

1048,3/
1046,5
645,8/
644,8
645,8
640,8
409,0/
407,0
650,0/
640,0
650,0/
638,0
636,4/
630,5
119,6/
119,1
119,6/
118,6
900,0/
898,0
943,9/

940,0
363,0/
352,0
702,5/
694,1
155,0/
150,0
950,0/
948,0
680,0/
668,0
352,6/
350,6
1072,5/
1071,0
967,5/
965,0
1027,5/
1026,0

(> 50 GWh):

HRV-LRVLRV
LTV
ni
ni

HRVLTV

ni

9,2

1,8

11,0

113

15,0

1,0

16,0

21

15,0

5,8

20,8

65

2,7

2,0

4,7

59,3

10,0

69,3

86

59,3

12,0

71,3

101

50,0

5,9

59,9

53

3,6

0,5

4,1
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3,6

1,0

4,6

74

18,5

2,0

20,5

60

13,5

3,9

17,4

54

17,0

11,0

28,0

68

4,7

8,4

13,1

107

6,3

5,0

11,3

87

28,0

2,0

30,0

53

7,3

12,0

19,3

568

5,0

2,0

7,0

99

10,3

1,5

11,8

81

17,5

2,5

20,0

43

4,0

1,5

5,5

68

135

senking.

Forklarin

til tabell 2

HRV:
LRV:
NV:
LTV:
HRV-LRV:
LRV-LTV:

Høyeste reguleringsvannstand
Laveste reguleringsvannstand
Naturlig vannstand (før regulering)
Laveste tappevannstand (inntakstunnelens høyde)
Nåværende reguleringshøyde i magasinet
Senkingsmulighet under LRV, eksisterend?. allegg
nyttes
Potensiell reguleringshøyde i ekstreme tørr4r

RRV-LTV:

Pot.
GWh

Fig. 2. Magasiner som inngår i LRV-prosjektet (> 50 GWh).
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Fase 3: Retningsgivende undersøkelser
magasiner (1989-90)

i utvalgte

Det ble igangsatt undersøkelser for mer konkret å undersøke

realiserbarheten i 6 magasiner (Fig. 3).
Magasin

HRV
m o.h.

HRVLRV

LRVLTV

Pot.
GWh

Eier

Limingen
Tunnsjøen
Savalen
Totak

411,7
357,6
707,2
687,3/
686,1
380,0
978,0

2,7
5,0
4,7
7,3

2,0
2,0
8,4
12,0

135
99
107
568

N-Trøndelag Elverk
N-Trøndelag Elverk
G&L Br.eierfor.
Statkraft

17,0

11,0
2,0

68
53

Røldalsv.
Strandev.

R/S Kraft A/S
Oslo Lysverker

977

Fig. 3. Magasiner der undersøkelser ble foretatt.

Disse magasinene ble valgt med hensyn på energipotensiale,
spredning på så vel geografisk

beliggenhet

som fysiske forhold,

ulike reguleringshøyder og varierende forhold mellom nåværende- og
potensiell tilleggsreguelring. Dette for å optimalisere en
eventuell overføringsverdi til andre magasiner for derved også å
kunne foreta en bedre vurdering av disse.
For å vurdere realiserbarheten ble miljøparametrene erosjon og
fiskeribiologi valgt fordi disse er Kvantifiserbare og kritiske for
realiseringen av en senere senkning.I tillegg ble hydrauliske- og
hydrologiske forhold undersøkt.
De må imidlertid nevnes at den fiskeribiologiske vurdering ble
foretatt på bakgrunn av en litteraturgjennomgang. Rapportene forelå
februar 1989.
Fase 4: Detaljerte undersøkelser (1989-90)
Med bakgrunn i konklusjonene fra delrapportene (fase 3), er det
igangsatt detaljerte undersøkelser som går konkret på
realiserbarhet i 2 magasiner. Undersøkelsene som er basert på
resultatene fra fase 3, skal gi svar på om det i det hele tatt er
mulig å benytte de nevnte magasiner som tørrårssikring. Denne
vurderingen skal underbygges med måleresultater kost/nytte
analyser, konsekvensvurderinger, vurdering av samfunnsmessig
nytteverdi, samt en juridisk analyse av mulighetne for realisering.

41

Magasinene som er valgt ut er Totak og Strandevatn. Generelle
poblemstillinger for samtlige fagundersøkelser kan sammenfattes som
følger:
Gjennomførbarheten av en senkning av vannstanden fra LRV til LTV
ekstreme tørrår.
Hva kan skje?
Kompenserende tiltak.
Kostnadsoverslag av tiltak.
Mulige tekniske tiltak/løsninger.
Verdi av tilleggsenkning.
Det er videre forutsatt at det foregår en tverrfaglig
kommunikasjon, slik at problemdrøftingene blir mest mulig konkrete
og gjeldende for de aktuelle forhold som oppstår i magasinene.
Rapportene vil foreligge innen november 1990.
Fase 5: Sammenstilling av de fremkomne resultater i en
oppsummerende avslutningsrapport (1990-91).
Dette arbeidet vil bli foretatt av NVE-VU på bakgrunn av det
fremkomne materialet. Sluttrapporten ventes å foreligge i februar
1991.
Forel

i e vurderin er

Som følge av de forholdsvis omfattende undersøkelser som antagelig
må utføres, er det lite realistisk at magasiner med
energipotensiale under 10 GWh er interessante. Restpotensialet blir
da ca 2650 GWh. Foreløpige erfaringer viser at dette potensialet
bør reduseres med ca 25% for å fjerne magasiner som umiddelbart
ikke er realiserbare pga. for store miljøkonsekvenser. Det synes
derfor mer realistisk å operere med et mulig energipotensiale på
ca 2000 GWh.
I denne sammenheng må det også påpekes at det kun er magasiner med
eksisterende tappetunnel under LRV som inngår. En annen
forutsetning er at eksisterende anlegg danner basis for
beregningene. I mange tilfeller vil tekniske inngrep i form av nye
tappetunneler kunne øke potensialet betraktelig. Et eksempel kan
være Møsvatn, der en ny lavereliggende tappetunnel vil føre til en
betydelig økning av energipotensialet også sett i relasjon til
dagens muligheter. Dette viser at det fremkomne energipotensialet
ved enkle tiltak også kan økes.
Ut fra de foreløpige erfaringene fra Strandevatn samt tidligere
vurderinger utført ved Universitetet i Oslo synes miljøkostnadene
ved en ytterligere senkning betydelig mindre i magasiner med høy
reguleringshøyde enn i de med lav. Tilleggsenkningens størrelse
vil også være av betydning.
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Fremdrift

Det foreliggerrapporter fra undersøkelseneutført under fase

3.

I løpet av sommeren 1990 vil rapporten som mer detaljert omhandler
hydrauliske forhold og hydrologi,erosjon og ras samt fiske- og
fiskeribiologiskeforhold i Totak og Strandevatnforeligge.
I løpet av august 1990 vil analyse av samfunnsmessignytteverdi
foreligge.Det legges opp til at en juridisk vurdering av lovverket
og nødvendig saksbehandlingfor å få realisert magasinene vil bli
utarbeidet i løpet av november 1990. Sluttrapportenvil etter
planen foreligge i løpet av februar 1991.
Videref r n
Det synes som om det kan være mulig å realisere et betydelig større
energipotensialeved tiltak som omfatter nye tappetunnelerog
installasjoner.Eksempelviskan Møsvatn nevnes. Her foreligger
planer om en ny tappetunnelsom vil gjøre det mulig å senke
magasinet 5 m under dagens LRV, noe som medfører en økt produksjon
på nærmere 300 GWh.
Eksemplet fra Møsvatn viser at forholdsvisenkle tekniske tiltak
kan føre til en betydelig

øking av energipotensialet

utover

det

LRV-prosjektetopererer med. Det anbefales derfor at LRV-prosjektet
videreføresmed følgende målsetting:Kartleggingav de magasiner
der tekniske løsningertilsvarendeMøsvatn er mulige, hvilket
energipotensialeog hvilke kostnader dette representerer.
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Tittel:

VASSDRAGSFORSKNING

MOT ÅR

Forfatter(e): PER EINAR FAUGLI

2015

(RED.)

Ansvarlig inst.: NVE - VASSDRAGSDIREKTORATET.

NVE-Vassdragsdirektoratet har i senere tid arbeidet med å koordiut fra sitt forvaltningsmessige
ansvar.
nere vassdragsforskningen
Direktoratet har et ansvar for koordinering og styring innen OED/
NVE-systemet. For å få innspill til planlegging av FoU-virksomheten i fremtiden, inviterte vi derfor sentrale personer fra
forvaltning, forskning, FoU-miljøer og brukerne til et seminar i
juni 1989. Deltagerne gjennomgikk stoffet ved forberedte innlegg,
gruppearbeid og diskusjoner.
Det må påpekes at deltagerne var invitert som personer og ikke som
representanter for sine instanser. Alle innlegg og synspunkter
står derfor kun for den enkeltes personlige ansvar. Dette forhold
ble presisert spesielt ved innbydelsen til seminaret.
Denne rapporten inneholder de mottatte innlegg og korte referater
fra diskusjonene.
Åpning
Med dette seminaret ønsker NVE-Vassdragsdirektoratet å fokusere på
viktigheten av vassdragsforskningen i vårt samfunn.
Under planleggingen av seminaret ble vi overalt møtt positivt
og mange ga uttrykk for nødvendigheten av seminaret for den
kommende organiseringen av vassdragssektoren.
Det er viktig for oss i direktoratet å få diskutert vassdragsforskning med dere. Vårt syn er at vassdragsforskning er noe
langt mer enn vannkraft-FoU og at vassdragsforvaltning er mer enn
konsesjonsbehandling av vannkraftprosjekter.
Forvaltningsproblematikken er ikke vårt tema her, det er det mange
andre som arbeider med for tiden. Finansdepartementet står bak det
interdepartementale utvalg som skal ha sin innstilling klar
15.12.1989. Likevel er det nær kobling mellom forskning og
forvaltning også når det gjelder organisering.
Jeg vil derfor referere ledelsen i Vassdragsdirektoratets vedtak
nylig i organiseringsspørsmålet:
Vi vil arbeid for et fortsatt faglig sterkt Vassdragsdirektorat.
Vassdragsdirektoratet utgjør i dag en naturlig enhet, som bør
bygges ut til et samordnede vannressurs-direktorat. Forsterkning og større bredde må særlig søkes på vannmiljø-sektoren,
eksempelvis ved at vassdragsforvalterne knyttes til Vassdragsdirektoratets regionkontor.
For å oppnå dette mener vi at Vassdragsdirektoratet må bli et
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selvstendig, frittstående direktorat.
*

Uansett organisatorisk tilhørighet, forutsetter vi at det
skjer en samordning av vannforvaltningen også på departementsnivå.

Avsluttende diskus'on
Tre sentrale tema ble satt som diskusjonstema for den avsluttende
diskusjonen:
Organisering av norsk vannforvaltning, og organisering av
forskningen innen vannfagene.
Miljøfond, for å samle pålagte undersøkelser i forbindelse med
regulering av vassdrag. Bidragsytere utenom kraftutbyggere.
FoU-oppgaver.
1.

ORGANISERING

Det ble hevdet at det er vanskelig å skille forvaltningsrettet
forskning fra annen forskning. Det ble stilt spørsmålstegn om
dette er et innarbeidet begrep. Forvaltningsforskning hører under
anvendt forskning og grunnforskning. Slik at kun begrepet anvendt
forskning bør brukes. Til dette ble det svart at NAVF har brukt
begrepet forvaltningsforskning innen økoforsk i 7-8 år.
Forvaltningen er nødt til å ta standpunkt til nye oppgaver/
problemstillinger men også initiere nye problemområder, og få
prioritere frem nye oppgaver. Forskningen må derfor bli anvendt
umiddelbart - kunnskapsoverføringen må skje raskt, jo raskere
dette skjer jo mer nytte vil vi ha av forskningen. På bakgrunn av
dette kan en ikke skille disse. Til dette ble det innvendt at
anvendt forskning er et smalere begrep enn forvaltningsrettet
forskning. Anvendt forskning må omsette forskning i praktisk
nytteverdi mens forvaltningsforskning skal hjelpe forvaltningen
til å løse faglige og vitenskaplige problemer. Begge disse
begrepene må derfor brukes. Kontakten mellom forvaltningen og
forskningsmiljøene må bli bedre, forskningen må koordineres og
samles bedre slik at midlene blir bedre utnyttet. Hospiteringsordninger for ansatte i forvaltningen og innen forskningsmiljøene
må det satses på. Dette var det bred enighet om. Men det ble
hevdet at et system for etterutdanning på vannsektoren for off.
ansatte vil være like god eller bedre enn en hospiteringsordning.
Til dette ble det svart at en vekselvirkning mellom forvaltningen
og forsknings/utdanningsinstitusjonene vil være gunstig for begge.
I tråd med professor II stillinger kan det opprettes en
tilsvarende forvalter II stilling for å få en bedre kontakt og
nytteverdi.
Nasjonalkomiteen for miljøvernforskning må inn og skissere anvendt
forskningsfelt ut fra nasjonale behov. Her er alle forskningsrådene representert og MD er representert via disse - her må det
flere bidragsytere til enn MD, samt at en må sikre at den anvendte
forskningen er i tråd med samfunnets behov. Til dette ble det
kommentert at nasjonalkomiteen spenner for vidt - det kunne ha
vært en egen nasjonalkommite for vannforskning. Men dette er ikke
i tråd med regjeringens intensjoner.
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Det ble pekt på at det er sunt med konkurranse, men at vannmiljøet
er et lite miljø og at utbredelsen ikke må bli for stor. En ide er
derfor å nedsette tverrinstitusjonelle/faglige prosjekter for å
samle kreftene, mens man samtidig ivaretar mangfoldet innen
miljøet.
Poenget med langsiktig måleserier ble tatt opp igjen. Slike serier
må kjøres frem i forskjellige typer vassdrag. Belastende elementer
som gifter, bensin 0.1. bør ilegges avgift til miljøfondet. Videre
må ikke forvaltningen bli for desentralisert, da fagkunnskapen er
begrenset.

Det er behov for et sterkt deptartement/direktorat

som

kan overvåke og overprøve vedtak, og ivareta at ulike aspekt
innen vannforvaltningen blir sett i sammenheng.
Lange måleserier har nytteverdi for forskningen men må også sees
på som et ledd i miljøovervåkingen. Slike serier må derfor ikke
være avhengig av forskningsmidler - men må finansieres over
statsbudsjettet.
2.

MILJØFOND

Per Chr. Bø orienterte om Glommen & Laagens brukseierforening og
planer for reduksjon av forurensning.
Konsentrering av forskningsinnsatsen i et Miljøfond ble posistivt
mottatt, men det ble påpekt at det må legges opp en skikkelig
strategi for dette og det bør satses sterkt på markedsføring.
Det ble henvist til utbygging i Jostedøla og Svartisen angående
sjonglering av forskningsmidler mellom disse prosjektene for å
sikre best mulig undersøkelser i Jostedøla. Men selv med samme
utbygger gikk ikke dette. Dette illustrerer at det kan by på
problemer å få til dette i praksis. Til dette ble det kommentert
at det må skilles mellom forskning og det å registrere et
naturdokument. Forskning kan konsentreres men ikke registreringen.
I forbindelse med finansiering av Miljøfondet må alle brukere av
vassdrag, og de som bidrar til miljøforurensninger yte sin del.
Frem til i dag har ikke disse vært vant til å betale for denne
bruken av forurensningen.
Tre dimensjoner i miljøfondet ble skissert:
MILJØ

BIDRAGSYTERE

Vann
luft
jord etc.

Kraftutbyggere
Vannforsyning
Veivesenet

BRUKERE
Forskningsinstitusjoner
Forvaltning etc.

Det ble opplyst at innen landbruket er et miljøfond etablert, som
blir finansiert med avgifter på plantevernmidler og kunstgjødsel.
Forskningsinstitusjonene har anledning til å søke her - midlene
forvaltes hos STI. Denne opplysningen kom overraskende på mange av
deltakerne. Derfor ble det foreslått opprettelse av et register
der alle som skal søke midler og alle som har midler kan henvende
seg for å orientere seg om mulige midler og mulige forskningsideer.
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Det ble pekt på at vi ikke bare er ute etter mer penger til nye
registreringer/prosjekter, men at forskningen må bli mer tiltaksrettet.
En avklaring må gjøres om miljøfond-midlene skal brukes med en
gang eller om det er et fond som skal brukes langsiktig. Til dette
ble det kommentert at konsesjonsfondet er det utnyttelse av
vannkraft som er sentralt, mens i miljø-fondet vil det være vern
som er det sentrale.
3.

FOU OPPGAVER
Ulike oppgaver ble skissert:
Konsekvensanalyser - her kommer tålegrenser inn. Risikoanalyse tidstrender. Klimaprogram
miljø-økonomi. Tverrfaglighet er svært
viktig innen disse oppgaveområdene.
Enkelte mindre vassdrag bør stilles til disposisjon for eksperimentelle undersøkelser, med bl.a. variasjon av vannføring. Dette
vil sette krav til mer fleksible reguleringsreglement.
FoU-oppgaver bør orienteres mot miljø-tiltak snarere enn vern.
Flomvarsling er et nytt utviklingsarbeid som bør kunne prioriteres
fremover.
Det ble påpekt at tålegrenser for miljøpåvirkninger er et særlig
viktig felt.
Bedre verktøy innen miljøkonsekvenser og drift av vassdrag ble
etterlyst. Derfor må det satses på verktøyutvikling og metodeutvikling. Metodeutvikling vil kunne gjøre det enklere å
kvantifisere tålegrenser. Registreringstiden må nå være over.
Til slutt ble det sterkt oppfordret til at tverrfaglighet må inn
som metode i opplæringsprosessen. Dette blir en svært viktig
utfordring mot år 2015!
Referanse: Faugli, P. E. (red) 1990. Vassdragsforskning mot
år 2015. NVE-Vassdragsdirektoratet,
Publikasjon nr. V26.

47

ANDREPROSJEKTER
SOM ER STØTTETAV VASSDRAGSDRIFT-PROG
RAhMET

KOMPETANSEOPPBYGGING FOR FLOMVARSLING
Studiebesøk ved Sveriges Meteorologiska og Hydrologiska Institutt
(SMHI) i Norrköping og ved en elvesentral i Borlänge. Ved SMHI
skal de rutiner

som brukes

i Sverige

for operativ

flomvarsling

på

nasjonal basis drøftes. I tillegg skal SMHIfs opplegg for
synoptisk vannbalanseovervåking ved bruk av HBV-modellen studeres.
Ved elvesentralen i Borlänge skal de mer praktiske sidene ved
operativ flomvarsling diskuteres med de ansvarlige på lokalplanet.
INTERNASJONALE

KONFERANSEN

"BY OG TETTSTEDSHYDROLOGI

UNDER

VINTERFORHOLD" I NARVIK 19.-21.MARS 1990
Bakgrunnen for konferansen er det behov som finnes for å få
analysert de spesielle avrenningsproblemer man erfarer vinterstid
våre byområder, omfanget av disse, hvilken viten man sitter inne
med internasjonalt, hvordan denne viten benyttes og sist, men ikke
minst, hvilke tiltak er nødvendig for å sikre at vi kan ta hånd om
overvannet på en best mulig måte i framtiden.
ATLAS OVER BREER I S R-NORGE
Det er kommet et nytt og revidert breatlas for Sør-Norge. Det
første kom i 1969 og var laget på grunnlag av eldre kart og
flybilder.
Det nye breatlaset er mer nøyaktig og inneholder mer informasjon
enn det gamle. Foruten helt nye opplysninger om breoverflaten og
terrenget foran breen (vann, morener etc.) er det også angitt
rasfare for hver enkelt bre-enhet.
Atlaset består av en tekstdel med kapitler om klima, geologi,
bremålinger, navnsetting, brevariasjoner osv, samt en meget fyldig
litteraturliste der man finner det meste som er skrevet om breer
Sør-Norge i nyere tid.
Tabelldelen inneholder en rekke data om hver enkelt av de 991
breenhetene som tilsammen dekker 1592 km2 av Sør-Norge. For hvert
enkelt dreneringsområde er det laget kart som viser breens
nøyaktige beliggenhet og som har henvisning til de topografiske
kart som kan være aktuelle for brevandring eller undersøkelser.
Oversiktskart og register gjør det lett å finne fram i Atlaset,
som omfatter 248 sider, rikt illustrert med gamle og nye
fotografier og en rekke detaljerte brekart og diagrammer.
Atlaset er i A-4 format og inneholder et vell av opplysninger om
våre sør-norske breer. Det vil være av interesse for alle som har
breer som fag eller som hobby.
Referanse: østrem, G., Dale Selvig, K. og Tandberg, K. 1988.
Atlas over breer i Sør-Norge, NVE-Vassdragsdirektoratet.
Meddelelse nr. 61 fra Hydrologisk avdeling.
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KARBONATISERING AV BETONG

ET PROBLEM PÅ NORSKE DAMMER?

Vassdragstilsynet har gjennomført en undersøkelse av 21 dammer
Norge for å se om karbonatisering er et problem ved betongdammer.
Når betong karbonatiseres, vil armeringen lettere bli angrepet av
rust. Ved utvelgelsen av dammene ble det tatt hensyn til beliggenhet, alder og i noen grad betongkvalitet. Undersøkelsen ble
gjennomført på en enkel måte med fenolftalein som indikatorvæske.
Resultatene viste stort sett liten karbonatisering på de undersøkte konstruksjonene, og hovedkonklusjonen er at karbonatisering
ikke ser ut til å være noe problem på norske betongdammer.
Referanse: Svendsen, V. N. og Torblaa, E. J. 1989.
Karbonatisering av betong, et problem på norske dammer?
NVE-Vassdragsdirektoratet, Publikasjon nr. V 19.
ALKALIREAKSJONER I NORSKE BETONGDAMMER
Vassdragstilsynet har foretatt en undersøkelse av 22 betongdammer
i Norge for å se om alkalireaksjoner i betongen kunne være noe
problem. Slike reaksjoner fører til volumøkning i betongen som gir
seg utslag i riss og sprekker. Dette kan igjen føre til sekundære
skader.

Hovedkriteriet

for utvalg

av dammer var geologisk

beliggenhet.Vassdragstilsynetgjennomførteen visuell inspeksjon
og på grunnlag av det observerte krakeleringsmønster ble åtte
dammer plukket ut for nærmere undersøkelser. Resultatene så langt
har vist at vi har alkalireaksjoner på norske dammer. Skadene er
synlige som markerte sprekker og riss, særlig der betongkonstruksjonene er utsatt for soloppvarming.
Referanse: Svendsen, V. N. og Torblaa, E. J. 1989.
Alkalireaksjoner i norske betongdammer.
NVE-Vassdragsdirektoratet, Publikasjon nr. V 20.
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STIPENDINNENVASSDRAGSFORVALTNING
Som kjent har NVE gjennom sine FoU-program innen vassdragssektoren,
utlyst inntil 10 stipendier hvert år fra 1988.
Stipendiene gis til studier som tar opp spørsmål knyttet til
vassdragsforvaltning innen ulike felt som biotopjustering,
hydrologi, inngrep i vassdragssystemet, vannbruksplanlegging,
vassdragsdrift

og vassdragsjus.

I 1988 ble følgende tildelt stipend innen vassdragsdriftprogrammet:
Per Sommer-Erichsen, student Universitetet i Oslo, Geografisk
institutt, som utfører en vannbruksplananalyse for Losbyelva og
Sagelva med hovedvekt på metodespørsmål.
Bjørn Stordrange, førstelektor Universitetet i Oslo, Institutt
for privatrett, som arbeider med grunnvann og forholdet til
vassdragsloven.
Tord Tjeldflaadt, Hilde Solem og Unni Thoresen, studenter ved
Telemark Distriktshøyskole, som arbeider med en egnethetsvurdering av Nordsjø som råvannskilde for drikkevann, og hvilke
konsekvenser dette medfører for bading, båtbruk/rekreasjon og
friluftsliv/naturvern, ut fra en synoptisk bakteriologisk
undersøkelse.

I 1989 ble følgende tildelt stipend innen vassdragsdriftprogrammet:
Roar Midtbø Jensen, student Norges Landbrukshøyskole, Institutt
for jordskifte, som har som hovedoppgave "Vannbruksplanlegging
forhold til Plan- og Bygningsloven".
Terje Tvedt, dr.grad student Universitetet i Bergen, Senter for
utviklingsstudier. Studieobjektet er Nilen, hvor han studerer
hvordan oppfatninger om optimale vannbruksplaner forandres over
tid og hvordan disse endringene står i sammenheng ned og
påvirkes av "eksterne" økonomiske, kulturelle, politiske og
diplomatiske omstendigheter.
Kristin Langdalen, Universitetet i Oslo, Geografisk institutt,
som har hovedoppgave "Generelt om vannbruksplanlegging og bruken
av Leiravassdraget".
Lars Olav Grøvik, til å fullføre hovedoppgave ved Universitetet
i Bergen, Geologisk institutt avd. B. Han arbeider med å kartlegge og utarbeide en sedimentologisk historie for utvalgte
deler av Sel kommune i Gudbransdalen. Finne steder som er egnet
til grunnvannsuttak med tanke på vannforsyning til Otta og
Mysuseter.
Inger Svensgaard Moe, student Norges Landbrukshøyskole,
Institutt for jordskifte, som har som hovedoppgave "Hvilke
konsekvenser vil eventuelle rikspolitiske retningsveier få for
arealplanlegging og arealbruk langs et varig verna vassdrag".
Stipendienes størrelse varierer fra 4 000 til 15 000 kr.
For å gi noen eksempler på hva stipendiene har gått til, tar vi med
dr. juris Bjørn Stordranges innledning av artikkelen som er en
bearbeidet og utvidet versjon av prøveforelesning for den
juridiske doktorgrad over selvvalgt emne, og Roar Midtbø Jensens
Forholdet til
sammendrag av hovedoppgaven Vannbruksplanlegging
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Plan- og Bygningsloven, tatt ved Institutt for jordskifte og
arealplanlegging, Norges Landbrukshøgskole.

RETTSLIGE OG RETTSPOLITISKE ASPEKTER VED UTNYTTELSE AV
GRUNNVANN
av sorenskriver dr. juris Bjørn Stordrange.
Innledning. Grunnvann og forekomster.
En ny rettslig konflikt.
Ny teknologi klargjør eller avdekker nye rettslige konfliker.
Dette er tilfelle når teknologien skaper nye ressurser og produkter, men det gjelder også når mennesket gis mulighet til å utnytte
allerede kjente og eksisterende ressurser. Typisk kan dette være
ressurser under jordens overflate, som olje, mineraler eller
grunnvann. Tradisjonelle rettsregler har først og fremst regulert
grenser og eiendomsutnyttelse i horisontalplanet; når vi beveger
oss i vertikalplanet, blir våre eldre rettsregler mindre finmaskede og gir derfor ikke så klare svar på alle konfliker.
Som vi skal se, gjelder dette for den rettslige regulering av
grunnvannets stilling. Grunnvann er en ressurs som vi først de
senere tiår har sett dimensjonene og betydningen av. Eldre rettsregler må anvendes på de konfliker som utnyttelsen skaper. Vassdragsloven (V.) ble f.eks. utformet uten tanke på den utnytting av
grunnvann som vår moderne teknologi har åpnet for. Selv om man i
noen grad kan komme frem til akseptable tolkningsresultater i lys
av de moderne behov, stiller den økte grunnvannsutnyttelsen krav
om en modernisering av deler av lovverket.
Jeg skal i det følgende gjennomgå noen av de problemer som vår

tids utnytting av grunnvannsforekomster skaper. Rettslige problemer oppstår tildels fordi vassdragslovens anvendelsesområde er
uklart på dette felt, og dels fordi eiendoms- og bruksforholdene
er uavklart. Mer spesielt knytter aktuelle tvistepunkter seg til
uttaksrettigheter, behovskollisjoner, forurensningstrusler og
grunnvannets stilling ved ekspropriasjon og andre tiltak mot grunnen.
Etter denne gjennomgangen av rettstilstanden de lege lata
(kapittel 2) vil jeg komme med noen betraktninger om mulige lovendringer for bedre å ivareta bestemte rettspolitiske hensyn
vedrørende grunnvannet (kapittel 3). Men aller først må jeg
gjennomgå enkelte geohydrologiske forhold ved grunnvannet som
ressurs.
Referanse: Stordrange, B. 1988. Rettslige og rettspolitiske
aspekter ved utnyttelse av grunnvann. Lov og Rett.
Norsk juridisk tidsskrift. Særtrykk årgang 1988.
Universitetsforlaget.
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VANNBRUKSPLANLEGGING
Forholdet til Plan- og Bygningsloven
av Roar Midtbø Jensen.
Sammendrag
Denne oppgaven er en vurdering av Plan- og Bygningsloven som
redskap i vannbruksplanleggingen. Det er særlig lagt vekt på å
belyse kommunenes muligheter for å utarbeide vannbruksplaner som
et ledd i den løpende planlegging etter Plan- og Bygningsloven.
Oppgaven foretar en sammenligning av vannbruksplaner som ikke
utarbeides etter Plan- og Bygningslovens prosedyrebestemmelser og
vannbruksplaner som utarbeides som et ledd i den løpende
planlegging etter Plan- og Bygningsloven.
Oppgaven foretar en nærmere vurdering av planmyndighetenes
oppfølging av vannbruksplaner som utarbeides uavhengig av
prosedyrebestemmelsene i Plan- og Bygningsloven. Her blir
eksempelet "Flerbruksplan for Nedre Otra" lagt til grunn i
drøftingen.
Det vesentligste av oppgaven bygger på en studie av Plan- og
Bygningsloven og forarbeidene til denne. Flerbruksplanen for Nedre
Otra er hovedsakelig blitt brukt som en støtte i drøftingen.
De vikti ste konkluseonene i o

aven er:

Plan- og Bygningsloven er på mange punkter tilrettelagt for at
vannbruksplanlegging kan inngå som et ledd i den løpende
planlegging i fylker og kommuner (slik planlegging er definert som
"kommunale vannbruksplaner" i oppgaven). Likevel har de fleste
vannbruksplaner i stor grad blitt utarbeidet uavhengig av Plan- og
Bygningslovens prosedyrebestemmelser (definert som "frivillige"
vannbruksplaner i oppgaven). De viktigste årsakene til dette er
trolig:
Vannbruksplanlegging er en relativ ny plantype som det
kommunale planapparatet trenger tid for å absorbere.
Planarbeidet krever særlig vassdragsfaglig kompetanse som
kommunene i unntakstilfeller er i besittelse av.
Vannbruksplaner vil ofte berøre flere kommuner, slik at det er
vanskelig for det kommunale planapparatet å ta initiativ til
planlegging.
Forholdene mellom planmyndighetene og vassdragsmyndighetene er i
liten grad avklart i lovverket, men det må antas at vassdragslovgivningen vil være en vesentlig innskrenkning i planmyndighetenes
styringsmuligheter i vassdrag.
Ved "frivillige" vannbruksplaner står planledelsen relativt fritt
i organiseringen av arbeidet. Dette kan gi gevinster ved at det
vil være mulig å gjennomføre en "smidigere" planprosess og en mer
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konkret og resultatorientert planlegging enn tilfellet ofte vil
være ved kommunal planlegging. Ulempene ved "frivillige" vannbruksplaner er i første rekke at det vil være vanskelig å oppnå en
"åpen" planprosess og den politiske diskusjonen rundt planen kan
hemmes. Kommunale vannbruksplaner vil kunne gi relativ stor sikkerhet for "åpenhet" og politisk behandling p.g.a. prosedyrebestemmelsene i Plan- og Bygningsloven.
Planmyndighetene vil i liten grad være rettslig bundet av "frivillige" vannbruksplaner. Ved deltakelse i planarbeidet kan imidlertid kommunen bli organisatorisk oppbundet, slik at det vil være
en rimelig sikkerhet for at vannbruksplanene blir fulgt opp
gjennom planlegging og saksbehandling etter Plan- og Bygningsloven. Flerbruksplanen for Nedre Otra vil være et eksempel på en
"frivillig" vannbruksplan, og det er mye som tyder på at de
berørte kommunene vil følge opp flerbruksplanen. Årsaken til dette
må imidlertid sies å være lite konfliker mellom flerbruksplanarbeidet og den kommunale planleggingen.
Ved kommunale vannbruksplaner vil Plan- og Bygningsloven få en
sentral rolle i planarbeidet og planmyndighetene vil i relativ
sterk grad bli rettslig bundet av planene. P.g.a. den utpregede
"sektorforvaltningen" av vassdrag og krav til særlig vassdragsfaglig kompetanse i planleggingen, vil det være særlig viktig at
kommunene organiserer planarbeidet noe annerledes enn det som har
vært vanlig i arealbruksplanleggingen. Spesielt viktig kan det
være at planmyndighetene utnytter Plan- og Bygningslovens muligheter til å søke hjelp og deltakelse fra andre offentlige organer.

Referanse:

Jensen, R., M. 1989. VANNBRUKSPLANLEGGING
Forholdet
til Plan- og Bygningsloven. Hovedoppgave ved Institutt for jordskifte og arealplanlegging. Norges Landbrukshøgskole.
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