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FORORD 

Etter befaring i Grosetbekkens nedbørfelt sommeren 1949, ble observa

sjoner satt i gang allerede samme høst. Undersøkelsene kom i gang som 

et samarbeid mellom Øst-Telemarkens Brukseierforening og Norges 

vassdrags- og elektrisitetsvesen. Initiativtagere var daværende avdelings

direktør ved Hydrologisk avdeling, R. Søgnen, og direktØr R. Kierulf i 

ø st-Telemarkens Brukseierforening. 

Hensikten med observasjonene var i første rekke å studere vannbalansen. 

Dette vil igjen si relasjonene mellom faktorer som nedbør, snørnagasin, 

fordunstning, grunnvann og avløp. Man mente at Grosetbekkens felt var 

vel egnet til et slikt studium, og resultatene som fremlegges her viser at 

de innsamlede data har ført til et mye bedre kjennskap til vannbalanse

ligningens komponenter. 

Det var først meningen å la observasjonene gå over fem år. Senere er 

man blitt enige om å fortsette undersøkelsene, slik at man nå i dEm fore

liggende rapport har et datamateriale for ca . 20 år . Dette er et rikt 

materiale, og Grosetbekken er det ene av tre felt i landet hvor man har et 

slikt fyldig observasjonsmateriale for så lang tid. I de senere år er det 

kommet til flere felt, og man får håpe at det i fremtiden gis anledning til 

en bedre dekning med slike felt i landsmåle stokk. Grosetbekkens 

materiale er således klassisk og av stor viktighet for hydrologiske studier 

i hØyfjellet. 

Damvokter Torstein Skinnarland har i alle år vært observatør ved 

Grosetbekken. Observasjonene er utført på en mønstergyldig måte, og 

dette har ført til en grei databehandling. Det er sjelden en kan fremvise 

slikt mønstergyldig ført observasjonsmateriale som det ved Grosetbekken. 

Rapporten er redigert av statshydrolog Ola GjØrsvik med as sistanse av 

en rekke av Hydrologisk avdelings funksjonærer. Datamaterialet er 

tilrettelagt for maskin av statshydrolog Jan Andersen. Observasjonene er 

ordnet i tabeller og grafiske fremstillinger i et eget bilag til rapporten. 

Et slikt datamateriale kan brukes på mange måter og i en rekke forbindelser. 

De analyser som er gjort i denne rapporten er kun et utval g av mange 



mulige. I og med at grunnlagsmaterialet gis p~ denne m~ten, kan 

brukerne selv utføre analyser etter behov. En god del meteorologiske 

observasjoner ved Møsvatn er ikke tatt med i rapporten. 

Til slutt en takk til alle som i stor eller liten grad har bidratt til ~ bringe 

fram observasjonsmaterialet for Grosetbekken. En spesiell takk til v~r 

medarbeider Øst-Telemarkens Brukseierforening, ved direktør 

Arne Odd Øvensen, som alltid har viet disse undersøkelser stor interesse. 

Oslo i januar 1970 
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INNLEDNING 

l. l. Grosetbekkens nedbørfelt 

Grosetfeltet ligger omlag l km nord for utlØpet av Møsvatn, i Tinn herred 

i Telemark. De geografiske koordinater er 59
0

50' N og 2
0

24' W Oslo. 

Feltet ligger på vidda med hØyfjell i vest. 

Oversiktskartet på fig. l som er konstruert av Edvigs Kanavin ved 

Hydrologisk avdeling NVE, gir fØlgende opplysninger om feltets fordeling: 

Vatn 0,41 kml = 6, 9ufn 

Myr l, 03 " = 17,4% 

Skog og fjell 4,47 " = 75,7% 

I alt 5,91 km l = 100 at,. 

Feltets høyeste punkt er l 100 m o. h. og ligger på grensen mot øst. I 

feltets laveste nivc\ ligger Grosettjern, 936,2 m o. h.. Av den hypsografiske 

kurven på fig. l går det fram at feltets midlere høyde er 990,2 m o. h. Da 

feltet er så vidt vel avgrenset som det er, skulle avrenningen fra feltet 

kunne kontrolleres ved utløpet av Grosettjern, hvorfra Grosetbekken fører 

vannet videre til Mc\na. 

Av kartet pc\ fig. l gc\r det tydelig fram at feltet ikke har noen utpreget dal

formasjon. Det er heller svakt gryteformet, noe hØyere i sør-øst. Flere 

tjern er spredt omkring i feltet i forskjellige nivåer. Omkring tjernene 

er det for det meste myrlendt. Mellom tjernene ligger flere stor og små 

koller, slik at terrenget blir noe kupert. 

Myrlendet strekker seg langt utenom tjernene og danner flere lange, jevne 

skrc\ninger, tilvokst med gras, til dels ogsc\ med kratt. 

Skog og fjell utgjør den største del av arealet. Bart fjell fins bare i de 

nordlige og Østlige grenseomd.der, men enda her går vidje og bjørk tem

melig hØyt. Foruten bjØrk som utgjør det meste av skogen, finnes små 

klynger av gran helt opp til ca. l 000 m o. h.. Bc\de grana og bjørka er 

gammel med liten tilvekst. Det er lite ungskog i feltet tiltros s for lite 

beiting av kreatur i den senere tid. 

Berggrunnsmessig tilhører Grosetfeltet Telemark- formasjonen som alt 

l 



overveiende besd.r av bergarter av tydelig granittisk eller 

gneisgranittisk type. Disse bergartene som er krystallinske, er svært 

kompakte. Målinger viser at bergarter av denne type har en porøsitet 
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på l - 2o/n (Tullstrøm 1959). "'På grunn av at disse bergartene er så kom

pakte, er de nesten ugjennomtrengelige for vann. Det vannet som sirkulerer 

i disse bergartene, beveger seg så å si utelukkende i de åpne sprekkene 

som måtte finnes i bergarten. Hvordan grunnvannet sirkulerer i fast fjell, 

er behandlet av blant andre Ingemar Larsen (1969). 

1. 2. Grosetfeltet som forsøksfelt 

Øst-Telemarkens Brukseierforening har siden oktober 1949 i samarbeid 

med Hydrologisk avdeling ved Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 

foretatt hydrologiske observasjoner i Grosetfeltet. Disse observasjonene 

har bestått i måling av nedbør, snØakkumulasjon, avrenning og måling av 

grunnvannstanden. 

I feltet er det tre nedbørrnålere. Disse ble montert etter anvisning av 

Det Norske Meteorologiske Institutt. De er på fig. l merket av med NST l, 

2 og 3. 

NedbØrstasjon l ligger på et sted som fyller kravet til noenlunde flatt 

terreng. Men det er ikke skogkledd, og Neristjern ligger åpent i syd. I 

W har en et stykke unna en skogkledd skråning. Stasjonen ligger således 

i le for vestaværet. 

NedbØrstasjon 2 ligger på en skogløs, flat myr . I NE stikker det opp en 

liten bergknatt ca. 100 m fra nedbØrrnåleren. Mot SW og SE er det åpne 

myrstrekninger. Omlag 100 m fra måleren mot S har en et skogkledd 

hØydedrag. 

Nedbørstasjon 3 ligger også på en myr. Terrenget stiger her stort sett 

mot SE. I denne retningen er det en del skog. Stasjonen ligger i le for 

sydØ stværet. 

Nedbør-mengden måles hver gang det er kommet noe, dersom det er falt 

l mm nedbør eller mer. Hvis observatøren er i tvil om hvor mye nedbØr 

som er falt, kan han pr. telefon få greie på hvor mye nedbør som er kommet 

ved FrØystui nedbørstasjon som ligger ca. l, 5 km lenger nede i dalen. 

Med den plassering nedbørrnålerne har i Grosetfeltet får observatøren en 

strekning på 6 -7 km å gå hver gang nedbØren skal måles. 
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NedbørmcUerne er av den type som brukes av Det Norske Meteorologiske 

Institutt. Mllerne er utstyrt med Nipher skjerm. 

Ved hver av nedbØrstasjonene er det montert en stake til avlesning av 

snødybden. Snødybden blir avle st hver gang observatøren foretar 

målinger. 

Hver vår, like før snØsmeltningen begynner, blir det foretatt snørnålinger 

i feltet for å bestemme hvor mye nedbør som er akkumulert i form av snø. 

Mllingene blir foretatt pl 13 forskjellige steder. 

Ved utlØpet av Grosettjern er det plassert en vannstandsmller som regi

strerer vannstanden til en hver tid (limnigraf) . For at tverrprofilet ved 

rnlleren skal holde seg stabilt, er det støpt en betongslIe . Avløpet i 

Grosetbekken er bestemt både ved flygelmålinger og ved den fortynnede 

saltoppløsningsmetoden. Da relasjonen vannstand-avlØp ikke blir for

styrret av isdannelse om vinteren, skulle således avløpsforholdene være 

klarlagt. 

Ved nedbørstasjon l er det gravd en brØnn for at en skal kunne observere 

variasjoner i grunnvannstanden. Grunnen består her av morenejord . 
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Nede i brønnen er det plassert en flottør. Til flottøren er det festet en 

stang som rekker opp over bakken, og grunnvannstandens variasjon kan 

måles i forhold til et fast merke. Grunnvannsbrønnen ligger bare ca. 150 m 

fra Grosettjern. Vannstanden i brønnen blir imidlertid ikke plvirket av 

vannstanden i Grosettjern, siden stedet hvor brønnen er gravd ligger 

ca. 16 m hØyere enn Grosettjern. 

l. 3. Bearbeidelse av det innsamlede observasjonsmateriale 

I lØpet av de 20 lrene Groset forsøksfelt har vært i drift er det innsamlet 

mye verdifullt observasjonsmateriale. Dette rikholdige materialet vil ved 

en samvittighetsfull bearbeidelse kunne bidra til en økt forstleise av de 

hydrogeologiske og hydrometeorologiske forhold. 

For at det foreliggende, innsamlede observasjonsmateriale skal være lett 

tilgjengelig for de som mltte ønske l benytte det i et eller annet arbeid, 

har en samlet alt dette i et eget bind. (Hydrologisk observasjonsmateriale 

for Groset forsøksfelt, rapport nr. 2/70, del 2). 

I det foreliggende arbeid har Grunnvannskontoret ved Hydrologisk avdeling, 

NVE, med dette observasjonsmateriale som grunnlag, forsøkt l finne fram 

til: 



l. Sommer- og vintertørrværskurven for Grosettjern Vm. 

2. Hvor stor del av det totale avløp fra Grosetfeltet i de forskjellige 

vinterperiodene som er grunnvannsavløp. 

3. Forholdet mellom sann nedbør (p s) og m~lt nedbør (Pl) i Grosetfeltet. 

4. Fordunstningen fra Grosetfeltet i det tidsrom snøsmeltingen foreg~r 

om v~ren. 

5. Fordunstningen fra Grosetfeltet i tidsrommet fra v~rflommen er over 

til snølegging inntrer om hØsten. 

6. Midlere ~rlig fordunstning i Grosetfeltet. 

Det er dessuten foretatt en regresjonsanalyse av v~rf1ommer i Groset

bekken. 

2. Sommer- og vintertørrværskurver 
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I denne rapporten vil det ikke inng~ende bli forklart hvordan en konstruerer 

tørrværskurven for et nedbørfelt. N~r det gjelder konstruksjon av kurven, 

henviser vi til litteraturen. Tørrvær skurven er beskrevet av blant andre 

F. F. Snyder (1939), F. Grundy (1951) og J. Otnes (1953). En kan dessuten 

nevne at det ved Grunnvannskontoret ved Hydrologisk avdeling, NVE, er 

under utarbeidelse en utførlig rapport om hvordan en konstruerer og 

anvender tørrværskurven i praksis. 

I uregulerte vas sdrag som ikke har til sig fra breer, vil vas sføringen avta 

i de periodene det ikke faller nedbør. Tørrværskurven definere s som det 

limnigram en f~r i slike perioder hvor nedbØrfeltet ikke har tilskudd av 

vann utenfra og avrenningen bare kommer fra feltets grunnvannsmagasin. 

Det vann som er lagret i feltets sjøer behandles her som grunnvann . 

Med regn fØlger alt etter forholdene stor avrenning. N~r regnværet opp

hører, vil vassføringen i vassdraget etter en tid avta, først relativt hurtig, 

senere mer langsomt, inntil et nytt regnvær f~r vassføringen til ~ øke . 

Kommer et regnvær som gir en nedbØrfordeling lik det foreg~ende , og alle 

forhold i feltet ellers er like, vil avrenningen fra feltet forlØpe p~ samme 

m~te som tidligere. Er regnværet av mindre styrke enn det første , vil 

vassføringen ikke bli s~ stor, men etter at regnværet er slutt vil den i 

tilsvarende omr~de avta p~ samme m~te som etter det mer kraftige regn

været. 

2. l.Konstruksjon.av sommer- og vintertørrværskurven for Groset forsøksfelt. 

Somm e rtør rvær sku rven. 



Sommertørrværskurven for Groset forsøksfelt er konstruert p~ grunnlag 

av limnigrammene for Grosettjern Vm. Konstruksjonen er utført p~ 

grunnlag av 30 utvalgte tørrværsperioder (fig. 2). De tørrværsperiodene 

som er benyttet, er valgt ut p~ grunnlag av observasjonsmaterialet fra de 

tre nedbØrstasjonene som er i drift i Grosetfeltet. 
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Under et regnvær vil en, s~ sant regnintensiteten har over steget markens 

infiltrasjonskapasitet, f~ avrenning langs jordoverflaten. Denne avrenningen 

vil vedvare en tid etter at regnværet er slutt. Hvor lenge avhenger av 

spesifikke fysiske egenskaper ved feltet. Regnværets varighet og styrke 

er ogs<1 av betydning for hvor lenge etter regnværet har sluttet en vil ha 

avrenning langs jordoverflaten. 

Ved ~ analysere limnigrammene for Grosettjern Vm. finner en at det 

meste av overflatevannet har rent av alt et dØgn etter at regnværet er opp

hørt. Vi har imidlertid valgt ~ starte opptegningen av limnigrammene 

først 2 dØgn etter regnværets slutt; dette er gjort for at vi skal være helt 

sikre p<1 at limnigrammene som ligger til grunn for tørrværskurven, bare 

representerer avrenning fra det vannforr~d vi har lagret i feltet. 

N<1r overflatevannet renner av s<1 raskt i Grosetfeltet, skyldes det nok i 

første rekke at feltet er lite, ved siden av at det har en form som ogs~ 

tilsier at avrenningen skjer raskt. Generelt kan en si at overflateavløpet 

opphØrer raskere i et sirkelformet felt enn i et avlangt felt med samme 

areal. Dette temaet er utførlig behandlet av B. D. Richards (1944). 

P<1 fig. 2 er limnigramsegmentene fra de anvendte tørrværsperioder tegnet 

ved siden av hverandre . P<1 grunnlag av disse segmentene er sommertørr

værskurven konstruert. Ved konstruksjon av kurven har vi av praktiske 

grunner valgt <1 benytte vannstander i stedet for vassføringer. Vannstandene 

er imidlertid konvertert til vassføringer etter at resultantkurven er blitt 

bestemt. 

Av fig. 2 se'r vi at limnigramsegmentene fra de forskjellige tørrværsperiodene 

løper relativt jevnt. Det er vanskelig ~ peke p<1 spe sielt gode eller d<1rlige 

segmenter; dette skulle tyde p<1 at de tørrværsperiodene vi har valgt, er 

representative, slik at den resultantkurven vi f<1r p<1 grunnlag av limnigram

segmentene fra disse periodene ligger nær opp til de virkelig eksisterende 

forhold. 

P<1 fig. 3 er resultantkurven fremstilt i dobbelt logaritmisk koordinatsystem. 

Her er vannstandene konvertert til vassføringer. Resultantkurven er derved 
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blitt til et hydrogram. Denne kurven kan, siden den ved forskyvning p~ 

dobbelt logaritmisk papir tilnærmet danner en rett linje, med god 

tilnærmelse uttrykkes ved den enkle logaritmiske funksjonen 

I ligning (I) st<1r: 

-n 
q = a . t 

q for vas sføring i ITf/ s 

t for tiden i dØgn 

a og n er konstanter 

Ved beregning finner en at ligningen for kurven blir: 

q = 510. t -2,8311 (12< t< 48) 

(I) 

(Il) 
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At sommertørrværskurven for Grosetfeltet kan uttrykkes ved den logaritmiske 

funksjonen q = a. t -n er i god overensstemmelse med hva fagsjef Jakob Otnes 

ved Hydrologisk avdeling, NVE, fant da han konstruerte sommertørrværs

kurven for en rekke nedbØrfelter p<1 Sørlandet. 

Torrværskurver i logaritmisk 
framstilling for Grosettjern Vm. 
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Vintertørrværskurven 

I denne undersøkelsen har vi valgt å definere vinterperioden som tids

rommet fra den dato da varig snøakkumulasjon er inntrådt om høsten til 

den dato da snøsmeltingen begynner om våren. 

A fastsette tidspunkter når e t nedbørfelt de forskjellige år går over fra 

sommertilstand til vintertilstand kan ofte være vanskelig. Sammenholder 

en korresponderende verdier for nedbØr, lufttemperatur og avrenning, 

ser det ut for at nedbørfeltet i år med sterk barfrost om hØsten er gått 

over til vintertilstand før det er inntrådt varig snølegging i feltet. 

Vi har allikevel konsekvent valgt den dato varig snøakkumulasjon er inn

trådt som tidspunkt for overgang fra sommertilstand til vintertilstand. 

Dette har vi i første rekke gjort for å ha noe bestemt å holde oss til. 
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på grunn av frost, snØ og tele forandrer nedbørfeltet karakter om vinteren. 

En del av de vannførende lag hvor grunnvannet kan sirkulere om sommeren, 

fryser til om vinteren. Dette forårsaker en delvis oppdemning av grunn

vannet om vinteren, slik at grunnvannsavrenningen ikke skjer så hurtig som 

om sommeren. FØlgen av dette blir at grunnvannsmagasinet tømmes lang

sommere om vinteren. Telens innvirkning på de vannførende lag er 

behandlet av bl. a. ø. Aars (1964) . 

At grunnvannsmagasinet tømmes langsommere om vinteren, skyldes nok 

også til en viss grad det forhold at transpirasjon og fordunstning praktisk 

talt er null om vinteren. Siden de fysiske egenskapene til nedbørfeltet 

er anderledes om vinteren enn om sommeren, vil vinter- og sommer

tørrværskurvene vanligvis være forskjellige. 

Her hos oss forekommer de lengste lavvannsperiodene som regel om 

vinteren, det er derfor av særlig stor interesse å få konstruert en god 

og pålitelig tørrvær skurve for v interperioden. 

I praksis byr det ofte på problemer å få konstruert vinterkurven. For det 

første er det vanskelig å finne fullkomne tørrværsperioder om vinteren. 

Vassføringen avtar som regel for langsomt på grunn av vann som direkte 

eller indirekte (ved press) blir fr i gitt fra snøen. For det andre er vann

standsobservasjonene ofte misvisende om vinteren på grunn av isopp

stuving ved vannmerkene. Ved Grosettjern Vm. som vi her skal konstruere 

vinterkurven for, forekommer det imidlertid ikke isoppstuving om vinteren. 



Som alt nevnt er det vanskeligere ~ finne sikre tørrværsperioder om 

vinteren enn om sommeren. Foruten de vanskene som er nevnt foran, 

støter en p~ det problem at forholdene i nedbØrfeltet ikke er helt like fra 

den ene vinter til den annen. En kan ha vintrer med dyp tele og vintrer 

med s~ ~ si ingen tele. Enkelte vintrer kan en ha mye snØ, slik at det 

blir presset ut mer vann fra feltets sjøer og myrer enn i vintrer med lite 

snø. 
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For ~ finne hvilke tidsrom i de forskjellige vinterperioder som var egnet 

som grunnlag for konstruksjon av resultant vintertørrværskurven, ble 

limnigrammene for alle vinterperiodene fremstilt i et og. samme koordinat

system. Ut fra disse limnigrammene har en s~ valgt de kurvesegmentene 

som lØper mest mulig parallelt. p~ fig. 4 har vi gjengitt limnigrammene 

for to av vinterperiodene . Limnigrammet for vinterperioden 1952- 53 er 

tatt med for ~ vise hvordan avrenningen ved Grosettjern Vm. vanligvis 

forlØper i vinterperiodene. Ser en nærmere p~ limnigrammet for vinter

perioden 1952- 53, vil en se at vannstanden synker jevnt fra begynnelsen 

av perioden og fram til den 22/11. Den 22/11 inntrer en relativt kraftig 

stigning av vannstanden som kulminerer den 26/11. I hele denne perioden 

er det minusgrader i feltet. Vannstands stigningen kan derfor ikke skyldes 

snøsmeltning. Det er nærliggende ~ tro at denne vannstands stigningen 

skyldes et kraftig snøfall som begynte den 21/11 og sluttet den 26/11. Vi 

har tidligere vært inne p~ at et kraftig snøfall vil kunne for~rsake utpressing 

av vann fra feltets sjøer og myrer. Den 12/12 begynte en ny vannstands

stigning. Denne stigningen i vannstanden skyldes sannsynligvis kraftig snØ

fall i tiden fra den 12/12- 52 til den 2/1- 53. Den 17/1- 53 inntrer en ny 

stigning i vannstanden. Ved dette tidspunkt falt det ikke snØ i feltet. Denne 

vannstandsstigningen m~ derfor skyldes andre ~rsaker . Det mest sann

synlige er snØ smeltning, siden lufttemperaturen i feltet ved dette tidspunkt 

var over oOe. Den 17/1 var den hele +3
0e. 

Av limnigrammet for vinterperioden 1952- 53 g~r det tydelig fram at det kan 

være vanskelig ~ finne fullkomne tørrværsperioder om vinteren. Lar en 

imidlertid de laveste vannstandene som forekommer p~ limnigrammet for 

en vinterperiode, representere avlØpet fra grunnvannsmagasinet, finner 

en tørrvær skurven for denne perioden ved ~ trekke en kurve gjennom disse 

punktene. For vinterperioden 1952- 53 f~r en da tørrværskurven gitt ved 

den stiplete kurven p~ fig. 4. 

Ved ~ anvende denne metoden har vi s~ konstruert tørrvær skurven for hele 

vinterperioden eller deler av den for tidsrommet 1949-68. N~r vi ser bort 
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fra vinterperioden 19 55- 56, har v i ved konstruksjon av resultant vinter

tørrværskurven for Grosetfelte t, benyttet kurvesegmenter fra alle vinter

periodene. 

Il 

Nå r vi ikke har kunnet benytte vinterperioden 1955- 56 , skylde s det at vi 

denne vinteren hadde helt ekstraordinære forhold i feltet. Alt tidlig på 

vinteren inntd.dte det dyp tele i feltet, med kraftig kjøving av myrer og 

bekker. Det var dessuten relativt tynt snødekke i feltet denne vinterperioden. 

Alt dette re sulterte i helt ekstraordinære grunnvannsforhold. på grunn av 

den dype telen og den kraftige kjøvingen frøs sannsynligvis en rekke grunn

vannsløp til slik at grunnvannet ikke fikk avløp. Limnigrammet for vinter

perioden 1955- 56 på fig. 4 viser tydelig hvor ekstreme avløpsforholdene var 

d enne vinteren. 



P<1 fig. 5 er de limnigramsegmentene som representerer grunnvannsavlØpet 

i de anvendte vinterperioder satt opp ved siden av hverandre. Ut fra 

disse 19 kurvesegmentene har vi s~ konstruert resultant vintertørrværs

kurven. Vi har her, som ved konstruksjon av sommerkurven, valgt <1 

bruke vannstander i stedet for vassføringer. 

Sammenlikner vi de kurvesegmentene (fig. 2) som ligger til grunn for 

konstruksjon av resultant sommertørrværskurven med de kurvesegmentene 

som er benyttet til konstruksjon av re sultant vintertørrvær skurven (fig. 5), 

ser vi tydelig at de kurvesegmentene som ligger til grunn for konstruksjon 

av sommerkurven har et mer jevnt forløp enn de som er benyttet til kon

struksjon av vinterkurven. Dette gjør at vinterkurven m<1 sies <1 være mer 

usikker enn sommerkurven. Vi f~r større variasjon fra <1r til ~r, men 

allikevel ikke større enn at en midlere vinterkurve konstruert p~ grunnlag 

av disse kurvesegmentene, er til stor hjelp i en rekke studier. 

p~ fig. 3 er ogs~ resultant vintertØrrværskurven fremstilt i dobbelt loga

ritmisk koordinatsystem. Vannstanden er her konvertert til vassføring. 

Om en forskyver denne kurven p~ dobbelt logaritmisk papir, vil en ikke 

kunne f~ den til ~ bli en tilnærmet rett linje. Vintertørrværskurven kan 

fØlgelig ikke, slik som sommertørrværskurven, uttrykkes ved den enkle 

logaritmiske funksjonen q = a . t- n 

12 

Siden de fysiske egenskapene til et nedbØrfelt er helt forskjellige for 

sommer og vinter, er det for s~ vidt rimelig at sommer- og vintertørr

værskurven for feltet ikke lar seg uttrykke ved samme matematiske forme1. 

p~ fig. 6 har vi fremstilt resultant tørrværskurven for sommer og vinter i 

samme koordinatsystem. Av denne fremstillingen g~r det tydelig fram, 

som vi har vært inne p~ tidligere, at grunnvannsmagasinet avgir sitt vann

forr~d mye raskere om sommeren enn om vinteren. 

3. Beregning av grunnvannsavløp og totalt avløp i de forskjellige <1rs 

vinterperiode. 

N~r vi har konstruert vintertørrværskurven Jor et nedbØrfelt, kan vi siden 

vi da vet hvordan grunnvannsavløpet avtar som funksjon av tiden, beregne 

hvor stort det totale grunnvannsavløp er i de forskjellige ~rs vinterperiode . 

Ved ~ konvertere vannstandene til vassføring og samtidig foreta en grafisk 

integrasjon av arealet under tørrværskurven, finner vi hvordan den totalt 

avrente grunnvannsmengde tiltar som funksjon av tiden. Ut fra dette kan 
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vi s<1 konstruere en grunnvannsmagasinkurve for nedbørfeltet. Med et 

nedbørfelts grunnvannsmagasinkurve forst<1s den kurve som viser hvordan 

den totalt avrente grunnvannsmengde tiltar som funksjon av tiden. I og 

m ed at tørrværskurven for et nedbørfelt er forskjellig sommer og vinter, 

blir ogs<1 feltets grunnvannsmagasinkurve forskjellig sommer og vinter. 

P<1 fig. 6 er sommer- og vintergrunnvannsmagasinkurven for Grosettjern 

Vm. konstruert. Den grafiske fremstillingen viser at kurvene har 

kraftigst stigning til <1 begynne med - dette skylde s at grunnvannsavlØpet er 

størst i begynnelsen slik at ogs<1 tilveksten blir størst da. 

Dersom vi skal beregne grunnvannsavløpet fra nedbørfeltet for en vinter

periode p<1 f. eks. 150 døgn, og vi ved periodens begynnelse har en vann

stand lik den høyeste vi har funnet å kunne konstruere vintertørrvær skurven 

for, så f<1r vi grunnvannsavløpet direkte ved <1 lese av for 150 dØgn p<1 

vintergrunnvannsmagasinkurven. For Grosetfeltet blir det en vannmengde 

Q = 480. 10 3m3 (se fig. 6). 
g 

Det er imidlertid bare unntaksvis at vannstanden ved vinterperiodens 

begynnelse er s<1 høy som den hØyeste vannstand vi har funnet ~ kunne 

konstruere vintertørrværskurven for. I de aller fleste tilfellene vil vi ha 

en begynnelses-vannstand som er langt lavere. Da kan vi ikke finne grunn

vannsavløpet direkte ved <1lec;e av periodens varighet p<1 grunnvanns

magasinkurven. Hvordan vi går fram for <1 finne den totale avrente grunn

vannsmengde i løpet aven periode av bestemt varighet, kan vi enklest 

anskueliggjøre ved hjelp aven skisse (fig. 7). 
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Fig.7 Prinsippskisse for beregning av den totale avrente 
grunnvannsmengde i lØpet aven periode av bestemt 
varighet. 



Vi finner først den tid på tørrvær skurven som tilsvarer den vannstanden 

hl vi har ved periodens begynnelse. Når vi har funnet den tiden tI' finner 

vi så av grunnvannsmagasinkurven hvor stort det samlede grunnvannsavløp 

Og' har vært fra tiden t = O til t = tI' Vi adderer så den bestemte vinter

periodes varighet T til tI og får t
2

. Av grunnvannsmagasinkurven finner 

vi så hvor stort grunnvannsavlØpet Og" har vært i tiden tI til t
2 

= tI + T. 

Det totale grunnvannsavløp i denne bestemte vinterperioden blir da 

O =0"-0'. gv g g 

Ved å gjøre bruk av denne metoden har vi beregnet det totale grunnvanns

avløp fra Grosetfeltet i de forskjellige vinterperioder. Resultatet av 

disse beregningene er ført opp i tabell l. I tabellen har vi også ført opp 

det beregnede totale avløp for de samme periodene, og videre hvor mange 

prosent grunnvannsavløpet utgjør av dette totale avløp. Ser vi bort fra 

vintrene 1955-56 og 1957-58 så utgjør grunnvannsavlØpet fra 2910 til 9210 

av det totale avløp. 

Vintrene 1955- 56 og 1957- 58 var helt ekstreme med kraftig teledannelse 

og tildels sterk kjøving av myrer og bekkefar. Dette forårsaket at avløps

forholdene i feltet ble usedvanlig sterkt forstyrret. 

Tab. 1 13ere~net ~runnvanllsa\ løp o~ totalt a vløp i vinterperioden 

.- _. _._ . '- "--- r ' 
Dato Vannstand Dat o Vinterper. Beregnet Observert Grunn-

Vinteren vinterper. ved Groset- vinterper . va righet g run tlvanns- totalt vanns-
beg\'nnelse '-iern Vm slutt (dø!!n) a vl ~p ad~p a vløp i 

(m) (10. rn)) (10. rn~ C:, 

1949-S0 2.8 / 10-49 0,2.90 2.4 / 4-S0 178 342. 795 43 

1950-51 2.8 / 10-SO 0,2.45 2 5/ 4-~1 179 302 657 46 

1951-52 7/ 11- 51 0,187 7/ 4-52 151 2[7 724 29 

1952-<;3 i/10-~2 0 , 239 9/4-<;3 I R4 302 4--, , 6 3 

1953-S4 4/11-~3 0,44S 23 /4-~4 151 460 1087 42 

1954 - 5 5 16/10-54 0,302 10 / 4-55 176 350 958 37 

1955-56 14/11-55 O, 170 24 / 4-56 163 204 I 19 171 

19:'6-<;7 IG/II-56 0,150 4 / 4-<;7 145 148 316 47 

1957-58 lO/Il-5 7 O, 350 13/ 4-<;8 154 376 351 107 

19:'8-59 5/ 12-S8 O, 160 13 / 4-59 129 157 171 92 

19<;9-60 10/11-59 0,235 0/ 4-60 14i 264 537 49 

1960-61 2.S/10-60 0,214 14 / 4-01 171 2.90 745 39 

1961-62. 31/10-61 0,434 20/ 4-62 l il 462. 832 56 

1962-63 28/10-b2 0,189 12/ 4-63 166 323 451 72 

1963-64 2./11-63 0,22.0 6/4-64 155 2.58 417 62. 

1964-65 16/10-64 0,465 29/ 3-65 164 492 806 61 

1965-66 31/10-65 0,2.60 2.2. / 4-66 173 2.18 444 49 

1966-67 2.i / 10-66 0,2.90 14 / 4- 1-> 7 169 334 612. <;5 

1967-68 31 / 10-1' ;- 0,410 17 / 4- ~8 168 440 1002 44 

Middel 57 
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Vinteren 1955- 56 ble det ikke registrert avløp ved Grosettjern Vm. i tids

rommet fra 15/12- 55 til 2/5- 56. Siden grunnvannsavløpet er beregnet pc\ 

grunnlag av resultant vintertørrværskurven, sier det seg selv at det 

beregnede grunnvannsavløp for denne vinterperioden blir større enn det 

observerte totale avløp. 

17 

Ser vi bort fra vinterperiodene 1955-56 og 1957-58 finner vi at grunnvanns

avløpet i den observasjonsperioden vi har foretatt beregninger for i middel 

utgjør 57o/n av det totale avløp. 

Siden tørrvær skurven viser den laveste avrenning vi kan vente c\ fc\ over 

en lengre periode, vil den være et godt hjelpemiddel i prognosering av 

vintertil siget. 

N<1r vi beregnet vintergrunnvannsavlØpet fra Grosetfeltet ved hjelp av 

vintertørrværskurven, antok vi at vi ved vinterens begynnelse hadde en 

vannstand ved Groset Vm. som direkte korresponderte med tørrværs

kurven. Det er imidlertid bare unntaksvis at vi ved en vinterperiodes 

begynnelse har en vassføring som utelukkende skyldes avløp fra grunnvanns

magasinet. GrunnvannsavlØpet vi har beregnet for Grosetfeltet blir 

fØlgelig som regel noe for stort. 

Et helt fullverdig hjelpemiddel i prognosering av vintertilsiget fra et 

nedbørfelt vil derfor tørrvær skurven først kunne bli dersom vi har et system 

av repre sentative grunnvannsbrØnner i feltet. Kjenner vi forholdet mellom 

avlesninger i et system av grunnvannsbrØnner og den korresponderende 

avrenning etter tørrvær skurven vil vi ved hjelp av tørrvær skurven med 

relativt stor sikkerhet kunne forutsi den laveste vannføring som er tenkelig 

en gitt dato. Dette forutsetter imidlertid at vi har hatt grunnvannsavle sninger 

parallelt med vannstands registreringer i elven over et lengre tidsrom, 

tilstrekkelig til c\ bestemme forholdet mellom det disponible grunnvanns

magasin og de samtidige avleste vannstander i grunnvannsbrønnene i ned

børfeltet. 

Ved hjelp av slike avlesninger vil en til enhver tid ha oversikt over grunn

vannsmagasinets stØrrelse. Ved c\ benytte tørrvær skurven finner en sc\ 

hvordan avrenningen blir fordelt i tid. 



4. Et forsØk på å finne forholdet mellom sann nedbØr (ps) og målt 

nedbør (p l) i Gros etfeltet. 
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4. l. Forholdet mellom observert avløp og registrert nedbør de forskjellige 

obs ervasjonså r. 

Når en skal vurdere avløpet fra et nedbørfelt anvender en ofte nedbØr

målinger som et hjelpemiddel. I Norge eksisterer det ofte et misforhold 

mellom målt nedbør og avløp, i det en for mange felter måler mer avløp 

enn nedbør. Tar en dessuten med i betraktning at en del av nedbØren for

dunster, blir forholdet svært urimelig enkelte steder i landet. En mente 

lenge at dette skyldtes plasseringen av nedbørrnålerne. Disse er fortrinns

vis satt opp der en har folk til å observere, det vil i praksis si nede i de 

lavereliggende deler av nedbørfeltet, mens størstedelen av et vassdrags 

nedbØrfelt er fjellområder, hvor nedbøren bør være noe høyere. Dette 

bidrar til å jevne ut forholdet noe, men det dekker ikke hele forskjellen. 

Bearbeidelsen av observasjonsmaterialet fra Grosetfeltet synes blant annet 

å tyde på det. 

I tabell 2 har vi ført opp registrert avløp og målt nedbØr for de årene 

Groset forsøksfelt har vært i drift. For å unngå problemet som oppstår 

ved at nedbøren som faller om vinteren blir lagret i feltet , har vi ved 

disse beregningene valgt å bruke det hydrologiske år som i Norge regnes 

fra 1/9 et år til 31/8 neste år . 

Siden det er svært liten forskjell i registrert nedbør ved de tre nedbØr

stasjonene i de forskjellige observasjonsår (se tab. 2), har vi valgt å regne 

nedbøren for hele feltet lik middelverdien av nedbørhøydene målt ved de 

tre stasjonene. 

Sammenligner vi tallene for observert avløp og registrert nedbør i de for

skjellige år, viser det seg også her at observert totalt avlØp fra feltet 

i enkelte år er større en regi strert nedbør for de tilsvarende årene. Dette 

til tros s for at vi har har forholdsvis gode registreringer og et felt med 

relativt liten hØydeforskjell. 

For Grosetfeltets vedkommende må vi ha lov til å anta at verdiene for 

avlØpet er relativt sikre i og med at avlØpet blir registrert ved hjelp av 

limnigraf. Vi har des suten ingen problemer med registreringen om 

vinteren siden det ikke forekommer isoppstuving. Det er derfor svært 

nærliggende å anta at dette misforholdet mellom observert avløp og nedbør 

skyldes det forhold at nedbørrnålerne ikke er i stand til å fange opp all 

nedbøren som faller . 



Tab. 2 Observert avløp og registrert nedbør i de forskjellige observasjonss'r 

Nedbør Nedbør Nedbør Nedbør Obsf'r\'('rt AvlØps-
Hydro- N. st. l N. st. 2 N. st . 3 middel adøp koeffisienten 
lo~iske år (mm) kl - Q 

(mm) (mm) (mm) (mm) -15" 

19<;0-51 872 885 917 891 988 l , l l 

19<;1- 52 586 587 606 593 03 1,07 

19<;2-53 665 650 669 (,fd 568 0,86 

19')3-54 728 751 760 746 770 l, 03 

19')4-55 545 590 573 569 673 1,18 

1955-56 600 628 630 619 426 0,69 

1956-57 633 621 653 636 ')67 0,89 

1957-58 650 718 700 689 696 l, Ol 

19')8-59 605 602 589 599 <; (, ') 0,94 

1959-60 757 784 827 789 722 0,92 

1960-61 654 684 694 677 695 1,03 

1961-62 836 867 908 870 874 1,00 

1902-63 705 726 732 721 687 0,95 

19(,3-64 658 687 657 667 609 0,91 

1964-65 792 793 806 797 829 1,04 

1965-66 780 769 788 779 769 0,99 

19(,6-67 821 850 857 843 970 l, 15 

1967-68 730 809 806 780 871 l, 12 

Middf'l 718 717 0,99 

4.2. Beregning av forholdet mellom sann nedbØr (ps) og m~lt nedbØr (Pl) 

i vinterperioden. 

Vi skal her, ved ~ anvende en metode som bygger pi! ideer av fagsjef 

19 

Jakob Otnes ved Hydrologisk avdeling, forsøke i! beregne forholdet mellom 

sann nedbør (p s) og mi!lt nedbør (p l) i de forskjellige vinterperiodene for 

Grosetfeltet. Ni!r beregningen er foretatt bare for vinterperioden, skyldes 

det at fordunstningen og transpirasjonen gjennom planter da er s~ liten at 

en med god tilnærmelse kan sette disse størrelsene lik null. 

Den metoden som her er benyttet til i! finne forholdet mellom sann og m~1t 

nedbør, kan enklest forklares ved hjelp aven prinsippskisse (se fig. 8). 
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Fig.8 Prinsippskisse for beregning av forholdet 
mellom sann nedbØr (p ) og m~lt nedbØr (p l) 
i vinterperioden. s 

I Groset forsøksfelt blir det ved slutten av hver vinterperiode foretatt 

snøm~linger. Snøm<1lingene med bestemmelse av snØens vanninnhold blir 

foretatt p~ i alt 13 m~lesteder. Vanninnholdet for hele feltet beregnes 

som middelverdien av disse m~lingene (se tab . 3) . 

Dersom vi vet hvor mye av vinterperiodens nedbør som er rent av som 

smeltevann (O ), og vi de s suten ser bort fra fordunstning - og transpirasjon 
s 

gjennom planter, finner vi "sann nedbør" (ps) for perioden ved ~ summere 
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snømagasinet (S) og smeltevannsavlØpet (Os). ' Siden vi har sett bort fra 

fordunstning og transpirasjon er det strengt tatt ikke helt riktig ~ betegne 

dette som sann nedbør. I bearbeidelsen av dette materialet har vi allikevel 

valgt ~ betegne det slik. 

p = S + O 
s s (3) 

SmeltevannsavlØpet i perioden finner vi direkte ved <1 ta differensen mellom 

observert avløp (O ) og grunnvannsavlØp (O). En del smeltevann vil bli 
a g 

tilført grunnvannet, men vil ved de beregningene som er foretatt her fortsatt 

være ~ betrakte som smeltevann. 

(4) 



Grunnvannsavløpet kan vi beregne nc1r vi kjenner vintertørrværskurven 

for feltet. Mc1ten vi foretar denne beregningen pc1 er inngc1ende forklart 

i kap. 3. 

Forholdet mellom sann nedbør (ps) og metlt nedbør (p l) er da gitt ved: 

( 5) 
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Denne metoden har vi nyttet for å beregne dette forholdet for Grosetfeltet. 

Resultatene er gjengitt i tabell 4. For vinterperioden 1955- 56 har vi ikke 

kunnet beregne forholdet fordi det ikke ble foretatt snømc1linger denne 

vinteren. Av tabellen gc1r det fram at det beregnede forhold mellom sann 

nedbør og metlt nedbør varierer fra vinter til vinter. Tar vi middelverdien 

for de 18 vinterperiodene hvor forholdet er beregnet, finner vi at dette 

er lik 1,51 (k =1,51), med et standardavvik pc1 O, Il eller 7,8%. Dette vil 

med andre ord si at nedbørmc1lerne i middel har registrert 660Jn av middel

nedbøren i Grosetfeltet dis s e 18 vinterperiodene . 

Når vi finner et så stort avvik mellom sann og metlt nedbØr i vinterperioden, 

skyldes nok det i før ste rekke det forhold vi har vært inne pet tidligere, 

nemlig at nedbØrmc1lerne ikke er istand til c1 fange opp all nedbøren som 

faller ved stasjonene. 

En har lenge vært klar over at nedbørmetIernes evne til et fange opp nedbør 

avtar med økende vindstyrke. Skal metlerne kunne metIe nedbøren riktig, 

må luftstrømningen over åpningen være parallell med den?e. Metlerne vil 

imidlertid deformere luftstrømmen slik at en fetr en oppstrøm pet forsiden 

av dem og dermed en vertikal komponent oppover av luftbevegelsen over 

åpningen. Dette har en for søkt et motvirke ved et konstruere forskjellige 

typer skjermer til å sette pc1 metIerne. Denne skjermingen har størst 

betydning under snøfall, siden snØen set mye letter følger de smS. avvikelser 

i luftstrømmen. Vindtunnelforsøk viser imidlertid at selv med den beste 

skjerming fanger nedbørmc1lerne opp alt for lite nedbØr nS.r vindstyrken 

kommer over en vis s grense. ForsØkene viser at ved en vindstyrke pet 

15 ml s (stiv kuling) fanger nedbørmetlerne neppe opp mer enn 40% av den 

virkelige nedbør. Jo lettere snØen er dess detrligere blir resultatet. 

Siden vindforholdene ved nedbØrrnålerne er forskjellige fra vinter til vinter 

vil ogset metIernes evne til et fange opp nedbøren variere fra vinter til 

vinter. Dette fører igjen til, som vi forØvrig ogset fant ved vetre beregninger, 



at forholdet mellom sann nedbør og m,Ht nedbør varierer fra vinter til 

vinter. 

Det m~ bemerkes at denne variasjonen fra vinter til vinter nok skyldes 

usikkerheten som kommer inn ved bestemmelse av snømagasinet og 

smeltevannsavløpet. 

Tab. 3 Snømc11ing e r i Groset forsøksfelt 

Dato snØ- Middel snØ- Snøens vann-

Vinteren 
mc11ing dybde innhold i 
foretatt f e lt e t 

(mm) (mm) 

1949-50 4 / 4-50 1060 338 

1950-51 3 / 4-51 1395 426 

1951-52 2/ 4-52 962 282 

1952-53 30 / 3-53 593 179 

1953-54 6 / 4-54 780 220 

1954-55 30/ 3-55 937 294 

1955-56 ikke foretatt snømc1ling 

1956-57 3 / 4-57 942 312 

1957-58 31 / 3-58 842 234 

1958-59 1/ 4-59 786 211 

1959-60 30/ 3-60 1137 386 

1960-61 29 / 3-61 927 325 

1961-62 2/ 4-62 1178 347 

1962-63 31 / 3-63 773 183 

1963-64 28 / 3-64 810 210 

1964-65 31 / 3-65 833 262 

1965-66 30 / 3-66 1144 335 

1966-67 30/ 3-67 1373 428 

1967-68 2/ 4-68 1010 305 
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Titt, . 4 

Forholdet mellom lann nedbør og milt nedbør i vinterperiodene i Gralet forsøklfelt 

Ot Og OI!l=Ot-Og Ol Sann Milt 

(10 3 . :r.') (103.~ .• ) (l03 , ;",) (mm) nedbør nedbør 
Vinteren 5+01 Pl 

(mm) (mm) 

1949-50 734 327 407 69 40; 27; 

19'i0- 51 601 281 320 54 480 28" 

19<;1-<;2 709 202 507 86 368 247 

1 9 'i 2.- 53 592 215 317 64 243 165 

19">3-54 1059 447 612 104 324 208 

1')'i4-5'i 1028 340 688 116 410 281 

1955-56 ikke foretatt InØm&ling 

19">6-57 306 148 158 26i 339 225 

19'i7-58 335 375 O O 234 156 

1')'iR-'i9 230 146 8 14 225 160 

. 19'i')-60 508 260 248 42 428 2i7 

l 'J hO- 6 1 637 251 386 65 390 262 

) 9<.1-62 809 447 362 61 408 276 

19h 2-63 438 219 219 37 220 140 

19b3-64 401 122 279 47 25; 162 

19h4-h5 798 474 324 55 317 176 

1%'i-66 410 292 118 20 355 248 

19hh -67 570 420 150 25 453 327 

1%7-h8 927 431 50 84 392 296 

M;ddel 

4',3, Forholdet mellom sann nedbØr (ps) og målt nedbØr (Pl) 

i sommerperioden, 

k_S+OI 
~ 

1,4; 

1,68 

1,49 

1,4; 

1,56 

1,46 

1,51 

1,50 

1, 41 

1,55 

1,49 

1,48 

1,57 

1,59 

1,80 

1,43 

l, 39 

1,33 

1,51 

Vi har i denne undersØkelsen valgt å definere sommerperioden som det 

tidsrom da den alt overveiende del av nedbøren faller som regn. 

I kapitel 4. 2. fant vi at for Grosetfeltet var forhol det mellom sann nedbØr 

og målt nedbør i vinterperioden lik l, 51. , Dette tyder på at i vinter

periodene, da så og si all nedbøren kommer i form av snØ, fanger nedbør

rnålerne i Grosetfeltet i middel opp ca. 661n av den nedbøren som kommer. 

Hvor stor del av nedbøren som blir fanget opp av nedbørrnålerne den del 

av året nedbøren faller som regn vet vi ikke. Spredte undersøkelser fore

tatt i forskjellige land, helt siden før århundreskiftet og fram til i dag, 

synes imidlertid å tyde på at nedbØrrnålerne fanger opp en større del av 

nedbøren når den faller som regn enn når den faller som snø . 
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W. T. Wilson (1954) har ved ei benytte resultater han selv og andre forskere 

har kommet fram til, satt opp et diagram; det seikalte Wilson' s diagram. 

Av diagrammet, som er gjengitt pei fig. 9, går det tydelig fram at nedbØr

målerne fanger opp mer nedbør når denne faller som regn enn når den 

faller som snø. Det fremgår videre at nedbørmålernes evne til å fange 

opp nedbøren avtar med økende vindstyrke. Ved konstruksjon av diagrammet 

benyttet Wilson observasjonsresultater fra nedbØrstasjoner som ikke var 

utstyrt med skjerm. 
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Fig.9 Diagrammet viser hvordan nedbØrmålernes evne til å 
fange opp nedbøren avhenger av vindstyrken ved nedbØr
stasjonen. (Etter Wilson) 

I 

For Grosetfeltet har vi funnet at nedbørmålerne registrerer 66ufn av virkelig 

nedbør når den faller som snø. Kjenner vi dessuten forholdet mellom 

vindstyrkene ved nedbørstasjonen i de tidsrom nedbØren faller som snØ og 

som regn, kan vi ved å anvende Wilsons diagram få et mål for hvor stor 

del av den nedbØr som faller som regn nedbørmålerne er i stand til å 

fange opp. Det bør bemerkes at metoden blir noe usikker i og med at vi 

har benyttet midlere vindstyrke i døgnet. 
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I Grosetfeltet foretas det ikke daglige registreringer av vindstyrken. For 

å få et mål for forholdet mellom vindstyrkene i Grosetfeltet i de tidsrom 

nedbøren faller som snØ og som regn har vi derfor valgt å benytte observa

sjonsmaterialet fra Møsstrand meteorologiske stasjon. Ved stasjonen blir 

vindstyrken observert tre ganger i døgnet. Ut fra disse observasjonene, 

(Norsk Meteorologisk Arbok), har vi beregnet midlere vindstyrke i dØgnet 

for vinter- og sommerperioden. Beregningene viser at forholdet mellom 

midlere vindstyrke i døgnet i vinter- og sommer-perioden varierer relativt 

lite fra år til år . 

I middel for de observasjonsårene vi har til rådighet, finner vi at vind

styrken er 810 større i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. Det er 

rimelig å anta at dette forholdet er nær det samme for de tre nedbørsta

sjonene en har i Grosetfeltet siden disse ligger i nær samme hØyde over 

havet som Møsstrand meteorologiske stasjon. 

Dersom vi regner med at midlere vindstyrke i dØgnet er 810 større i 

vinterperioden enn i sommerperioden, og at nedbØrrnålerne i Grosetfeltet 

i middel for hele observasjonsperioden har registrert 6610 av den nedbØren 

som har falt som snØ; finner vi ved hjelp av Wilsons diagram at nedbør

rnålerne i middel fanger opp ca . 85 10 av den nedbøren som faller som regn 

(se fig. 9). Forholdet mellom sann og målt nedbør i den tiden nedbøren 

faller som regn blir da k = l, 18 . 

Vi har tidligere vært inne på at Wilsons diagram bygger på observasjons

resultater fra nedbørrnålere som ikke er avskjermet. Da nedbørrnålerne 

i Grosetfeltet er utstyrt med skjerm , blir forholdet vi har funnet ved å 

benytte Wilsons diagram, mellom sann og målt nedbØr i sommerperioden, 

sannsynligvis noe for lite . Grunnen til dette er at konstanten k = l, 51 er 

redusert til k = l, 18 for nedbørrnåler uten skjerm. Med skjerm blir 

reduksjonen mindre; altså k> l, 18 . 

Det foreligger en rekke undersøkelser som viser at nedbørrnålernes evne 

til å fange opp nedbør som faller som snØ, øker når nedbørrnålerne er 

utstyrt med skjerm. Av slike undersøkelser kan nevnes, C. F. Brooks 

(1938, 1940 og 1941) og C. C. Warnick (1953). på den annen side er det 

foretatt få undersøkelser som viser hvilken betydning skjerming av ned

børrnålerne har når nedbøren kommer som regn. Det er derfor vanskelig 

å si hvordan skjerming av nedbørrnålerne innvirker på forholdet P , ø/p sn regn 

Av det forangående går det fram at det for Grosetfeltets vedkommende er 



vanskelig c1 benytte Wilsons diagram til c1 bestemme forholdet mellom 

sann og mc1lt nedbør i det tidsrom nedbøren faller som regn. 
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Det forholdet (k = l, 18) vi har funnet ved hjelp av Wilsons diagram, kan vi 

imidlertid med relativt stor sikkerhet si repre senterer den minste middel

verdien forholdet mellom sann og mc1lt nedbør kan innta nc1r nedbøren faller 

som regn. 

Lar vi på den annen side middel verdien av forholdet vi har funnet mellom 

sann nedbØr og mc1lt nedbør i de forskjellige c1rs v interperiode danne en 

Øvre grense for forholdet mellom sann nedbør og mc1lt nedbØr i det tids

rommet den faller som regn, finner vi at det midlere forhold mellom sann 

nedbør og mc1lt nedbør i sommerperioden ligger mellom l, 18 og l, 51 

(l, 18~ k~ 1,51). 

Vi har her skis sert en metode til c1 beregne forholdet mellom sann nedbør 

(p s) og mc1lt nedbør (p l) i sommerperioden. Siden denne metoden bare 

kan gi tilnærmet riktig resultat er det kanskje like korrekt c1 si at det for

holdet vi har kommet fram til m ellom sann og mc1lt nedbØr i sommerperioden 

ligger mellom 1,2 og l , 5 (l, 2~ k~ l , 5) . 

5. Beregning av fordunstningen i Grosetfeltet i det tidsrom snøsmeltningen 

foregc1r. 

5. l. Innledende betraktninger 

Blant forskerne rc1der det stort sett enighet om at fordunstningen fra snØ

overflaten er svært liten om vinteren. Dette terna er utførlig behandlet 

av blant andre H . U. Sverdrup (1936) og M. Diamond (1953). 

Nc1r det gjelder spørsmc1let om hvor stor fordunstningen er under snØ

smeltnit:lgsperioden om vc1ren, er det imidlertid mer delte oppfatninger. 

Denne dissensen skyldes nok i første rekke det forhold at det er svært 

vanskelig c1 foreta sikre mc1linger av fordunstningen. Dessuten vil fordun

stningen fra snØoverflaten under snøsmeltningsperioden om vc1ren i hØy 

grad være avhengig av stedets klimatiske forhold . 

H. Ahlmann (l927-28) fant ved sine undersøkelser pc1 Styggedalsbreen i 

Jotunheimen at pc1 klare solskinnsdager vil fordunstningen utgjøre ca. 10o,1/l 

av smeltningen. pc1 stille, over skyete dager fant han derimot at det finner 

sted en vis s kondensasjon. 
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Bruno Rolfs m~linger ved Vassijavre i Nord-Sverige viser at i dette omr~det 

er kondensasjonen større enn fordunstningen. I Syd-Sverige derimot er 

fordunstningen større enn kondensasjonen (A. Angstrøm 1939). 

I omr~der hvor tørr, varm luft bl~ser inn over snøoverflaten, vil en kunne 

f~ særdeles stor fordunstning. Det beste eksempel p~ dette har en fra 

Alpene og p~ østsiden av Rocky Mountains hvor fØhnvinden "spis er opp" 

snøen. Dette forholdet er blitt undersØkt av bl. a. O. Hoover (1948). 

F. Kristiansen (1957) foretok vinteren 1955- 56 en snøundersøkelse i Groset

feltet. Han fant at det i den kalde perioden om vinteren synes ~ foreg~ en 

kondensasjon p~ snøoverflaten, mens det i avsmeltningsperioden om v~ren 

syne s ~ foreg~ en fordunstning fra snøoverflaten. 

De fleste undersøkelser av fordunstningen fra en snøoverflate bygger p~ at 

en med visse mellomrom veier en snØmengde som er avgrenset i et 

spesielt kar, som er plassert i snØen for ~ f~ mest mulig naturlige 

omgivelser. A m~le fordunstningen p~ denne m~ten er imidlertid vanskelig, 

fordi det som regel dreier seg om sm~ mengder . Det stilles dessuten 

store krav til det karet en benytter, b~de hva størrelse, materiale og 

utførelse ang~r. Veiingen må dessuten foretas med stor nøyaktighet. 

Mange har ogs~ forsøkt ~ beregne fordunstningen ut fra m~linger av vann

dampens metningstrykk i en viss høyde over bakken, og vanndampens 

metningstrykk ved snøoverflaten. 

5.2. En metode til ~ beregne fordunstningen i snøsmeltningsperioden 
o om varen 

Vi vil her ut fra det foreliggende observasjonsmateriale forsøke ~ finne 

fordunstningen i Grosetfeltet i det tidsrom snøsmeltningen foreg~r om 
o varen. 

Avsmeltningen foreg~r opplagt ikke like raskt over hele feltet. Sørhellingene 

vil tidlig f~ bare flekker, og smeltingen vil derved p~skynnes i disse 

hellingene. Dessuten vil de vekslende terrengforhold og en ujevnt fordelt 

vegetasjon forårsake en ujevn akkumulasjon, slik at det fra først av er mer 

snØ som skal smeltes p~ noen steder enn p~ andre. 

Den metoden som vi har benytter for ;1 finne fordunstningen i snØsmeltings

perioden, er utarbeidet av fagsjef Jakob Otnes . Ved ~ anvende denne 

metoden, finner en den samlede fordunstning fra nedbØrfeltet for den 

perioden en undersøker. Siden enkelte deler av feltet blir tidligere snøfritt 

enn andre deler av feltet, vil vi n~r vi beregner fordunstningen i hele snØ-



smeltingsperioden p<1 denne mc1ten, fc1 c1 gjøre bc1de med fordunstning 

fra snøoverflaten og fra bar mark. Vi regner allikevel med at de verdiene 

vi her finner repre senterer fordunstningen fra snøoverflaten, siden den 

alt overveiende del av feltet blir snøfritt til omtrent samme tid. 
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FØr vi gir de re sultatene vi har funnet for fordunstningen fra snøoverflaten 

under snøsmeltingen om vc1ren i Grosetfeltet, skal vi forklare den frem

gangrnlten vi har benyttet ved beregningene. Metoden kan enklest forklares 

ut fra prinsipp skis sene fig. 10 og 11. 

P<1 skissene st<1r. 

S for snØmagasinet ved snøakkumulasjonsperiodens slutt. 

p 2 for m<1lt nedbØr i tidsrommet fra snØm<1ling er foretatt 

til flomperioden er slutt. 

O for observert avløp i flomperioden. 
a 

O for grunnvannsavlØp i flomperioden. 
g 

Q 'for det grunnvannsavløp en vil f<1 som fØlge av at 
g 

grunnvannsmagasinet fylles i flomperioden. Q' avgis 
g 

først etter flomperioden er over. Ved beregningen av 

Q , har vi ikke tatt hensyn til jordfuktigheten. 
g 

Cl 

~ 

~ 
E o 

I t 

Fig. 10 Prinsippskis se for beregning av fordunst
ningen under snØsmeltingen om vc1ren. 
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Fig. Il Prinsippskisse for beregning av det grunn
vannsavløp (ag ') en ville få som. fØlge av 
at grunnvannsm.agasinet fylles i flom.perioden. 

Lar vi forholdet m.ellom. sann nedbør og m.ålt nedbør være gitt ved k, kan 

vi sette opp følgende relasjon: 

S + k . P2 = a - o + a ' + E agg 
( 6) 

Av ligning (6) får vi at fordunstningen (E) er gitt ved: 

S, P
2 

og 0a er direkte observerte størrelser. 

ved beregninger. 

(7) 

° , a ' og k finner en g g 

Snøm.agasinet S er, som. tidligere nevnt, for Grosetfeltets vedkom.m.ende, 

be stem.t ut fra snøm.ålinger foretatt på 13 steder i feltet. Nedbøren P 2 

finner vi ved å ta m.iddel verdien av registrerte nedbØrhØyder ved de tre 

nedbørstasjonene. AvlØpet O blir for Grosetfeltets vedkom.m.ende 
a 

registrert ved hjelp av lim.nigraf. 

Det grunnvannsm.agasinet vi har ved det tidspunkt vårflom.m.en begynner 
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vil fortsette å avgi vann også under flom.perioden. En del av det registrerte 

avløp under vårflommen skyldes derfor grunnvannsavløp (a). Antar 
g 

vi at det grunnvannsm.agasinet vi har ved vårflom.m.ens begynnelse fort-

setter å avgi sitt vannforråd uforstyrret av flom.m.en, d. v. s. følger vinter-
• 

tørrværskurven, kan vi beregne dette grunnvannsavlØpet (O ) i flom.perioden 
g 

på til svarende m.ate som. vi beregnet grunnvannsavløpet i vinterperioden 

(se kap. 3). 



N<1r v<1rflommen er over vil vi ha et grunnvannsmagasin aven bestemt 

størrelse, varierende fra <1r til <1r. Ved <1 anvende sommertørrværs

kurven og sommergrunnvannsmagasinkurven for feltet kan vi beregne det 

grunnvannsavløp, O " vi f<1r som fØlge av at grunnvannsmagasinet er blitt 
g 

fylt opp i flomperioden (se fig. Il). 

N<1r vi skal beregne Q , blir problemet i første rekke <1 bestemme hvor 
g 

stort grunnvannsavlØpet er ved det tidspunkt v~rflornrnen er over. Siden 
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den avrenningen vi har ved dette tidspunkt som regel er bc1de grunnvanns

og overflateavløp, kan vi ikke ut fra de observerte vannstander ved vann

merket direkte slutte oss til hvor pc1 tørrværskurven vi befinner oss. Dette 

problemet har vi forsøkt c1IØse ved c1 gjøre bruk av observasjons-

re sultatene fra den grunnvannsbrønnen som er i feltet . Vi har tidligere 

nevnt at grunnvannsbrØnnen ligger slik til at vannstanden i den ikke blir 

influert av vannstanden i Grosettjern (se fig. l). 

P<1 fig. 12 har vi for tørrværsperioder om sommeren satt opp samhørende 

verdier mellom vannstanden i grunnvannsbrønnen og vannstanden ved 

Groset Vm.. Av diagrammet g<1r det fram at det for tørrværsperioder 

om sommeren er relativt god sammenheng mellom grunnvannstanden og 

vannstanden ved vannmerket. 
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Nelr vi kjenner vannstanden i grunnvannsbrønnen ved det tidspunkt vc1r

flommen er over, kan vi ved el benytte dette diagrammet, finne hvilken 

vannstand (hl pel fig. Il) vi ville ha hatt ved vannmerket dersom vi bare 

hadde hatt avløp fra grunnvannsmagasinet. GrunnvannsavlØpet Q , 
g 

finner vi sel ved el benytte sommertørrværskurven og tilsvarende magasin-

kurve. 

5. 3. Resultatet av fordunstningsberegningene 

I kapitel 4. 3. fant vi at forholdet mellom sann nedbør og mcHt nedbør i 

sommer-perioden ligger mellom 1,18 og 1,51 (1,18 k 1,51). 

Setter vi k = l, 51 i ligning (7) finner vi at fordunstningen i Grosetfeltet 

under snØsmeltingen om velren varierer fra 0, 19 mm/døgn i 1968 til 

1,66 mm/døgn i 1957. Av de 18 beregnede verdier ligger 50% mellom 
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l, Ol og 1,66 mm/døgn. Medianen er 1,34 mm/døgn. Tar vi middel

verdien av den fordunstningen vi har funnet pr. dØgn, i de forskjellige 

observasjonselrs snøsmeltingsperiode, Ur vi en midlere fordunstning pc1 

1,27 mm/døgn. Den fordunstningen vi har kommet fram til i snØ

smeltingsperioden i de forskjellige observasjonselr, er gjengitt i tabell 5. 

Av tabellen gelr det fram at vi ikke har foretatt beregning av fordunstningen 

i snøsmeltingsperioden i 1956 . Grunnen er at det ikke ble foretatt snØ

mellinger i feltet vinteren 1955- 56 . 

Setter vi k = l, 18 i ligning (7) finner vi at fordunstningen i Grosetfeltet 

i snØ smeltingsperioden om velren varierer fra - 0, 14 mm/døgn i 1968 til 

1,30 mm/døgn i 1957 (se tab. 5). Ser vi pc1 alle periodene samlet, finner 

vi en midlere fordunstning pel 0,77 mm/døgn i snøsmeltingsperioden. 

Nelr vi for enkelte snØsmeltingsperioder har funnet en negativ fordunstning, 

sel kan dette komme av usikkert utgangsmateriale, og at fordunstningen 

beregnes som differens mellom relativt store tall. 

Av dette fØlger at fordunstningen i Grosetfeltet i snøsmeltingsperioden om 

vc1ren i middel ligger et sted mellom 0,77 mm/døgn og 1,27 mm/døgn. 



Tab. 5 
- - ----

Periode Snømagasin Nedbør i Grunn-
(5) per . vannsa vI. 

P2 Og 
År fra til len-

gd .. 
(mm) (mm) (mm) 

1950 24/4 13/6 50 338 76 7 

1951 25/4 24/6 60 426 69 9 

1952 7/4 28/5 51 282 61 7 

1953 9/4 31/5 52 179 103 7 

1954 23/4 . 7/6 45 220 103 7 

1955 10/4 30/6 81 294 114 12 

1956 

1957 4/4 22/6 79 312 88 Il 

1958 13/4 16/6 64 234 81 10 

1959 13/4 11/6 59 211 102 9 

1960 6/4 9/6 64 386 55 10 

1961 14/4 29/5 45 325 54 6 

196Z ZO/4 18/6 59 347 78 9 

1963 12/4 9/6 58 183 169 9 

1964 6/4 1/6 55 210 76 8 

1965 Z9/3 8/6 71 262 99 10 

1966 ZZ/4 ZO/6 59 335 IZ3 9 

1967 14/4 22/6 95 428 198 10 

1968 17/4 19/6 63 308 67 9 

Fordunstning under snøsmeltningsperioden 

Obser"ert Grunnvanns- Fordunstning 
avløp avløp som (k = l , 51) 

Oa skyldes fylling k E 
av g r .maga sin 

Q'g 
(mm) (mm) (mm/periode) 

--
373 12 1,51 ,4 

4~7 14 1,51 ,Il 

310 10 1,51 1>1 

246 30 1,51 (,5 

304 16 1,51 62 

381 14 1, 5 1 82 

1,51 

315 9 1,51 131 

333 5 1,51 28 

272 I 8 1,51 93 

378 14 1,51 77 

303 14 1,51 95 

377 12 1,51 84 

325 10 1,51 III 

2Z3 17 1,51 92 

314 47 1,51 60 

423 8 1 , 51 98 

645 35 1,51 55 

400 5 1,51 13 

Midd .. ! 

Fordunstning 
(k = 1,51) 

E k 

(mm/døgn) 

1,48 l, lB 

1 ,30 1,18 

1 ,20 1,18 

1,25 1,18 

1,38 1,18 

l, Ol 1,18 

1,66 1,18 

0,44 1,18 

1,58 1,18 

1,20 1,18 

2, Il 1,18 

1,42 1,18 

1,91 1,18 

1,77 l, 18 

0,85 1,18 

1,66 1,18 

0,58 1,18 

0,19 1,18 

1,27 

Fordunstning 
(k=l,l8) 

E 

(mm/ periode) 

50 

55 

41 

32 

29 

46 

103 

2 

60 

59 

78 

59 

56 

67 

27 

58 

-8 

-9 

Middel 

Fordunstning 
(k = 1,18) 

E 

(mm/ dØgn) 

1,00 

0,92 

O,IlO 

0,62 

0,64 

0,57 

1,30 

0,03 

1 , 02 

0,92 

1,73 

1,00 

0,97 

1,22 

0,38 

0,98 

-0,08 

-0,14 

0,77 
--

IJ.) 

N 



6. Beregning av fordunstningen i Grosetfeltet i tidsrommet fra 

vc1rflommen er over til snølegging inntrer om høsten. 

6. l. Forholdet mellom observert avlØp og registrert nedbør. 

Av tabell 6 gc1r det fram at ved de tre nedbØrstasjonene i Grosetfeltet er 

det relativt liten forskjell i registrert nedbØrhØyde, i de periodene vi 

her betrakter. Vi velger derfor c1 sette feltnedbøren lik middelverdien 

av de registrerte nedbørhøyder ved de tre stasjonene. I tabell 6 har vi 

ogsc1 satt opp det observerte avløp fra feltet i de forskjellige <1rs sommer

p e riode . AvlØpet er her uttrykt i mm. 
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Beregner vi forholdet m ellom observert avløp og registrert nedbØr i de 

forskjellige c1rs sommerperiode finner vi at avløpskoeffisienten kl varierer 

fra kl = 0, 32 i 1959 til kl = 0, 84 i 1965. For de 18 sommerperiodene vi 

har foretatt beregninger, finner vi at avløpskoeffisienten i middel er lik 
l 0,66 (k = 0, 66). 

I kapitel 4. l. beregnet vi avlØpskoeffisienten for hele <1ret. Ved disse 

beregningene fant vi at avløpskoeffisienten for hele c1ret 1<1 svært nær l 

for de samme 18 observasjonsc1rene (se tab. 2). Nc1r den for de fleste av 

c1rene er større enn l sc1 skyldes dette som tidligere omtalt, det forhold 

at nedbørmc1lerne ikke er istand til c1 fange opp all nedbØren. 

T .di. 6. Nedb.r, avlep og avltfp~ko~ffisi~nt i l!Iommerperiod pn 

.!\r Periode N~db"r (mm) 
Avl.p omregnet A\'I.p.ltoeffi.i~nt 

Fra Til N. It . I N. øt. l N. It. 3 Middel til mm ko-a/ P 

IO ~ O 13 ' 6 l8/ 10 615 611 636 614 4'19 0 , 80 
51 ~4 / 6 7 / 11 438 439 459 445 361 0,81 
'il l8 / 5 7/ 10 l64 l66 l7 I l67 106 0,60 
, l 31 / 5 4/ 11 463 453 450 455 301 0,66 

'i4 7/ 6 16/ 10 37Z 390 40l 388 lSD 0 , 64 
'iS lO ' o lO / ID 181 194 lOI 192 65 O,H 

'in -
~7 II '6 10/ I1 428 411 448 436 l77 O, 6l 

'H 16 / 6 IS / Il 461 473 471 468 354 0,75 

5'1 I I .' (, 10 / 11 l61 l64 l70 l65 84 O, J2 

hO 9 ,' 6 l5 / I0 455 46l 472 463 316 0,70 

,.\ 19 / 5 31 / 10 485 501 509 498 Hl 0,69 

" .~ 18 6 l8 / 10 33l 34l 349 341 l56 0.75 

' ol 9 / 6 l / Il 479 46l 478 473 14l O,7Z 

". 1 ' 6 16 / 10 486 470 497 484 l89 0,60 

h'i 8 / 6 31 / 10 491 SOl 509 501 4ll 0,84 

hh lO / 6 l7 / 10 361 363 37Z l65 186 0,51 

(,7 ll , 6 31 / 10 453 489 Sil 485 380 0 .7 8 

I ' ~ 19 / 6 31 .' 10 476 493 445 471 35l 0 , 75 

Minnrl 0,66 
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Sammenlikner vi de avløpskoeffisientene vi har funnet for hele ~ret med 

dem vi har funnet for tidsrommet fra v~rflommen er over til snØlegging 

inntrer, så ser en at de avløpskoeffisientene vi har funnet for sommer

perioden er betraktelig mindre enn de avløpskoeffisientene vi fant for hele 

året. Når avløpskoeffisienten vi finner for hele året er s~ vidt mye større 

enn den koeffisienten vi finner for sommerperioden, skyldes dette som 

før nevnt at nedbørm~lernes evne til å fange opp nedbøren er mindre n~r 

denne kommer som snØ enn når den kommer som regn. 

6. 2. Beregning av fordunstningen 

Den fordunstningen (E) som finner sted i feltet i tidsrommet fra snØ

smeltingen er over til det inntrer snølegging om hØsten, er gitt ved 

ligning (8). 

E=k p -O -O . . l -a .g (8) 

k st~r for forholdet mellom sann og målt nedbØr. I kapitel 4. 3. kom vi 

fram til at dette forholdet ligger mellom l , 18 og l , 51 (1, 18 k l, 51), 

i sommerperioden. Dette kommer vi til ~ benytte her. Pl sHr for m~lt 

nedbør i tidsrommet fra snØsmeltingen er over om v~ren til snØlegging 

inntrer om høsten. Som tidligere velger vi ogs~ her ~ sette Pl lik 

middelverdien av observert n e dbØrhØyde ved de tre nedbørstasjonene. 

O st~r for observert avløp i den s amme perioden. Q betegner forskjell 
a g 

i grunnvannsmagasin ved periodens begynnelse og slutt. Dersom det i 

løpet av perioden har foregått en n etto tapping av grunnvannsmagasinet har 

vi valgt ~ angi dette med negativt fortegn (se tab. 7). 

Forskjellen i grunnvannsmagasin ved periodens begynnelse og slutt har 

vi beregnet ut fra sommertørrværskurv en og sommergrunnvannsmagasin

kurven. I kapitel 5. 2. var vi inne på at det er vanskelig ~ avgjøre hvor stort 

grunnvannsavløpet er ved det tidspunkt vårflommen er over, siden den 

avrenningen en har da som regel skyldes b~de grunnvanns- og overflate

avløp. Vi kan derfor ikke direk te ut fra de observerte vannstander ved 

vannmerket slutte oss til hvor p å tørrvær skurven vi befinner oss . Det 

samme gjør seg ogs~ gjeldende om hø sten ved det tidspunkt snØlegging 

inntrer. 

Ved ~ benytte diagrammet p~ fig. Il (se forØvrig kap. 5.2.), kan vi, dersom 

vi vet vannstanden i grunnvannsbrØnnen ved det tidspunkt v~rflommen er 

over og ved det tidspunkt snØlegging inntrer, finne hvilken vannstand en 



ville ha hatt ved vannmerket ved disse to tidspunktene dersom en hadde 

avløp bare fra grunnvannsmagasinet. 

Ved hjelp av dette diagrammet, sommertørrværskurven og tilsvarende 

magasinkurve har vi sil beregnet forskjellen i grunnvannsmagasin 

(Q ) i perioden. 
g 

I tabell 7 har vi gjengitt de verdiene vi finner for fordunstningen i de 

forskjellige ilrs sommerperiode. Av tabellen gilr det fram at dersom vi 

setter forholdet mellom sann nedbør og millt nedbør i perioden lik 

1,18 (k = 1,18), filr vi at fordunstningen i sommerperioden varierer fra 

154 mm i 1962 til 244 mm i 1966. Middelverdien for de 18 sommer

periodene blir 204 mm. 

Setter vi k = l, 51 finner vi at fordunstningen i sommerperioden varierer 

fra 217 mm i 1962 til 402 mm i 1964, middelverdien for hele observasjons

perioden blir i dette tilfelle 339 mm. 

Dersom det er riktig som vi fant i kapitel 4. 3 at forholdet mellom sann 

og millt nedbØr ligger mellom 1,18 og 1,51 (1, 18~ k ~ l, 51), finner vi at 

fordunstningen fra Grosetfeltet i middel for de 18 ilrene vi har foretatt 

beregninger ligger mellom 204 mm og 339 mm (204 mm ~ E ~ 339 mm). 

Bereognt-t {ordun stn i n~ (ra l,TOS(·t ror8~ksfl· lt i 8ommt-Tpt" riodf"n 

.... \")11111"· rt'n P l' riodl' MAlt n~db~r. k Avl.p onlregnet Forokjell i Fordunlltnin~ 
til mm grunn\" . m:t~a 510 E 

Q Q (mm) 
a 

(ml~) Fro T i l k .1, l R k .1.51 (mm) k .1 , lH k .1.51 

1" '>0 1.l / 6 28 / 10 736 942 499 l BH 424 
'; 1 24 / 6 7/ 11 537 672 361 -Il 17<; ni 
~ ! 2R / , 7/ 10 315 40l 10 6 - 9 21K 306 
; l 31 / 5 4/ 11 537 672 301 o 224 371 

" ol 7/ 6 16/ 10 45R 586 2<; 0 - 9 217 145 

''> 30 / 6 20 / 10 227 289 65 16 l41l 20R 

;~ ikkt, fort't~tt .n~mAlinR 
, -;- n / 6 ID/ Il <;74 6<;8 277 18 Zl9 363 

I 
," l o/ h 1<; / 12 552 707 354 3 19<; 350 
I , l) 11 / 6 ID/ Il 313 400 84 R 221 308 

I &0 9/6 25 / 10 546 6'19 326 12 208 361 

Id 29 /<' 31 / 10 588 752 342 34 212 376 
112 18/ 6 28/10 402 515 256 

_ 8 154 217 

~ l 9/6 2/11 558 714 342 -21 195 351 

{· 4 1/ 6 10/10 571 731 28'1 40 24Z 402 

~" R/ 6 31 / 10 591 757 422 -39 208 374 

I 
~t> 20/ 6 27/10 431 551 186 l 244 364 

bi 22/t. 31/10 572 73Z 380 12 180 340 

nR 1'1 / 6 31/10 556 711 352 II 171 326 

Mlddrl 204 339 
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Det g~r tydelig fram av de beregningene vi har foretatt at fordunstningen 

i Grosetfeltet varierer mye fra den ene sommerperioden til den andre. 

Dette er i samsvar med hva vi vet fra før. Fordunstningen i et nedbørfelt 

er nemlig avhengig av hvor mye vann som er tilstede til fordunstning. 

Den er med andre ord avhengig av nedbØren, ikke bare av den totale sum, 

men i like hØy grad av fordelingen innen perioden. En konsentrert regn

skur vil ikke gi den samme fordunstning som den samme nedbørmengde 

fordelt over et lengre tidsrom. Dette temaet er behandlet av blant andre 
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R. L. Parshall (1930), C. W. Thornthwaite (1948) og G. E. Harbeck jr. (1955). 

Fordunstningen er dessuten avhengig av andre meteorologiske faktorer. 

De som synes ~ være viktigst er: innstr~ling, lufttemperatur, luftfuktighet, 

vindstyrke og lufttrykk. Av dis se faktorer er særlig innstr~lingen av 

stor betydning (B . Richardson 1931). Siden innstr~lingen er en s~ viktig 

faktor, vil fordunstningen variere med breddegrad, ~rstid, tid p<1 dØgnet 

og skydekke. 

Det bør des suten nevne s at fordunstningen er avhengig av nedbørfeltets 

beskaffenhet, vegetasjon, sjø, og myr-areal, hØyden over havet og feltets 

eksposisjon til de fremherskende vindretninger. 

Selv om fordunstningen varierer mye fra den ene sommerperiode til den 

annen, antas den <1 være en mer konservativ størrelse enn b<1de nedbØr 

og avløp. 

6. 3. Fordunstningens variasjon i lØpet av sommerperioden 

I kapitel 6. 2. fant vi at fordunstningen varierer mye fra den ene sommer

perioden til den andre. Siden fordunstningen er avhengig av jordfuktigheten 

og dessuten en rekke meteorologiske faktorer, vil den ogs<1 variere mye 

innen den enkelte sommerperiode. 

Ved hjelp av ligning (8) (kap. 6. 2) beregnet vi fordunstningen for hele 

sommerperioden i Grosetfeltet. Deler vi opp sommerperioden i kortere 

perioder, kan vi ved <1 benytte ligning (8) finne hvordan fordunstningen 

varierer i lØpet av sommeren. Ved de beregningene vi har foretatt har vi 

valgt <1 dele opp sommerperioden i intervaller p~ ca. en m<1ned. I de 

tilfellene hvor det i slutten aven slik periode har falt mye nedbØr, har det 

vært nødvendig <1 gjøre intervallene noe kortere eller lengre enn en m<1ned. 

Vi har her bare foretatt beregninger for k = l, 18. 



pc1 fig. 13 har vi plottet inn de verdiene vi har funnet for fordunstningen 

i de intervallene vi har d elt sotntnerperioden i. Vi ser at punktene pc1 

diagratntnet har relativt stor spredning. Dette er itnidlertid ikke annet 

enn hva vi tnc1 vente siden fordunstningen varierer svært tnye mellom de 

forskjellige c1rs sommerperiode. Variasjonen skyldes nok dessuten til 

en viss grad at vi ikke har tatt hensyn til forandring i jordfuktighet ved 

beregningene. Spr e dning e n e r imidl e rtid ikke større enn at vi, ved c1 
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trekke en kurve gjennotn tn e diane n til punktansatnlingene, fc1r et bilde av 

hvordan den midlere fordunstning varierer i lØpet av sommeren. Kurven 

viser at fordunstningen i midde l for den 18 c1rsperioden vi har undersøkt 

trolig er størst i juni. D e t g c1 r videre fra at fordunstningen synes ~ opphØr e 

i slutten av oktober. 
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7 . Beregning av midl e r e c1rlig fordunstning fra Grosetfeltet 

Vi har tidligere omtalt at fordunstningen fra snøoverflaten om vinter en 

er svært liten. Vc1re beregninger av midlere c1rlig fordunstning i 

Gros e tfeltet bygger pc1 denne foruts e tningen. 

Nc1 r vi ser bort fra den fordunstning som e v entuelt mc1tte finne sted om 

vinteren, er den totale fordunstning i c1ret gitt ved summen av for

dunstningen i snØsmeltingsperioden og sommerperioden. 



Av tabell 8 g~r det fralTl at dersolTl vi setter forholdet lTlellolTl sann og 

lTl~lt nedbør i sOlTllTlerperioden lik l, 18 (k = l, 18) finner vi at den totale 

~rlige fordunstning i Grosetfeltet varierer fra 184 mm i 1968 til 350 mm 

i 1957. Den midlere ~rlige fordunstning for de 18 observasjons~rene 

blir da E = 279 lTlm. 

Tab. 8 Beregnet total &.rlig fordunstning i Grosetfeltet 

Årlig fordunstning Årlig fordunstning 
E E 

o 
(lTllTl ) 

o 
(lTllTl ) Ar Ar 

k = 1,18 k=1,51 k=1,18 k=1,51 

1950 312 498 1960 285 438 

51 253 399 61 307 4il 

52 279 367 62 238 301 

53 289 43 6 63 306 462 

54 279 40i 64 334 494 

55 228 290 65 268 434 

56 - - -- 66 342 462 

57 350 494 67 235 395 

58 223 3 / 8 68 184 339 

59 314 40 l E 279 415 

Lar vi forholdet lTlellolTl sann og lTl~lt nedbØr være lik 1,51 (=1,51), som 

er den antatte Øvre grense for dette forhold i sommerperioden, finner vi 

at den totale ~rlige fordunstning varierer fra 301 mm i 1962 til 498 mm i 

1950. Middelverdien for de 18 observasjons~rene blir i dette tilfelle 

E = 415 mm. 

Av dette fØlger at den lTlidlere ~rlige fordunstning i Grosetfeltet ligger 

mellom 279 mm og 415 lTllTl (279 mm~ E~ 415 mm). 

De resultatene vi har funnet her, synes ~ ligge innenfor de grenser som 

en hittil har ansett som sannsynlige for fordunstning. 
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Det er nærliggende <1 sammenlikne de resultatene vi har funnet med de 

resultatene Søgnen kom fram til da han beregnet fordunstningen for en 

del norske nedbørfelt etter en egen metode. Denne metode bygger p& 

den hypotese at snømagasinets vanninnhold om v<1ren pluss avsmeltingen 

i lØpet av vinteren representerer sann nedbØr i akkumulasjonsperioden. 

Selv om nedbørmålingene ikke viser absolutte nedbØrmengder, s& mener 

han at de angir den rette prosentvise fordeling innen &ret. 

Ved hjelp av denne metoden har Søgnen beregnet fordunstningen fra en 

rekke felt hvor det foreligge snøm&linger. Han fant at fordunstningen 

ligger mellom 200 og 300 mm pr. år, avhengig av beliggenheten. For 

Grosetfeltet fant han en fordunstning p& ca. 240 mm. 

I Syd-Sverige har en funnet at fordunstningen er ca. 350 mm pr. &r, mens 

en i Danmark opererer med tall opp til 400 mm. I Finland har en en 

gjennomsnittlig fordunstning p<1 350 mm i sØr og 100 mm i nord. Her 

henvises til arbeider av: A. Wallen (1929 og 1934) I. M. Lyshede (1955) og 

A. Sir~n (1948). 
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I Sovjet har en utarbeidet en kompleks metode for beregning av fordunstningen. 

Ved denne metode tas det hensyn til de fleste meteorologiske faktorer 

som har innvirkning på fordunstningen. Lubenok (1965) har ved hjelp av 

denne metoden beregnet fordunstning p<1 1460 steder i verden. Etter 

Zubenoks fremstilling skulle den midlere &rlige fordunstning i det sydlige 

Norge ligge p& ca. 450 mm. 

8. Prognosering av vårflomvolumet i Grosetbekken 

V&rflommen, som i de fleste vassdrag er temmelig &rviss, inntrer 

vanligvis i tiden mai - juli. Den varierer mye i størrelse fra &r til &r 

og fra det ene vassdrag til det andre. 

V&rflomkulminasjonens størrelse avhenger aven lang rekke meteorologiske 

og geomorfologiske faktorer. Flomvolumets størrelse, som vi skal 

befatte oss med her, synes imidlertid i første rekke & være avhengig av 

hvor stort snømagasinet er i feltet ved flomperiodens begynnelse. 

Grunnvannsmagasinets størrelse ved flomperiodens begynnelse synes ogsg, 

som rimelig kan være, & ha en vis s betydning for hvor stor avrenning en 

skal U i flomperioden. 



Bo Wing~rd ved Hydrologisk avdeling, NVE, har foretatt en regresjons

analyse av vlrflOInmer i Grosetbekken. Han undersØkte mulighetene 

for en v~rflomvolumvarsling l. april og l. mai, pl grunnlag av snØ-, 

nedbØr- og grunnvannsforhold. 
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Ved undersøkelsen ble vlrflomvolumet definert som summen av døgnmiddel

vassføringene fra v~rflommens begynnelse til v~rflommens slutt. Den 

beregnede middelnedbør i feltet i samme tidsrom ble trukket fra. V~r

flommens begynnelse og slutt ble bestemt ut fra limnigrammene for 

Grosettjern Vm. 

Som begynnelsestidspunkt for vlrnommen er valgt den dato vassføringen 

var pl det laveste før den økte som fØlge av snØsmelting. V~rflommens 

slutt er valgt ved det tidspunkt en hadde lave st vas sføring etter at all snØen 

lot til <1 ha smeltet. Den siste datoen er spesielt utsatt for subjektiv 

bedØmmelse, en grundigere undersøkelse av temperatur, snØ- og nedbør

forhold vil formodentlig kunne endre noe pl datoen. 

I undersØkelsen ble det observerte v~rflomvolum (O ) sammenlignet med 
a 

l. SnØdybde (Sh) ca. l. april 

2. Snømagasinets vanninnhold (S ) ca. l. april 
v 

3. Feltets grunnvannsinnhold (a ) pr. l. april 
gm l 

4. Feltets grunnvannsinnhold (a ) pr. 1. mai 
gm

2 

5. Midlere nedbØrvolum fra vinterens begynnelse til 

1. april (Pl)' 

6. Midlere nedbørvolum fra vinterens begynnelse til 1. mai (P2) 

De ovenfor nevnte variable er vist skjematisk pl fig. 14. 

pl grunn av manglende observasjoner er ikke temperaturer tatt med i 

undersøkelsen. De enkelte observasjoner som er nyttet i regresjonsanalysen, 

er gjengitt i tabell 9. Det m~ her bemerkes at de beregnede grunnvanns

magasin pr. 1. april og 1. mai er relative størrelser. 
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Fig. 14 Skisse over de variable som er benyttet ved prognosering 
av v<1rflomvolumet. 

Tab . 9 . De ya,.i&bl~ lom er benyttet ved prolno.e l'in ll a " vlrnomvolwnet i Grolet for.tlk.felt 

Ob.erverl av1.p Milt nedb.r Milt nedb.r Middel .n,- Midd.l vanninn- Grunnvann.- C r"nnvann,- MUlnN-
i llompeTioden era vinteren. fra vinteren. dybde ca hold i • n.mal . innhold pr . innhold pr . btfl' i nom-

År be~ynn.l.e belynnelle 1/ 4 ca . 1/4 1/ 4 I/S perioclen 
liI 1/4 til I / S 

Oa PI Pl Sh Sv 011 Oil p) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

19S0 )96 l77 3Z7 1060 ])8 lS I 37 

19S I Hl l8S 336 I )9S 416 lS li l4 

19SZ 108 247 190 9bl 282 28 96 S7 

I9S1 U6 16S 197 S9) 179 40 44 71 

I9S4 10Z l08 ZZO ; 80 HO 19 " 114 

"SS ljl l81 )z7 9)7 Z94 20 44 7l 

19S7 270 ll4 B8 942 112 li 19 61 

19S9 266 160 224 I 78 6 III )1 • 4l 

1960 37Z Zi7 )04 1117 )86 l 7 U 

1961 100 Z6l Z88 927 llS 29 94 II 

19b1 376 276 301 1178 347 17 l' S9 

1963 )ZS 140 179 77) 183 8 II I)) 

1964 l24 16l 189 810 ZIO 8 - 8 84 

1965 )ZS 176 24) 833 Z6Z ) ) 106 

1966 421 Z48 lb8 1144 ])S 29 29 14 

1967 6l) )Z7 370 I) 7 ) 4Z8 41 ZO 96 

8. 1. Resultater av regresjonsanalysen 

Den avhengig variable Q , observert v<1rflomvolum, er i undersøkelsen a 
uttrykt i mm. Nedbør i flomperioden, variabel P 3' er fratrukket Qa' 

l undersØkelsen st<1r Q for prognosert v<1rflomvolum. a.p 
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Tabell lOviser de variables middelverdi og standardavvik. De forskjellige 

variables korrelasjonsmatrise er gjengitt i tabell Il. 

Tab. 10 

Over sikt over de variable, der s middelverdi og standardavvik 

Variable 

Vårflom, Qa 

Nedbør 1/4, Pl 

Nedbør 1/5, P
2 

SnØdybde 1/4, Sh 

Vanninnhold 1/4, S 
v 

Grunnvann 1/4, Q 
gm

l 
Grunnvann 1/5, Q 

Vå rnedbør, P 3 
gm 2 

Middel 

278,55 mm 

232,19 mm 

268,81 mm 

976,88 mm 

296,13 mm 

l 4 2, l 3 l 0
3 m3 

224, 06 10
3m3 

69,00 mm 

Tab. 11 K orre1 as jonsma tri s e 

Variabel Q Pl P
2 Sh S 

a v 

Q l, 00 0,87 0, 91 0, 92 0,91 
a 

Pl l, 00 0, 96 0,85 0, 91 

P
2 

l, 00 0,84 0,90 

Sh l, 00 0, 35 

S l, 00 
v 

Q 

Q 
gm l 
gm

2 P
3 

Q 
gm 1 

0, 31 

0, 34 

0, 31 

0, 18 

0, 21 

l, 00 

For de l. april-variable ble reg re sjonsligningen: 

Standardavvik 

102,84 mm 

56,81 mm 

57,86 mm 

223,73 mm 

80,67 mm 

84, 50 10
3m3 

173,53 10
3m3 

32,85 mm 

Q 
gm

2 
P

3 

- 0,28 - 0,32 

0,23 - 0,47 

- 0,08 - 0,49 

- 0, 16 - 0, 38 

- 0, 13 - 0, 51 

0, Il -0,22 

1, 00 - 0, 15 

l, 00 

Q 
a.p. :: 0,465. Pl + 0,314. Sh + 0,128. Sv - 154mm (9) 



Korrelasjonskoeffisienten ble 0,94 og residuets standardavvik 39 mm. 

Med residuets standardavvik menes standardavviket av differensen 

mellom observert og prognosert vc'l.rflomvolum. 

For de l. mai- variable ble regre sjonsligningen: 

Q = - 0, 131 
a.p. Pl + 0,998. P

2 
+ 0,295. Sh - 0,238 S 

v 
(lO) 

+ 0,792 . Q - 0,591 . Q - 173 mm 
gm l gm 2 

Her ble korrelasjonskoeffisienten 0,97 og residuets standardavvik 30 mm 

43 

I ligning (10) er en del av koeffisientene negative, dette behøver imidlertid 

ikke c'l. bety at en har negativ korrelasjonskoeffisient. De negative 

koeffisientene skyldes sannsynligvis at en her har sterk avhengighet mellom 

de "uavhengige" variable. 

Pc'l. fig. 15 og 16 har vi gitt en grafisk fremstilling av de variable som er 

benyttet ved prognosering av vårflomvolumet. I fremstillingen har vi 

ogsc'l. tatt med det observert e avlØp (Q ) i vårflomperioden. Fig. 15 viser 
a 

de l. april-variable og fig. 16 de l. mai variable. 

Av fremstilling en på fig. 15 og 16 gc'l. r det fram at det er godt samsvar 

mellom de variable som er benyttet ved prognoseringen av vc'l.rflomvolumet, 

og observert avløp i vc'l.rflomperioden. 

Midlere snødybde (Sh) i feltet er den stØrrelsen som i begge analysene 

alene best bestemmer vc'l.rflomvolumet. Foretar en en analyse med bare 

snØdybden som fri variabel, finner en at prognosert vc'l.rflomvolum (Q ) 
a.p 

er gitt ved ligningen: 

Qa. p. = 0,423 . Sh - 134 mm (11 ) 

En fant her en korrelasjonskoeffisient på 0,92 og et standardavvik for 

re siduet på 42 mm. 

I tabell 12 har vi ført opp de prognoserte vårflomvolum vi fc'l.r ved å benytte 

regre sjonsligningen 9, 10 og 11. 

Det virkelige observerte avløp i flomperioden samt differensen mellom 

observert avløp og prognosert avløp er også ført opp i tabellen. 
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Grafisk fremstilling av de variable som er benyttet 
ved prognosering av vdrflomvolumet (1. april-variable). 
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Grafisk fremstilling av de variable som er benyttet 
ved prognosering av v6rflomvolumet O.moi-variable). 
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Tab . I l Sammenhengen mellom observert avl.p o g progno ser t a v lep 1 flor.l peno de n l GTo sel ror •• k,Celt 

Oblervert Prognolert avl.p . 1. apT . variable Progno5erl avl.p . l . m a l \' ana b l f' Prognoaert avl.p . MIddel on ed)·b-
avl.p i flom · Oa . p . Oa . p de 150m \'ariabel Oa . p . 

År perioden 
Oa . p . Oa-Oa . p . (Oa-Oa . Eli 00 Oa . p . Oa - Oa . p. (Oa - Oa . E.) . 100 Oa . p . Oa-Oa . p (Oa-OaE.)· I au 

(mm) (mm) Oa ('i. ' Oa (". , (mm) (mm) Oa 1".1 Oa (mm) (mm) (mm) 

1950 390 350 4b Il , o Hl Z4 o. I 314 8l la, ' 

1951 443 471 -l8 o, 3 440 - I 0,0 .SlI - 13 l , 9 

19SZ 309 298 Il 3, o lob 43 14 , 4 l,3 3b 11 , 7 

1953 l30 131 105 44,4 140 9b 40 , ' IIb 120 50 , 8 

1954 303 liS 88 29 , I 205 98 32 , 4 196 107 35,3 

1955 373 308 b5 ) 7 . 4 31Z bl l t., 4 HZ III 29,8 

1956 - - - -
1957 270 285 - 5 1 , 8 240 30 11, 1 Zb4 b 2,2 

19 58 - - - -
1959 2bb 194 72 2 7, ' 231 3 5 13,2 198 b8 25 . 5 

19bO 372 381 - 9 2 , 4 335 37 9. 9 34 7 2' b ,7 

1961 300 300 o 0 , 0 243 57 19 , o 258 42 14 , o 
19b1 376 388 -12 3 , 2 348 28 7 . .. l b9 7 1,9 

19b3 325 177 148 45 ,~ l b l 104 "' o. c., 19 3 13 2 .. O,b 

19b4 l24 l02 22 9 , 8 139 8S 3" Q 20 8 I t> " I 
19b5 225 H2 3 l, 3 231 b 2 , ' ll8 , 3, I 

1966 421 3b3 58 13,8 Hb 95 22, b 350 7 1 Ilo , 9 

19b7 b23 483 140 22 , S 477 14 b 23 . 4 446 17 , 28,4 
-- --

Mldian 10, 7 I S . .. I~ , , 
-

pc1 fig. 17 har vi foretatt en grafisk freITlstilling av saITlITlenhengen 
ITlelloITl observert og prognos e rt avlØp. 

Sammenhengen mellom observert og prognosert avlop 
under YåJflom ved Grosettjern Vm. n28 . 
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Av tabellen og den grafiske fremstillingen gå r det fram at de prognoserte 

vårflomvolum gjennomgående er mindre enn de observerte vårflomvolum. 

Arsaken til dette er at en i de funne regresjonsligninger har trukket fra 

nedbør som er falt i flomperioden. 

Når en ved regresjonsanalysen har trukket fra nedbør som er falt i flom

perioden, skyldes det at en ennå ikke er i stand til .1 forutsi hvor mye 

nedbør som vil falle i e n bestemt periode. 

Wing.1rds undersøkelse viser at vårflomvolumet i Grosetbekken kan 
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be stemme s relativt nøyaktig på grunnlag av nedbØr-, snØ- og grunnvanns -

forhold i feltet pr. l. april og 1. mai. Av tabell 12 går det fram at forskjellen 

mellom observert og prøgnosert vårflomvolum blir minst når en benytte r 

observasjoner pr. l. april. 

Midlere snødybde pr. l. april er den størrelsen som i begge analysene 

alene best bestemmer avlØpet. 

Resultatene av Wingårds analyse vis e r at i nedbØrfelt hvor tildels nØyakti ge 

observasjoner av snØ og nedbør foretas, vil en ved å anvende denne metode , 

kunne prognosere vårflomvolum et mer nØyaktig og på et tidligere tidspun~t 

enn det som er vanlig i dag. 

9. Sammendrag. 

Rapporten starter med en generell beskrivelse av Groset forsØksfelt. I 

beskrivelsen er det også tatt med hvilken instrumentering en har hatt i 

feltet den tiden det har vært benyttet som for søksfelt. 

Ved bearbeidelse av det foreliggende observasjonsmateriale fra Groset 

forsØksfelt har vi forsøkt å finne fram t il: 

1. Sommer- og vintertørrværskurven for Groset forsØksfelt . Ku r ven er 

konstruert på grunnlag av limnigrammene for Grosettjern Vm. (se fig . 2 

og 5). Limnigrammene som er benyttet til konstruksjon av sommertørr

værskurven har et relativt jevnt forlØp , det bØd derfor ikke på noen 

spesielle problemer å få konstruert sommertørrværskurven. Den vinte r

tørrværskurven vi har konstruert må sies å være noe mer usikker enn den 

funne sommertørrværskurve. Vinterkurven vi har konstruert er likev el 

til stor hjelp i en rekke studier. 

Ved fremstilling på dobbelt logaritmisk papir finner vi at sommerkurven 



med god tilnærmelse kan uttrykkes ved den enkle logaritmiske funksjonen 

q = 510 . t - 2,8311. Vinterkurven kan imidlertid ikke uttrykkes ved noen 

enkel logaritmisk funksjon (se fig. 3). 

Ved ~ benytte sommer- og vintertØrrværskurven har vi konstruert 

sommer- og vintergrunnvannsmagasinkurven for Grosetfeltet (se fig. 6). 

Bearbeidelsen av observasjonsmaterialet fra Groset forsØksfelt viser at 

det er nødvendig ~ ha et system med representative grunnvannsbrønner 

i feltet for at tørrværskurven skal kunne bli et fullverdig hjelpemiddel til 

prognosering av vintertilsiget fra et nedbØrfelt. 
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I de 20 årene Groset forsØksfelt har vært i drift har en f~tt et rikholdig 

observasjonsmateriale - materiale tilstrekkelig til blant annet ~ konstruere 

sommer- og vintertørrværskurven for feltet. Det er av stor interesse 

at det fortsatt blir foretatt observasjoner i feltet. Registreringene bør 

da utvides til også ~ omfatte observering av grunnvannstanden i en del 

m~lebrønner plassert på representative steder i feltet. 

2. Ved ~ anvende vintertørrværskurven og vintergrunnvannsmagasinkurven 

har vi beregnet grunnvannsavløpet fra Grosetfeltet i de forskjellige ~rs 

vinterperiode. Grunnvannsavløpet er sammenlignet med det totale avløp 

fra feltet i samme periode. Vi finner at grunnvannsavløpet i middel for 

de 19 vinterperiodene vi har foretatt beregninger, utgjør ca. 57% av det 

totale avløp i vinterperioden. 

3. Ved ~ anvende vintertørrværskurven for Grosetfeltet og de foreliggende 

nedbør- og snøm~linger, har vi beregnet forholdet mellom sann nedbør 

(p s) og m~lt nedbør (p l) i vinterperioden. For hele observasjonsperioden 

finner vi at dette forholdet i middel blir l, 51, med et standardavvik p~ 

0, Il eller 7,80/0. 

p s/p l = k = l, 51 ± 0, Il 

4. Vi har ogs~ for sØkt ~ finne forholdet m e llom sann nedbør og målt 

nedbØr i sommerperioden. Ved hjelp av Wilsons diagram (fig. 9) og det 

forhold vi fant mellom sann og m~lt nedbør i vinterperioden, finner vi at 

forholdet mellom sann og m~lt nedbør i sommerperioden ligger et sted 

mellom 1,18 og 1,51 (l, 18~ k~ 1,51). Eller tilnærmet at k ligger mellom 

1,2 og 1,5(1,2~k~ 1,5). 



5. Ved ~ anvende de konstruerte tørrværskurver, det beregnede forhold 

mellom sann og m~lt nedbør og de foreliggende nedbør- og snø-m~linger, 

har vi beregnet fordunstningen (E) i Grosetfeltet i det tidsrom snØ

smeltningen foreg~r. Vi finner at fordunstningen i Grosetfeltet i snØ

smeltningsperioden om våren i middel ligger mellom 0,77 mm/døgn og 

1,27 mm/døgn (O, 77 mm/døgn~ E ~ 1,27 mm/døgn). 

6. Fordunstningen som finner sted i sommerperioden er også beregnet. 

Fordunstningen isommerpe rioden er gitt ved ligningen E=k. P l-a - a 
a g 
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I ligningenst~r k for forholdet mellom sann og målt nedbØr i sommerperioden, 

Pl for m~lt nedbør i perioden, Q for observert avløp i perioden og a for 
a g 

forskjell i grunnvannsmagasin ved periodens begynnelse og slutt. For 

l, 18 ~ k ~ l, 51 finner vi at fordunstningen i sommerperioden i middel for 

de 18 ~rene vi har foretatt beregninger , ligger mellom 204 mm og 339 mm. 

(204 mm~ E ~ 339 mm). 

7. Ved å dele opp sommerperioden i intervaller på ca. en m~ned, og beregne 

fordunstningen i hvert av dis se intervallene , fant vi fordunstningens 

variasjon i løpet av sommerperioden (se fig. 13). Beregningene viser at 

fordunstningen i middel for den p e rioden vi har foretatt underSØkelser, 

synes ~ opphØre i slutten av oktober måned. 

Beregningene synes videre å tyde på at fordunstningen når sin maksimale 

ve rdi i juni. 

8. Vi har også beregnet den midlere årlige fordunstning fra Grosetfeltet . 

For l, 18( k~ l, 51 finner vi at den ligger mellom 279 mm og 415 mm 

(279 mm~ E~ 415 mm). 

9. Ut fra det foreliggende obs e rvas j onsmateriale ble det foretatt en 

regresjonsanalyse av v~rflomm e r i Grosetbekken. UnderSØkelsen viser 

at det er mulig å foreta en vårflomvolumvarsling pr. l. april og l.mai, p~ 

grunnlag av observasjoner av snØ-, nedbør- og grunnvannsforhold samme 

dag. Differensen mellom observert og prognosert v~rflomvolum blir 

minst n~r en benytter observasjoner pr. l. april . 
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