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FORORD

Denne rapporten beskriver fremgangsmåten og resultatene av beregninger og målinger
som ligger til grunn for en foreløpig bestemmelse av normalavløpet for nedslagsfeltene til
Taraldsvik kraftverk i Narvik kommune. Oppdragsgiver er NARVIK ENERGIVERK.

Beregningene baserer seg på en kort observasjonsperiode i årene 1972 - 1975.
Usikkerheten som må tilordnes beregnet normalavløp er derfor høy.

Kap 7 inneholder NVE's tilrådning når det gjelder videre målinger og beregninger som
er nødvendig dersom oppdragsgiver ønsker en nøyaktig bestemmelse av normalavløpet.

Oppdragsgiver's konsulent bør på bakgrunn av herværende beregning kartlegge de
økonomiske konsekvenser det nye normalavløpet kan ha for Taraldsvik kraftverk. En slik
beregning vil gi svar på om normalavløpet må beregnes med større nøyaktighet.

Oslo 23. mars 1994
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SIDE 1

1 INNLEDNING

Avløpet fra feltene Isvatn, Forsnesvatn og Taraldsvikelv (bekkinntak) benyttes til vann-
forsyning for Narvik by, Ankenes og Håkvik. Vannet tappes fra Forsnesvatn som hoved-
magasin, gjennom Taraldsvik kraftverk. Kraftverket er bygget i direkte tilknytning til
vannbehandlingsanlegg, og utnytter et fall på ca 430 m. /Ref 4/.

Det knytter seg en betydelig usikkerhet til hva normalavløpet er for feltene. Dette er
bakgrunnen for Narvik Energiverk's henvendelse til NVE Hydrologisk avdeling. NVE har
nå gått gjennom de målinger som er gjennomført i vassdraget, som bakgrunn for en første
beregning av norma1avløpet for feltene.

2 BESKRIVELSE AV VASSDRAGET

Kart over vassdraget er vist i BiIag 1. Bilag 2 viser reguleringssystemet og vannveier.

Vassdraget ligger i fjellet like ved Narvik by. Feltene ligger høyt, alt vann tas inn over
kote 646, som er HRV i Forsnesvatn. Vegetasjonen i feltene er meget sparsom, i hydro-
logisk forstand må vi kalle terrenget for snaufjell. Det finnes ikke elementer som vege-
tasjon, myrer, grusformasjoner, småvann osv, som demper arealavløpet. Bilag 3 viser
endel bilder fra feltene. De høyest liggende partier av feltene har fonndannelse som
grenser ti1 små-breer. Disse har en mer langsiktig innvirkning på avløpet. Under spesielle
klimatiske betingelser vil disse over flere år kunne legge på seg, og dermed holde unna en
betydelig vannmengde. I det motsatte tilfellet kan vi få et stort avløp i varme somre pga
smelting av snø som er opplagret over flere år. Se også kap 6.3.

Det er etablert to senkningsmagasiner i vassdraget. Isvatn og Forsnesvatn. Det samlede
reguleringsvolum er betyde1ig. Fra Isvatn er det slått en tunnel over til Forsnesvatn.
Herfra føres vannet i tunnel til MørkhoIla. Fra ventilhus i Mørkholla går vannet i rør-
ledning ned til Taraldsvik kraftverk.

Tabell 1: Feltarealer, reguleringsgrenser og magasinvolum, Taraldsvik kraftverk.

Feitnavn Arcal
km2

FIRV
moh

Magasin

Isvatn

Forsnesvatn

Bekkinntak

2.73 790.0 820.0 5.8

4.16 627.0 6.3 3.5

0.64





7.53




9.3
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3 HYDROLOGISKE MÅLINGER I PERIODEN 1972 - 1975

I forbindelse med Narvik kommune's vurderinger av hovedvannkilde for byen, b1e det av
et rådgivende ingeniørfirma laget en utredning. /Ref 1/. Avløpet til dagens nedbørfelter
ble da estimert ut fra registreringer i betydelig større nedbørfelter.

Spesifikt avløp ble i et minimumsår estimert til 25 1/skm2, og i et maksimumsår til 50
lIskm2 . Firmaet konkluderer med at det er tydelige indisier på at avløpet må være større,
men at man ikke har noe målegrunnlag for å bestemme avløpet. Av denne grunn ble det
bestemt at det skulle bygges målestasjoner flere steder i vassdraget. Det ble laget et måle-
program, og stasjonene ble bygget og satt i drift høsten 1972. NVE var dengang inne som
konsulent på hydrometrisiden og stasjonene ble bygget og plassert i samråd med NVE
Hydrologisk avdeling. Se Bilag 1 og 3. Det b1e satt i drift tre målestasjoner, som fikk
vammerkenr. 1913-0 , 1914-0 og 1915-0 i NVE's stasjonsbibliotek. Bilag 1 viser
stasjonenes plassering i feltene.

Videre skriver SIVILINGENIØR K. RAVLO i sin rapport, /Ref 1/: "Likeledes har
NVE, Hydrologisk Avdeling, sagt seg villig til å bearbeide måleresultatene statistisk, mot
å bli delaktig i resultatene".

Da NVE startet beregningene høsten 1993 i forbindelse med denne rapporten, kunne det
straks konstateres at det innsamlede materialet fra måleperioden 1972 - 1975, ikke var
bearbeidet i tilstrekkelig grad. Det var tatt ut manuelle døgnverdier fra limnigrammene.
Stasjonene var ikke isredusert og komplettert etter vanlig prosedyre. Det var heller ikke
laget vannføringskurver for stasjonene.

VM 1913- 0 Forsnesvatn: Vannstandsregistrering i Forsnesvatn. I utløpet av vatnet b1e
det bygget en måledam med tynn-plate overløp. Via vannstandsregistreringene fikk man
da både al1emagasinendringer og flomtapet i Forsnesvatn. Stasjonen var i drift fra
01.10.1972 til 10.03.1975. Limnigraf var plassert i lukesjakt på tunnelen mot Morkholla.

VM 1914- 0 Morkholla: Vannføringsregistrering på tappetunnelen fra Forsnesvatn tiI
Mørkholla med gjennomstrømningsmåler ved utløp av tapperør fra tunnel i Mørkholla. I
/Ref 1/ er det sagt at måleren er av type "Andrae Woltmann" med mengdeskriver for 8
døgns drift. Driftsperiode er ukjent for NVE. Det er heller ikke kommet inn data fra
denne.

VM 1915-0Taraldsvikelv:Avløpsvannmerke med bestemmende profil av tynn-plate.
Vannmerket ble plassert i naturlig elv, med vannstandsregistrering via limnigraf plassert
like oppstrøms tynn-plateoverløpet. Stasjonen måtte avløp fra naturlig felt, og i tillegg
tappingen fra Forsnesvatn. Stasjonen var i drift fra 01.03.1972 tii 15.07.1975.

På det tidspunkt målingene ble startet opp var det bare Forsnesvatn som ble overført til
Mørkholla. Det ble på et senere tidspunkt bygget en tunnel fra Isvatn til Forsnesvatn.
Denne tunnelen ble sannsynligvis ferdig høsten 1974. Dette faktum, sammen med at det
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ikke foreligger resultater fra de målinger som eventuellt ble foretatt ved Mørkholla, gjør
at vi bare kan bruke data fra perioden okt 1972 til juli 1974 ved beregningene. NVE
kunne fått vesentlig mer ut av måleprogrammet dersom data fra VM 1914-0 hadde vært
tilgjengelig.

4 BEARBEIDELSE AV DATA

Det er laget vannføringskurver for begge vannmerker. Det er benyttet samme type
overløpsterskel ved vannmerkene. Kurven er satt opp etter reglene og prosedyrer gitt i
ISO-standard , /Ref 3/, for dette. Kurvene består av to segmenter. Datagrunnlag for øvre
segment er hentet fra /Ref 1/. Se Bilag 4.

Etter kurvekonstruksjonen ble alle limnigrammer kontrollert og digitalisert. Dette mater-
ialet, i form av vannstander, ble så isredusert og rettet for andre opplagte feil. Bilag 5 og
6 viser de ende1ige data fra hhv VM 1915-0 og VM 1913-0.

5 BEREGNING AV NORMALAVLØPET

5.1 Beregningsmetode

Da feltene i vannmerkenesdriftsperiodeikke er konsistente, og vi ikke har data fra
mulige målinger på tunnelen fra Forsnesvatn, er det bare mulig å benytte perioden
01.10.1972 til 31.07.1974 ved beregningene. Det har ikke vært mulig å finne en nøyaktig
dato for når vann fra Isvatn kommer inn i systemet. Det er antydet at vannet ble overført
høsten 1974, for å være på sikker side er det valgt periodeslutt på sommeren 1974.

Avløpet i denne perioden er beregnet ved å finne flomtapet fra Forsnesvatn, avløpet som
renner forbi målestasjonen i Taraldsvikelv, og netto magasinendring i perioden.
Avløpet er da sum avløp via målestasjonen i Taraldsvik og flomtap fra Forsnesvatn,
minus magasinendringen (som i dette tilfelle var negativ).

Når avløpet for måleperioden er funnet, beregnes avløpet i tilsvarende periode for en
rekke vannmerker i regionen. Dette avløpet sammenlignes videre med de samme vann-
merkers normalavløp. Som vist i tabell 2 i Bilag 7, beregnes det et forholdstall mel1om
avløp i perioden oktober 1972 til juli 1974, og serienes normalavløp. Ut fra dette
forholdstall beregnes så normalavløpet for feltene til Taraldsvik kraftverk.

5.2 Avlopsberegning

Som tabell 1 i Bilag 7 viser er totalavløpet 23.43 Mill.m3i må'eperioden. Omregnet til
spesifikt avløp blir dette 58.2 1/skm2.

Tabell 2 i Bilag 7 viser avløpet i måleperioden sammenlignet med normalavløpet for
1930-60, for de aktuelle sammenligningsvannmerkene i regionen.

NVE REGION NORD
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Faktoren kler forholdet mellom avløpet i måleperioden i og normalavløpet
samme enhet. Faktoren k2 er tilsvarende forholdet mellom sum avløp i Mill.m3 i måle-
perioden, og normalavløpet.

Vannmerkene 1176, 751 og 1796 er typiske kystvannmerker med et maritimt preget av-
løpsregime, og lavtliggende nedslagsfelter. Disse er derfor mindre representative for
Narvikregionen. De er tatt med for å vise spredningen i avløpets forhold til langtids-
normalen. Disse vannmerkene ligger i en sone med betydelig høyere norrnalnedbør enn
Narvik og indre Ofotfjord. De øvrige vannmerkene har et areal med betydelig andel
høyfjell, og de ligger i klimamessig samme region som feltene til Taraldsvik kraftverk.

Normalvløpet for vannmerkefeltet, VM 1915-0, beregnet ut fra kl-forholdet blir da:

S = 58.24/1.08 = 53.926 54 liskni2

Normalvløpet for vannmerkefeltet, VM 1915-0 med feltareal på 6.96 km2, beregnet ut fra
k2-forholdet blir da:

Q = 23.43/1.99 = 11.774 Mill.m3

som gir: S = 11.774 X 109/6.96X 8760 X3600 = 53.953 —>54 1/skm2


5.3 Avløp beregnet fra NVE's isohydatkart av 1987

NVE utgav i 1987 en serie avløpskart som viser fordelingen av nonnalavløpet for
normalperioden 1930 - 60. /Ref 2/. På bakgrunn av kartet som dekker Narvikområdet er
det foretatt en overføring av isohydatene til NGO's kartblad i M 1:50 000. Det er foretatt
en planimetrering av avløpet etter metoden som er beskrevet i /Ref 2/.

Normalavlopet for vannmerkefeltene ble beregnet til:
47.2 1/skm2.

Isohydatkartene i umålte områder er beheftet med en betydelig usikkerhet, og det angis en
maksimal usikkerhet i /Ref 2/ på + 20 %. I dette tilfelle er avløpet beregnet ut fra en
kort måleserie ca 15% høyere enn isohydatverdiene. I Tabell 2 på side 5 beregnes nytt
avløp for kraftverksfeltene med utgangspunkt i dette. Verdiene som er funnet ved
planimetrering på NVE's isohydatkart for feltene, skaleres med en faktor på 1.15.

Narvik Energiverk opplyser at de hittil har lagt til grunn et spes. avløp på ca 36 1/skm2
ved driften av Taraldsvik Kraftverk. Det beregnede avløp er betydelig høyere enn denne
verdien.

I /Ref 3/ opplyser GRØNER at spes avlop er 40 1/skm2,for kraftverksfeltene.

NVE REGION NORD
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5.4 Avløp for feltene til Taraldsvik kraftverk

Det spesifikke normalavløpet for Taraldsvik kraftverk beregnes ut fra at vi antar at
gradientene på NVE's isohydatkart er i orden. Dette vil si at vi antar at det er den samme
forskjell i avløp mellom feltene innbyrdes, selv om det viser seg at avløpet for området er
noe høyere enn kartverdiene. Kolonne "NVE 1987" i Tabell 2 er de planimetrerte verdi-
ene fra NVE's isohydatkart. Under nevnte forutsetning når det gjelder isohydatkartet,
skaleres disse verdiene med faktoren 1.15. Disse tall gir det nye avløpet for feltene.

Tabell 2: Sammenligning av avløpstall, Taraldsvik kraftverk.

Isvatn 2.73 3.10 4.34 4.99

Forsnesvatn






14.16 4.72 6.51 7.46
Bekkinntak






0.64 0.73 0.93 1.06




7.53 8.55 11.78 13.51

Spesifikt
avløp for
utbyggingen




36.0 49.6 56.8
1/skm2





Som vist i tabellen er avløpet for kraftverksfeltene på  56.8 lIskm2.


Dette er ca 58% høyere avrenning enn det Narvik Energiverk opererer med i sin drift av
Taraldsvik Kraftverk.

Ut fra de magasintall som det opplyses om i Narvik Energiverk's tegning no 1047 B, se
Tabell 1 foran, og Bilag 2, er magasinprosenten på hele 67%. Dette er en meget god
reguleringsgrad.

6 USIKKERHET I BEREGNINGENE

Usikkerhet defineres av ISO som det intervall hvor den sanne verdi forventes å ligge med
95 % sannsynlighet, eller + 2 standardavvik.

NVE REGION NORD
HYDROLOGISKAVDELING
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Dersom en hydrometrisk stasjon er drevet etter anerkjente prinsipper, samt at forholdene
for direkte målinger av vannstand og vannføring er ideelle, vil usikkerheten i beregnet
årsavløp være ca + 5 %. Ved målinger over n år, reduseres usikkerheten med en faktor
lik 1/Vn. /Ref 3/.

Ved usikkerhetsberegning av tilsigsdata til kraftverk, kommer det inn flere kompliserende
faktorer. Dette gjelder i særlig grad ved beregning av langtidsmidler på bakgrunn av korte
måleserier. Breers- og fonners massebalanse bidrar til betydelig usikkerhet, da slike
elementer har en oppførsel i tid som ikke er i fase med de andre arealprosessene.

6.1 Stasjonsdriften

Ved bearbeidelsen av orginalmaterialet fra målingene ble det funnet flere forhold som
tyder på at stasjonsdriften ikke har vært utført iht ISO's regler for slikt arbeid. Det er bl a
ikke ført observasjonsbøker. I disse skal alle forhold omkring stasjonsdriften loggføres.
Dette er et meget viktig materiale ved primær bearbeidelse av data. Ved begge de
observerte vannmerker har det likevel vært mulig å rekonstruere driftsavbrudd ved
normale metoder. Men svake driftsrutiner og direkte instrumentfeil ved målingene trekker
ned kvaliteten.

Ved VM 1915-0 Taraldsvikelv har det vært tilfeller av klokkestopp og tildels mangelfulle
observasjoner av oppstuvingen vinterstid. Befaring i august 1993 viste at stasjonen rent
teknisk ennå var i helt topp stand. Det ble ikke konstatert skader eller lekkasjer av noe
slag. Målestasjonen er bygget helt i tråd med ISO's regelverk. Jfr /Ref 1/. Se Bilag 3.

Ved VM 1913-0 Forsnesvatn har det vært flere driftsproblemer som trekker ned kvaliteten
på målingene. Det har vært betydelige problem knyttet til selve registreringsopplegget
sjakt på tunnelen mot Mørkholla. Ising på wiren, lodd og flottør, samt et misforhold i
vekt mellom lodd og flottør, har gitt perioder med driftsavbrudd. Det har også vært
tilfeller av klokkestopp. Under befaring til Forsnesvatn i aug 1993 ble det konstatert en
betydelig frostskade på V-overløpet i utløpet av vannet, og erosjonsskader på yttersiden
av høyre vange på overløpskonstrukssjonen. Se Bilag 3 og forsidebildet. Det finnes ingen
notater i våre arkiv som gjør det mulig å tidfeste disse skader. Hvis disse oppstod tidlig
måle-programmet er det mulig at avløpet fra Forsnesvatnet kan ha vært betydelig høyere
enn beregningen i denne rapport tilsier. Skadene ville gitt en avløpskarakteristikk for
overlopet, som er helt forskjellig fra den som er benyttet. Ved en gitt vannstand i vatnet
ville det etter skadene gått betydelig mer vann ut av Forsnesvatnet.

6.2 Magasinkurven

I beregningene vist i Tabell 1 i Bilag 7, er det nødvendig å gå via magasinkurven for
Forsnesvatn for å finne målt avløp i perioden. I /Ref I/ er det opplyst at magasinkurven
for Forsnesvatn er oppmålt av Narvik kommune i 1970. Det er ukjent for oss på hvilket
grunnlag denne kurven er satt opp. Feil i denne vil forplante seg inn i beregningene. I

NVE REGION NORD
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denne beregning utgjør dette sannsynligvis lite, da vi for beregningsperioden bare fikk en
liten differanse mellom start- og sluttmagasinet. Ved eventuell senere balanseberegning
gjennom magasinet vil det være meget viktig at magasinkurven beskriver volumforholdene
riktig. Se Bilag 8.

6.3 Brebalansen

De høyest liggende deler av nedslagsfeltene har en betydelig andel bre- eller fonndekket
areal. Dersom det i måleperioden var en netto avsmeltning fra disse vil det kunne utgjøre
en betydelig del av avløpet. Den motsatte effekt vil være tilfellet dersom det var netto
pålagring av snø på disse i måleperioden. Dette er ikke undersøkt i denne rapport. Det
kan være mulig å få et bilde av dette ved studier av flyfotoserier som er tatt opp over
noen års mellomrom, evt også studier av gamle kart og foto.

6.4 Resulterende usikkerhet

Vi vil skjønnsmessig sette usikkerheten i beregnet avløp til + 15 %. Denne usikkerhet
dekker de variasjonene som fremkommer i beregningen av avløpet i tabell 2, Bilag 7.

NØDVENDIGE MÅLINGER OG BEREGNINGER FOR EN MER
NØYAKTIG BESTEMMELSE AV NORMALAVLØPET

Beregningene i denne rapporten må betraktes som et foreløpig estimat av avlopet til
Taraldsvik kraftverk. Det er mulig å komme frem til et mer nøyaktig resultat. Avløpet
kan estimeres med en usikkerhet på + 2-5 %, dersom følgende tiltak gjennomføres. De
påtenkte stasjoner må drives i minimum 5-6 år, seriene bør ideelt sett være av ca 10-12
års lengde. En første beregning kan gjøres etter 5-6 års drift. Dersom denne er vellykket
og gir et godt resultat rent forklaringsmessig, kan målingene avsluttes.

Dersom oppdragsgiver ønsker videre målinger og beregninger i vassdraget, er det viktig
at programmet kommer igang i løpet av 1994.

7.1 Måleprogram

VM 1915-0 Taraldsvikelv drives videre. Stasjonen er i meget god teknisk stand.
Instrumenteringen må fornyes. Målingene her vil være en vikti , referanse for målingene
lenger opp i vassdraget. Feltet er idag helt uregulert og vil således gi viktig informasjon
om avløpsregimet. Med gode driftsrutiner vil målingene kunne gi svært nøyaktige verdier
for avløpet.

VM 1914-0 Mørkholla opprettes. Et nytt måleopplegg her vil sikre en oversikt over totalt
overført vannmengde til kraftverk/vannverk. Dette vil være nøkkeldata for vannbalanse-
beregningen. Det finnes idag gode måleinstrumenter for registrering av vannmengder
rør.

NVE REGION NORD
HYDROLOGISKAVDELING
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VM 1913-0 Forsnesvatn drives videre. Etter opplysninger i våre arkiver er denne
stasjonen ikke revet. Vi antar at stigerør for flottor er intakt i inntakssjakta på over-
føringstunnelen mot Morkholla. Instrumenteringen må fornyes. V-profilet i utløpet av
vatnet må repareres. Det er konstatert en stor lekkasje under overløpet. Målingene vil gi
et fullstendig bilde av alle magasinendringer, og et nøyaktig mål på flomtapet ut av
systemet. I denne sammenheng er det viktig å få en avklaring når det gjelder
magasinkurven. Dersom denne er satt opp på et mangelfullt grunnlag, bør det foretas
oppmålinger og ny konstruksjon av denne.

Det må opprettes et nytt VM i Isvatn. Denne målingen vil gi alle magasinendringer og
flomtapet ut av vatnet. I utløpet må det bygges et v-overløp som ved de andre målesteder,
eller måles opp en vannføringskurve for det naturlige profilet med konvensjonelle
metoder. Også her er det nødvendig å evaluere dagens magasinkurve.

7.2 Beregninger

Målingene i Taraldsvikelv vil kunne utvides med lineær multippei regresjonsanalyse
(LMR). Dette vil si at en prøver å forklare den målte seriens varians ut fra andre
vannmerker i tilsvarende avløpsregime. På basis av måleserien blir det da laget funksjoner
som belyser sammenhengen mellom avløpet i Taraldsvikelv og de uavhengige seriene.
Ved flere slike beregninger har det vært mulig å forklare opptil 96 % av alle variasjoner i
en serie på døgnbasis. Og det har vært mulig å utvide serier på bare 5-6 år, til 20-30 år.
En utvidet serie for Taraldsvikelv vil være en nødvendig basisserie for uavhengig kontroll
av den serie som beregnes utfra målingene lenger opp i vassdragene.

Det skal heller ikke stikkes under en stol at LMR-analysen er helt avhengig av at det
finnes stasjoner i rimelig nærhet, og i et tilsvarende hydrologiske regime. Man kan ikke
på forhånd si at analysen vil kunne ende opp med fullgod forklaring av en serie. I dette
tilfelle mener vi at det er gode muligheter til et godt resultat, på bakgrunn av det stasjons-
nettet vi har i høyfjellet i nordre Nordland og sør i Troms fylke.

En eventuell måleserie fra Taraldsvikelv kan også søkes forklart ved bruk av hydrologisk
modell. Dette vil si at en ut fra måleserier for temperatur og nedbør, og disses gradienter
i høyde sammen med feltegenskaper som hypsografisk kurve osv, beregner avløpet for
feltet. Den målte serie brukes da til kalibrering av modellen. Mulig utvidelse er da bare
avhengig av lengden på klimaseriene.

For systemet fra Mørkholla til Isvatnet er det mulig å finne en serie som beskriver
uregulert tilsig til feltene. Dersom magasinkurvene er godt beskrevet, og en har full
kontroll med tapet fra begge magasin, kan en slik serie bli av god kvalitet. Denne serien
kan utvides med de samme metoder som nevnt ovenfor.

Beregningene vil føre frem til et simuleringsvannmerke som gir en god beskrivelse av
feltets hydrologiske egenskaper. Når denne serie foreligger er det mulig å gjøre nøyaktige
simuleringer av optimal drift av kraftverket, og evt simuleringer av optirnale anleggs-
dimensjoner.

NVE REGION NORD
HYDROLOGISK AVDELING
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8 SIMULERINGSVANNMERKE

Som simuleringsvannmerke på dette stadium anbefaler vi brukt en skalert versjon av VM
1362-0 Bardujord. Avløpet på døgnbasis er sammenlignet visuellt med variasjonene i det
avløpsmønster som er målt ved VM 1915-0 Taraldsvikelv, og vannmerkene ser ut til å ha
en god samvariasjon. Vannmerket har en måleperiode på 28 år, 1962 - 1990.

9 LITTERATUR, HENVISNINGER OG REFERANSER

/Ref 1/

/Ref 2/

/Ref 3/

/Ref 4/

Sivilingeniør K. Ravlo:
"Narvik kommunale vannverk. Utredning iht kontrakt av 16.07.1970"
Narvik, desember 1971.

NVE Hydrologisk avdeling:
"AVRENNINGSKART OVER NORGE", Blad 6.
0s10 1987.

ISO STANDARDS HANDBOOK 16:
"Water flow measurement in open vhannels using weirs and venturi flumes,
Part 1: Thin plate weirs. ISO 1438/1-1980(E)"

GRØNER AS:
"Småkraftverk, forundersøkelser, planlegging, økonomisk vurdering og
detaljprosjektering"
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\
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•
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8C0

N
\

\
\

\BEKKINNTAK
2 \ \NEDSLAGSFELT 0,640KM /

\I \\.1. /-. . ..-- - -.- /i L . 830m, A .12 m,\ .l../.
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FORSNESVANN 3,4 mill tn; 5,8mill Ill 1705'. 820/790

5, 3 mIll m 3,5 mill m' 66% 646,3/627,0

LUKE/VENTILHUS
BY PASS 1.=1300m,A. 6,5

'

600

RORGATE: L 2168 m

b= 500 mm

400

TARALDSVIKKRAFTANLEGG

OVERSIKT/SNITT
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110000
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Te n.

Trac.130,"

Kfr.

_

200 KRAFTSTASJON

INNSTALLERT EFFEKT : 1350 KW

TYPE : 1 STK PE LT,ON TURBIN
FALLHOYDE : 42 8, 90 m

NEDSLAGSFELT 7.8 KM

ENERGIPRODUKSJON:c 9,6Gwh

NARVIK
KOMM.E-VERK

1047
ErStattet av .
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VM 1915-0Taraldsvikelv.V-overløp innstøpt i betongdam. På bildet er vannstanden
0.265m, og vannforingen ca 50 1/s. Fullt v-overløp tilsvarer hhv vannstand og vannføring
på 1.15m og 1940 l/s. Maksimal vannstand og vannføring i måleperioden har vært 1.08m
og 1656 1/s. Foto 11.09.1993, Roger Sværd.

VM 1915-0. Stillebasseng oppstrøms v-overløpet. Hele 22 år etter bygging av dammen er
det bare minimal ansamling av løsmasser i bassenget. Disse ble høsten 1993 fjernet for
videre forsøksdrift av vannmerket. Foto 11.09.1993, Roger Sværd.



-

V1V11913- 0 Forsnesvatn.V-overløp innstøpt i betongdam. På bildet er vannstanden
0.13m, og dette tilsvarer en vannføring på ca 10 1/s gjennom v-overløpet. Det ble kon-
statert store lekkasjer under stålplaten, det gikk anslagsvis 4-5 ganger så mye vann her
som gjennom v-overløpet. Fullt v-overløp tilsvarer hhv vanastand og vannføring på
1.15m og 1940 1/s. Maksimal vannstand og vannføring i måleperioden har vært 1.38m og
3560 1/s. Foto 15.08.1993, Roger Sværd.

VM 1913- 0. Oppstrøms v-overløpet. Det ble konstatert store erosjonsskader ved høyre
vange. Foto 15.08.1993, Roger Sværd.



1110101111101110110-MMIIIII- -1111111.11110110-1111111010101111111

Parti fra Forsnesvatn: Terrengeti hele nedbørfeltetbestår av bart fjell med noe urdannelse.Snøfonnenesmelterikke helt ned i en normal
årlig avløpssyklus.Høyere opp i feltet er det tendenstil dannelseav småbreer. På bildet er vannstandennoe over HRV. Inntakfor
overføringentil Mørkhollaliggerca 200m innenfordet største isflaketved høyre bredd, sett innovervatnet. Foto 15.08.1993,Roger
Sværd.
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VANNWRINGSTABELL

KJØRT 94/01111.

1915 - 0 TARALDSVIKELV VASSDRAG:TARALDSVIKELV ELV:

OVERSENDT

DATO 	 VED

DISTRIKT 510.

FELTAREAL 2.80 KM2
OVERFØRTAREAL .00 KM2

PERIODENR GYLDISHETSPERIODE 2/ 3-1972 TIL 0.0

VANNFRINGSKURVESEGMENTNR. KURVE ONRADE

1 0 = 1.3672 * (H .00)** 2.4893 .00 <= H <= 1.20

2 0 = 5.7905 * (H -.60)** 1.9605 1.21 H <= HMAKS

ENHET 11318

VANNSTAND 0 2 3 4 5 6 7 8 9

.00 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .002 .003 .003

.10 .004 .006 .007 .009 .010 .012 .014 .017 ,019 .022

.20 .025 .028 .032 .035 .039 .043 .048 .053 .057 .063

.30 .068 .074 .080 .087 .093 .100 .107 .115 .123 .131

.40 .140 .149 .158 .167 .177 .187 .198 .209 .220 .232

.50 .243 .256 .268 .281 .295 .309 .323 .337 .352 .368

.60 .383 .399 .416 .433 .450 .468 .486 .505 .52• .543

.70 .563 .583 .604 .625 .646 .668 .690 .713 .737 .760

.80 .785 .809 .834 .860 .886 .912 .939 .967 .995 1.023

.90 1.05 1.08 1.11 1.14 1.17 1.20 1.24 1.27 1.30 4
1 -,:-.,.-

...,...!

1.00 1.37 1.40 1.44 1.47 1.51 1.54 1.59 1.62 1,66 1.69
1.10 1.73 1.77 1.81 1.85 1.99 1.94 1.98 2.02 2.06 2.11
1.20 2.15 2.20 2.27 2.34 2.41 2.49 2.56 2.64 2.72 2.80
1.30 2.88 2.96 3.04 3.12 3.21 3.29 3.38 3.47 3.56 3.65

1.40 3.74 3.83 3.92 4.02 4.11 4.21 4.31 4. 41 4.51 4.61

1.50 4.71 4.81 4.92 5.02 5.13 5.24 5.35 5.45 5.57 5.68

1.60 5.79 5.90 6.02 6.14 6.25 6.37 6.49 6.61 6.73 6.86



MINIMOOMIO

VASSFØR1NGSKURVE FOR STNR: 1815 - 0

0 .0 1.0 2.0 .0 4.0 S.0 6.0 7.0 8.0

VF.(m/S)

CR
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VASSFØRINGSKURVE FOR STNR: 1915 - 0

0 .0 0.1 1.0 10.0
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DØGNMIDDEL TRYKKD 94/01/19.
STASJON 1915- 0 TARALDSVIKELV UTM-SONEø 33601700 i?R; 1972
VASSDRAG TARALDSVIKELV UTM N 7594100
ELV REGULERT KARTBLAD 1431-4 FELTAREAL 2.80 KM2
F2 KOMPL/ISRED AVLOP M3/S
DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1 - - - .149 .167 .123 .450 .220 .158 .383 .177 .177
2 - - - .149 .167 .158 .393 .232 .209 .912 .177 .177

3 - - .140 .149 .167 .268 .352 .220 .368 .450 .177 .177

4 - - .149 .149 .167 .450 .323 .416 .243 .450 .177 .177

5 _ _ .149 .149 .167 .690 .323 .337 .209 .309 .177 .177

6 -
_ _/

- .149
_ .149

.149

.149

.167

.167

.713

1.203

.337

.323

.268

.243

.232

.416

.309

.450

.177

.177

.177

.177
S _ _ .158 .149 .167 1.141 .295 .268 .368 .281 .177 .177

9 _ .158 .149 .177 .625 .416 .268 .383 .281 .177 .177
10 _ _ .149 .149 .177 .433 .352 .399 .295 .543 .167 .177

11 _ _ .158 .149 .177 .399 .337 .383 .383 .543 .167 .177
12 _ _ .159 .158 .177 .523 .368 .268 .604 .368 .167 .177
13 _ _ .158 .158 .177 .860 .323 .268 .543 .268 .167 .198
14 _ _ .158 .158 .177 .646 .268 .232 .337 .243 .167 .198
4C _.LJ _ .167 .158 .177 .486 .232 .209 .268 .232 .167 .187
16 _ _ .177 .158 .177 .416 .232 .198 .268 .268 .167 .187
17 _ _ .167 .158 .187 .505 .399 .198 .352 .309 .167 .198
18 _ _ .153 .158 .243 .866 -309 .268 .309 .220 .167 ,187
19 _ _ .158 .158 .323 .834 .668 .295 .243 .187 .167 .198
20 - - .140 .158 .352 .583 1.111 .243 .309 .177 .167 .309

21 - - .149 .158 .399 .433 .809 .232 .383 .158 .167 .337
22 _ - .149 .158 .399 .583 .486 .220 .625 .149 .167 .323
23 - - .158 .158 .416 .523 .433 .198 .563 .140 .167 .368

24 _ _ .158 .158 .368 .383 .368 .198 .323 .123 .167 .243
25 - - .158 .158 .368 .416 .295 .187 .309 .167 .177 .220
26 - - .149 .167 .433 .468 .383 .198 .268 .187 .177 .209
27 _ _ .149 .167 .486 .543 .337 .198 .243 .187 .177 .198
28 - - .149 .167 .399 .468 .295 .198 .220 .177 .177 .198
29 - - .149 .167 .198 .563 .256 .198 .232 .167 .177 .198

30 - .149 .167 .123 .468 .232 .198 .256 .177 .177 .220
31 - .158




.107




.220 .187




.177




.243

MIDDEL - - - .156 .243 .559 .384 .246 .330 .290 .172 .211
MAX - - _. .167 .486 1.203 1.111 .416 .625 .912 .177 .368
MIN - - - .149 .107 .123 .220 .187 .158 .123 .167 .177



TRYKKD 94/01/19.
GTASJON 1915- 0 TARA:DSVIKFLV UTM-RONE0 33601700 ÅR 1973

VASSDRAG TARALDSVIKPLV UTM N 7594100

ELV REGULERT KARTBLAD 1431-4 FELTAREAL 2.80 KM2

F2 KOMPL/ISRED AVLøP M3/8
DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1 .243 .149 .131 .220 .196 .912 .995 .486 .363 .256 .450 .198

2 .220 .140 .140 .209 .198 1.111 1.141 .468 .368 .268 ,368 .198

3 .220 .149 .140 .209 .198 .760 .995 .416 .352 .486 .268 .198
4 .309 .140 .140 .209 .198 .760 .895 .368 .368 .563 .256 .193

5 .198 .140 .140 .232 .198 .668 .737 .368 .368 .399 .256 .177

6 .187 .140 .140 .209 .198 .785 .646 .368 -368 ,337 .256 .158
7 .198 .140 .140 .198 .198 .834 1.052 .399 .352 .309 .243 .156

8 .187 .140 .167 .198 .198 .668 1.141 .416 .323 .256 .243 ,149

9 .187 .140 .198 .198 .198 .583 .634 .433 .309 .243 .243 .149

10 .187 .140 .209 .209 .209 .523 .760 .383 .309 .243 .243 .149

11 .187 .140 .198 .232 .220 .668 .666 .399 .295 .232 .243 .149

12 .198 .131 .198 .209 .220 .543 .563 .543 .295 .209 .243 .149

13 .198 .140 .209 .198 .220 .523 .505 .469 .295 .209 .232 .149

14 .232 .131 .207 .198 .220 .760 .505 .433 .281 .209




.149

15 .177 .131 .209 .198 .220 .543 .523 .468 .309 .209 .232 .149

16 .177 .131 .209 .198 .220 .450 .646 .450 .352 .209 .220 .149
17 .177 .131 .209 .198 .209 .450 .668 .468 .159 .209 .220 .149

18 .167 .131 .209 .198 .220 .543 .713 .543 .337 .198 .220 .149
19 .177 .131 .209 .196 .232 .809 .939 .543 .323 .187 .209 .149

20 .167 .131 .209 .198 .295 1.172 1.023 .583 .295 ,187 2Y)9 .149

21 .167 .131 .209 .198 .323 1.300 .713 .543 .295 .177 .209 .14(1
22 .158 .131 .209 .198 .323 1.141 .690 .486 .281 .167 .209 .149
23 .149 .131 .209 .196 .309 1.172 .b04 .625 .268 .167 .209 .149

24 .167 .131 .209 .198 .268 .995 .563 .563 .268 .199 .209 .149

','5 .;....id.icr .13', .209 .198 .243 .737 .505 .523 .256 .220 ,198 .149

26 .158 .131 .209 .198 .243 .809 .416 .486 .256 .220 .198 .149
27 .149 .131 .209 .198 .243 .86• .352 .505 .256 .281 .196 .149

28 .140 .140 .209 .198 .243 1.023 .352 .54Tr. .256 .383 .198 .149

29 .140




.209 .198 .281 .809 .337 .5.3 .243 .268 .196 .149

30 .149




.209 .198 .352 1.023 .352 .486 .243 .243 .198 .158

31 .149




.209




.486




.468 .41ö




.243




.158

MIDDEL .183 .135 .190 .203 .244 .797 .690 .474 .308 .257 .237 .157

MAX .309 .149 .209 .232 .486 1.300 1.141 .625 .383 .563 .450 .198
MiN .140 .131 .131 .198 .198 .450 .337 .368 .243 .167 .198 .140



STASJON
VASSDRAG

ELV
F2

DATO

1915- 0 TARALDSVIKFLV
TARALDSVIKELV

REGULERT
KOMPLIISRED AVL8P M3/5
JAN FEB MAR APR MAI

DØGNMIDDEL

JUN

UTN-SONE0 3601700
UTM N 7594100

KARTBLAD1431-4

JUL AUG SEP

TRYKKD94/01/19.
ÅR

FELTAREAL

OKT NOV

1974

2.80 KN2

DES




.167 .158 .167 .149 .177 .232 .486 .281 .295 .198 .158 .167
2 .167 .158 .167 .149 .167 .232 .450 .281 .281 .177 .158 .150
3 .167 .158 .187 .149 .167 .243 .543 .281 .281 .167 .158 .158
4 .167 .158 .167 .158 .167 .256 1.141 .468 .281 .167 .158 .158
5 .167 .158 .167 .167 .167 .256 .690 .450 .268 .158 .159 .158
6 .167 .167 .167 .158 .158 .323 .543 .486 .268 .158 .158 .158
7 .167 .177 .167 .158 .158 .433 .468 .368 .295 .149 .158




.167 .158 .167 .167 .158 .563 .433 .323 295 .149 .1-58 .158
9 .177 .158 .167 .177 .159 .563 .450 .323 .281 .158 .158 .149

10 .158 .149 .167 .187 .153 .604 .523 .309 .737 .167 .158 .177

11 .140 .149 .167 .187 .158 .690 .604 .295 .399 .167 .149 .177
12 .140 .158 .167 .177 .167 .760 .523 .281 .337 .158 .149 .177
13 .153 .158 .167 .167 .187 .785 .468 .268 .323 .167 .149 .177
14 .167 .158 .158 .167 .268 1.235 .450 .309 .309 .187 .149 .167
15 .167 .158 .158 .167 .368 1.656 .416 .295 .295 .220 .149 .167
16 .158 .158 .158 .159 ,416 1.300 .785 .281 .281 .232 .149 .167
17 .153 .158 .158 .159 .523 1.300 .486 .295 .323 .209 .149 .167
18 .158 .158 .158 .159 .583 1.367 .543 .368 .486 .198 .49 .167
19 .158 .167 .158 .158 .468 1.267 .468 .3Q9 .563 .177 .149 .167
20 .158 .167 .158 .158 .604 .912 .399




.486 .167 .149 .:67

21 .177 .158 .158 .158 .668 .909 .450 .09 .399 .167 .158 .17

22 .167 .177 .167 .158 .646 .737 .397 .323 .337 .167 .167 .167
23 .167 .167 .158 .158 .523 .543 .399 .433 .323 .167 .167 ,167
24 .167 .167 .158 .158 .433 .399 .399 .543 .399 .167 .167 .167
25 .167 .177 .158 .158 .399 .352 .337 .383 .337 .167 .158 .167
26 .167 .167 .159 .159 .383 .352 .33*/ .383 .309 .167 .158 .167
27 .167 .177 .149 .177 .337 .352 .352 .337 .309 .167 .158 .167
28 .167 .177 .149 .187 .323 .416 .323 .543 .309 .167 .158 .167
29 .198




.149 .177 .323 .433 .309 .399 .295 .167 .158 .167
30 .158




.149 .167 .337 .433 .295 .352 .232 .167 .158 .167
31 .158




.149 .295




.281 .323




.187




.167

MIDDEL .164 .162 .161 .164 .624 .660 .475 .355 .344 .173 .155 .165
MAX .198 .177 .187 .187 .668 1.656 1.141 .543 .737 .232 .167 .177
MIN .140 .149 .149 .149 .158 .232 .281 .268 .232 .149 .149 .149



STASJON
VASSDRAGTARALDSVIELV
FLV
F2 KOMPL/ISRED
DATO JAN FEB

REGULERT
AVLØP M3/S

MAR APR MAI

1915- 0 TARALDSVIKELV
DøGNMIDDEL TRYKKD94/01119.

UTM-SONEø 33601700 ÅR 1975
UTM N 7594100
KARTBLAD1431-4 FELTAREAL2.80 KM2

JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES




.167 .177 .187 .158 .Lub .268
2 .167 .177 .177 .137 .256 .268




.167 .177 .177 .158 .256 .268
4 .167 .220 .177 .149 .243 .281
5 .167 .198 .167 .149 .295 .368




.167 .197 .167 .149 .450 416
7 .167 .177 .167 .149 .450 .368
8 .167 .177 .167 .149 .352 1.111
9 .167 .177 .167 .149




1.141
10 .167 .177 .167 .149 .450




11 .167 .177 .167 .149 .995 .416
12 .167 .177 .167 .149 .939




13 .167 .177 .167 .149 .486 886
14 .167 .177 .167 .149 .352 .646
15 .167 .177 .167 .149 295 543
16 1b7 .177 .167 .158 .295 .505
17 .167 .177 .167 .149 .352




18 .167 .167 .167 .149 .583




19 .167 .167 .167 .149 .468




20 .167 167 .167 .149 .523




21 167 .177 .167 .149 .713




22 .167 ,187 ,167 .149 1.203




23 .177 .243 .167 .152 .690




24 .177 .256 .167 .158 .433




25 .177 .243 .167 .158 .352




.177




167 .209 .337




Li .177 .232 .167 .256 .337




22 177 .192 .167 .256 .323




29 .177




.167 .256 .281




30 .177




.153 .256 .268




31 .167




.158




.268




MIDDEL .169 .191 .168 .168 .446




MAX .177 .256 .137 .256 1.203




NIN .167 .167 .158 .149 .243






INNUM --11111- --1111-~1-

(CR)

VANNFØRINGSDATA (DØGN-VERDIER) I 1972

STASJON: 1915 - 0 TARALDSVIKELV

Lf)

0

Co

0

0

0
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

19-72



--1111.11 -111111- -111111--

(CR)

VANNFØR1N3SDATA (DØGN-VERD1ER) 1 19

STASJON: 1915 - 0 TARALDSV1KELV

LO

tO

0

0

0
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1973



1110111111111M-01001110-0011--MOINIMMI-

(CR)

VANNFØRINGSDATA (DØGN-VERDIER) I 1974.

STASJON: 1915 - 0 TARALDSVIKELV

LO

0

LO

0

0

0
JAN FE8 MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

19-74



( CR)

VANNFØRINGSDATA (DØGN-VERDIER) I 1975
STASJON: 915 - 0 TARALDSVIKELV

0

0

0

0
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

19-f5



BILAG 6



DøGNMIDDEL TRYKKO94/01/19.
STASJON. 1913- 0 FORSNESVATN UTM-SONE0 33603900 ÅR 1972
VASSDRAGFORSELV UTM N 7592500
ELV REGULERT KARTBLAD1431-4 FELTAREAL, 4.10 KM2

Fl OBSERVERT AVLØP M3/S
DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1 - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - - .468
- - - - .399

.000
,000
,000

.000

.000
,000
.000

J - - - - - - - - - .323 ,000 -
6 - - - - - - - - - .256 .000




7 _ _ _ _ _ _ _ _ .243 ,000




8 - - - - - - .243 ,000 -

9 - - - - - - - - .220 ,000 -
10 _ _ _ _ _ _ _ .416 ,000 -

11 - - - - - - - - - .646 .000




12 - - - - _ - - - .563 .000




13 _ - - - - - - - - .383 .000




14 - - - - - - - - .268 ,000




15 - - - - - - .198 .000




16 _ _ _ _ _ _ _ _ .167 ,000




1- _
,  /

_ _ _ _ _ .167 .000




18 - - - - - - - - - .140 .000 -
19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ .115 .000 ,000

20 - - - - - - - - - .087 ,000 ,000

21 .068 .000 ,000

22 .053 „000 ,000
23 .039 ,000 ,000
24 . ry.)P rinr). . . . (Yirt- .
25 .017 .000 ,000
26 _01i) . 000 ru-ii)

27





28 (VIi . (..01:1 non

29 .000 _000 non....
30 eicin- . . nnil. . . . nriri. . . .

31 . 0(.1r)




fli-lisi. . . .

MIDDEL
MAX
MIN

rinn

.000
.000

L.



NGNMIDDEL TRYKKD94101/19.
STASJON 1913- 0 Plf.?c,sPguum HTM-cONI:0 3.740900 AR 1973

VASSDRAG FORSELV UTM N 7592500

ELV REGULERT KARTBLAD 1431-4 FELTAREAL 4.10 KM2

F1 OBSERVERT AVLØP M3/S

DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1 .000 - ... .000 _ .000 .000 .383 .187 .000 .000 .000

2 .000 - _ .000 _ .000 .000 .323 .149 .000 .000 .000

3 .000 -




.000 - .000 .000 .256 .123 .000 .000 .000

4 .000 - - .000 - .000 .000 .167 .115 .000 .000 .000

5 .000 - - .000




.000 .000 .107 .100 .000 .000 .000

6 .000 -




.000 - .000 .000 .100 .074 .000 .000 ,000

7 .000 - - .000 - .000 .000 .100 .057 .000 .000 .000
8 .000 -




.000 .000 .000 .198 ,123 .048 .000 .000 .000

9 .000 - - .000 .000 .000 1.401 .131 .035 .000 .000 .000

10 .000 - - .000 .000 .000 2.414 .107 .019 .000 .000 .000

11 .000 _ _ .000 .000 .000 3.469 .093 .010 .000 .000 .000
12 .000 ._ .000 .000 .000 3.381 .167 .004 .000 .000 .000

13 .000 _ ... .000 .000 .000 2.798 .209 .002 .000 .000 .000
14 - - - .000 .000 .000 2.641 .198 .000 .000 .000 .000
15 - _




.000 .000 .000 2.641 .187 .000 .000 .000 .000

16 - - .000 .000 .000 2.878 .177 .000 .000 .000 .000
17 _ _ - .000 .000 .000 2.798 .177 .000 ,000 .000 .000

18 - - .000 .000 inif).... 9.878 .187 .000 .000 .000 .000
19 ... - .000 .000 .000 3.558 .209 .000 .000 .000 .000
20 _ ... - .000 .000 .000 3,469 .243 .000 .000 .000 .000

n ,
L. - .000 .000 .000 .000 3.294 .295 .000 .000 .000 .000

22 _ _ nnn.... nnn.... nnn.... . cli)0 .-.).P:7P. 27 nnn.... ..000 .000 .000
23 - .000 .000 .000 .000 2.268 .256 .000 .000 .000 .000
94.., _. ._ .000 .000 .000 .000 1.936 .268 .000 ,000 .000 .000
nc
.,.J - _ .000 .000 .000 .000 1.894 .198 .000 .000 .000 ,000

26 - - .000 .000 .000 .000 1.507 .149 .000 .000 .000 ,000

27 - - .000 .000 .000 .000 1.111 .115 .000 ,000 ,000 .000
28 _ ... nnn.... nnn.... nnn.... nnn.... .7pc, .167 n.n.n.. .000 Afifl.... .000

29 _ .000 - .000 .000 .543• .268 .000 .000 .000 .000

30 _ nnn.... .. nnn.... Ann..., .399 .323 .000 .000 nnn.... .000

31 - .000




.000




.383 .256




.000




.000

MIDDEL





Mri I.AA2 .199 .030 nnn .000 nnn

MAX





,000 3.558 .393 .187 .000 .000 .000

MIN





nnn .000 .097 nnn nnn nnn .000



DØGNMIDDEL
STASJON 1913- 0 PF=MPcahlTh:

VASSDRAGFORSELV
ELV REGULERT

Fl OBSERVERT AVL0P  13/S
DATO JAN PPP. MAR 80P P141 JuN

TRYKKD94/01/19.
IITN-cnNF 33603900 AR 1974
UTM N 7592500
KARTBLAD1431-4 FELTAREAL 4.10 KM2

AHi P rIKT Nrly nr:g

1 .000 . 000 _ - .000 . 000 .000 .093 .087 .039 .000 .000
2 .000 .000 - - .000 .000 .000 .080 .063 .063 ,000 .000
3 . 000 . 000 - - . 000 , 000 , 000 . 068 .048 .068 ,000 .000
4 .000 .000 - .000 ,000 ,000 ,000 .074 .039 .068 .000 ,000
5 , 000 , 000 - . 000 , 000 .000 .000 .131 .032 .057 .000 .000
6 .000 .000 - .000 ,000 .000 .000 .209 .028 .043 .000 ,000

7 .000 .000 - .000 .000 .000 .000 .220 .022 .035 .000 ,000

8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .177 .019 .028 .000 ,000

9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .131 .014 .022 .000 .000
10 ,000 ,000 .000 .000 .000 .000 .000 .100 .053 .012 .000 ,000

11 .000 ,000 ,000 ,000 .000 .000 .000 .087 .087 .006 .000 .000
12 .000 .000 - .000 .000 .000 ,010 .074 .074 .003 ,000 .000
13 ,000 .000 - .000 .000 .000 .080 .063 .057 .001 .000 .000

14 .000 ,000 - .000 .000 .000 .187 .057 .043 .000 .000 .000
15 .000 .000 - .000 .000 .000 .309 .057 .032 .000 ,000 .000

16 .000 - - .000 .000 .000 .468 .053 .022 .000 .000 .000
17 .000 - - .000 .000 .000 .486 .048 .019 .000 .000 ,000
18 ,000 - - .000 .000 .000 .433 .053 .035 .000 .000 .000
19 .000 - - .000 .000 .000 .352 .063 .074 .000 ,000 .000
20 .000 - - .000 .000 .000 .295 .063 .107 .000 .000 .000

21 .000 - - .000 .000 .000 .256 .053 .115 .000 .000 .000
22 .000 - - .000 .000 .000 .243 .048 .100 .000 .000 .000
23 .000 - - .000 .000 .000 .232 .063 .074 .000 .000 .000
24 .000 - - .000 .000 .000 .220 .115 .057 .000 .000 .000
25 .000 - - .000 .000 .000 .209 .140 .053 ,000 ,000 .000
26 .000 - - .000 .000 .000 .177 .131 .048 .000 ,000 ,000
27 ,000 - - .000 .000 ,000 .158 .131 .039 .000 .000 .000
28 .000 - - .000 .000 .000 .149 .158 .032 .000 .000 .000
29 ,000




- .000 .000 .000 .131 .167 .022 .000 ,000 ,000
30 .000




- .000 .000 .000 .115 .131 .022 .000 .000 .000

31 .000




-




.000




.100 .107




.000




.000

MIDDEL .000 - - - .000 .000 .148 .101 .050 .014 .000 .000
MAX ,000 - - - .000 .000 .486 .22n .115 .068 .000 .000
MIN .000 - - - .000 .000 .000 .048 .014 ,000 ,000 .000



INIIMOMMIONIMMMONIO

(CR)

VANNFØR I NGSDATA ( DØGN-VERD I ER ) I 19-72

STASJON : 1913 - 0 FORSNESVATN

, 1-

N)

N

0

i

JUL AUG SEP OKT



1111111111.0110-111•11111-0111111111110-111  111111111-1011011111111111111111111-

(CR)

VANNFØRINGSDATA (DØGN-VERDIER) I 19-73

STASJON: 1913 - 0 FORSNESVATN

JUL AUG SEP OKT



(CR)

VANNFØR I NGSDATA ( DØGN-VERD I ER ) I 1974

STASJON : 1913 0 FORSNESVATN

Nfl

0

JUL AUG SEP OKT



-1•11-81111 -11111 1111.-



DøGNMIDDEL TRYKKD94/01/19,
STASJON 1913- 0 FORSNESVATN UTM-SONEø 33603900 2 1972
VASSDRAGFORSELV UTM N 7592500
ELV REGULERT KARTBLAD1431-4 FELTAREAL 4.10 KM2

Fl OBSERVERT VANNSTAND,CM
DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

' -
1 -..
, _..:,

_ - - _
- - - - -
_ _ _ _ _

- - ._ -
- - - -
_ _ _ 65

-9
-12
-15

-115

-123
-119

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61 -18 -
5 _ ._ _ _ _ _ _ _ 56 -20 -
8 - - - - - _. - 51 -24 -
7 - - - - - - - - - 50 -28 -
8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 -31 -
9 _ _ _ _ _ _ 48 -35 _

10 ... _ _ _ _ _ _ _ _ 62 -40 _

11




74 -44




12




70 -48




13




60 -50




14




52 -54




15




46 -59




16




43 -61




17




43 -64




18




40 -68




'19




37 -71 -130
20




33 -74 -133

21




30 -78 -136




-^ 27 -82 -139
23




24 -85 -138
24




21 - 85 -142
25




17 -67 -145




14 -94 -150
27




11 -98 -154
28




8 -101 -159
29




2 -105 -163
30




-110 -167
31




-4




-170

MIDDEL




-58




MAX




-9




MIN




-110






DØGNMIDDEL TRYKKD94/01/19.
STASJON 1913- 0 FORSNESVATN UTM-SONE0 33603900 ÅR 1973
VASSDRAGFORSELV UTM N 7592500
ELV REGULERT KARTBLAD1431-4 FELTAREAL 4.10 KM2

F1 OBSERVERT VANNSTAND.CM
DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

. -172 - - -616 - -1030 -266 60 45 -59 -119 -250
2 -174 - - -625 - -966 -211 56 41 -63 -120 -256
3 -175 - - -633 - -932 -152 51 38 -65 -123 -261
4 -180 - - -640 - -911 -103 43 37 -52 -126 -267
5 -181 - - -647 - -889 -69 36 35 -41 -129 -273
6 -182 - - -654 _ -876 -49 35 31 -40 -130 -277
7 -184 _ _ -663 _ -857 -16 35 28 -40 -132 -282
8 -184 _ -671 -884 -844 46 38 26 -42 -136 -285
9 -137 _ _ -679 -893 -834 101 39 :-[.', -43 -140 -290

10 -189 _ _ -687 -901 -829 124 36 18 -45 -142 -295

11 -194 _ _
- 696 -908 -821 137 ‘7.-, 14 -47 -146 -298

12 -198 - - -704 -916 -813 136 43 10 -48 -150 -299
13 -201 _




-711 -924 -808 129 47 7 -50 -155 -301
14 - - - -718 -9" -799 127 46 3 -53 -160 -305
15 _ _ _ -721 -938 -786 127 45 0 -56 -165 -310
16 _ _ _ -727 -945 -782 130 44 -3 -59 -170 -314
17 _ _ _ -735 -953 -780 129 44 -6 -63 -175 -318
18 _ _ _ -743 -962 -778 130 45 -9 -67 -130 -323
19 - - - -750 -970 -764 138 47 -12 -71 -186 -328
20 - - -757 -977 -729 137 50 -14 -74 -192 -331

21 _ -543 -766 -984 -675 135 54 -17 -77 -197 -335
22 - - -550 -775 -990 -619 130 49 -19 -82 -201 -340
23 _ -556 -782 -997 -566 122 51 -23 -86 -206 -345
24 - -561 -790 -1003 -506 115 52 -28 -90 -213 -349
25 - - -567 -797 -1009 -470 114 46 -32 -94 -218 -353
26 - - -574 -802 -1017 -446 104 4 -36 -97 -223 -358
27. _ _ -581 -807 -1024 -417 92 37 -41 -101 -228 -381
28 - -588 -813 -1031 -332 80 43 -45 -104 -232 -362
29




-597




-1035 -343 69 52 -49 -107 -238 -362
30 _ -603 _ -1044 -306 61 56 -54 -111 -244 -364
31 - -096




-1046




60 5:




-115




-366

MIDDEL





-718 53 45 -1




-172 -314
MA






138 1:.0 45 -40 -119 -250
MIN





-1030 -266 34 -54 -115 -244 -366



DØGNMIDDEL TRYKKD94/01/19.
STASJON 1913- 0 FORSNESVATN UTM-SONEø 33603900 AR 1974
VASSDRAGFORSELV UTM N 7592500
ELV REGULERT KARTBLAD1431-4 FELTARFAL 4.10 KM2

Fl OBSERVERT VANNSTAND.CM
DATO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1 -370 -516 - - -1010 -991 -212 34 33 24 -38 -180
i.,. -374 -522 - - -1016 -992 -198 7,,),: ',,,

.7 29 -42 -185
,

-376 -527 - - -1022 -994 -182 30 , :
,:b 30 -46 -190

4 -82 -532 - -867 -1028 -995 -154 31 24 30 -50 -195
5 -386 -537 - -872 -1034 -995 -112 39 22 28 -54 -200
6 -390 -541 - -876 -1039 -995 -91 47 21 25 -59 -205
7 -394 -547 - -881 -1046 -994 -78 48 19 23 -64 -209
8 -399 -550 -I vj -883 -1051 -984 -68 44 18 21 -68 -214
9 -404 -554 -711 -888 -1057 -972 -58 39 16 19 -73 -219

10 -409 -560 -717 -893 -1064 -960 -40 ,.=,J,J 27 15 -78 -225

11 -414 -566 -723 -899 -1071 -940 -13 33 33 11 -81 -231
12 -419 -572 - -905 -1077 -915 14 31 31 8 -86 -238
13 -423 -577 - -910 -1083 -881 32 7.5 28 6 -91 -244
14 -428 -583 - -915 -1088 -825 45 28 25 2 -95 -250
15 -433 -588 - -921 -1091 -730 55 28 22 1 -101 -255
16 -438 - - -926 -1092 -641 65 27 19 1 -106 -261
17 -443 - - -931 -1090 -576 66 26 18 2 -111 -266
18 -448 - - -936 -1081 -505 63 27 23 2 -117 -272
19 -453 - - -941 -1073 -430 58 29 31 1 -123 -278
20 -457 - - -946 -1064 -375 54 29 36 0 -128 -285

21 -461 - - -952 -1046 -338 51 27 37 -1 -133 -291
22 -465 - - -957 -1028 -304 50 26 35 -4 -137 -295
23 -469 - - -962 -1012 -278 49 29 31 -7 -141 -300
24 -473 - - -969 -1002 -264 48 37 28 -10 -146 -304
25 -479 L - -975 -997 -258 47 40 27 -13 -150 -308
26 -484 - - -980 -994 -254 44 39 26 -17 -155 -313
27 -489 - - -986 -991 -251 42 39 24 -20 -160 -318
28 -494 - - -992 -991 -244 41 42 22 -23 -165 -323
29 -500




- -997 -991 -234 -,:-i 43 19 -27 -169 -329
30 -505




- -1003 -991 -224 37 39 19 -30 -174 -335

31 -510




-




-991




C
..)7,J 36




-34




-341

MIDDEL -437 - - - -1039 -644 -8 34 ...,,=.:. z'«^' -104 -259
MAX -370 - - - -991 -224 66 48 ,.)7-/ 30 -38 -180

MIN -510 - - - -1092 -995 -212 26 16 -34 -174 -341
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STASJON 1913 — 0 FORSNESVATN UTM—SONEØ 33603900 ÅnR 1975
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7 —368 —540 —676
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11 —395 —553
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13 —407 —567




14 —414 —573




15 —419 —530




16 —420 —587




17 —424 —592




18 —431 —593




19 —437 —604




20 —443 —609




n,
,'Li —450 —614




72 —456 —619




23 —461 —620




24 —467 —623




25 —472 —627




26 —477 —630




' 27 —483 —630




28 —491 —635




29 —498




30 —505




31 —510




MIDDEL —422 —577




MAX —346 —517




MIN —510 —635
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Tabell 1: Beregning av avløpet til vannmerkefeltene, i perioden 1/10 1972 - 31/7 1974.

Flomtap fra




Forsnesvatn 0.57 5.07 0.40 6.04

Avløp fra VM




1915,0 i




Taraldsvikelv 1.78 10.09 5.54 17.41

Startmagasini




Forsnesvatn




01.10.1972 4.490





Sluttmagasini





Forsnesvatn





31.07.1074




4.468 -0.02

E 23.43

1973 1974
hele året jan-juli
365 Døgn 212 Døgn
Mill.m3 Mill.m3

E1ement

Miii. rI13



811.- -11.11018-



Tabell 2: Sammenligning av avløpet i måleperioden og avløpet i normalperioden, for
aktuelle vannmerker i regionen.

	

• AVLØP FOR PERIODEN 01A0.1972 - ki = ,

	

VM 31.07.1974 A/B EA/I3

1176

1972
okt/novIdes
92 Døgn

 1973
hele året
365 Døgn

1974
jan-juli
212 Døgn

EPeriode
Snitt Periode

Mill m3

86.73

Normal
1930-60

Mill.m3/År




2.24




15.90 48.88 21.95 47.32 38.79 1.22




751




201.14




2.24




34.42 109.11 57.61 109.74 89.88 1.22




1796




76.84




2.27




21.54 36.58 18.72 41.92 33.74 1.24




733





296.88




2.07




25.67 172.19 99.02 161.98 143.80 1.13




739





1471.08




1.60




141.17 935.00 394.87 802.61 917.70 0.88




747





51.86




1.73




3.74 26.17 21.95 28.29 29.96 0.94




1351





308.45




2.20




32.43 176.60 99.42 168.29 140.34 1.20




756





1477.28




2.16




157.07 820.88 499.33 805.99 685.28 1.18




1362





190.67




1.98




13.43 107.85 69.39 104.03 96.18 1.08




1361





710.32




2.17




66.53 399.56 244.23 387.54 327.97 1.18




Snitt
for
alle






1.13 2.07

VM







Snitt
uten
kyst-






1.08 1.99

VM









In• 1111-11,8 lan —11,11



BILAG 8



SEION — --- — — —ffill ------- all— — —



SIVILINGENIÖR K. RAVLO MRIF-MNIF SEPT 1971

.  :.,, ..

.... "

.... 4.-,,t:1-', r • t-...4, L.:,r-,t ;+..„1i-„.1.,:..1
7." .,..,_.i., 1 • , -..- 4-...-.-r.f.- f- r- r,- rr-•-4-i  :': •' ... 	:::;::.....1::::t,....1,....„,..

-•:-'::::f "-" ":• "" T -,:'?..-14,',.. . ..... ..„...:

-- I --1.1,:p==.1 --:t_t_:.:}:::.-:-;:::.tt_t:T11-11::::+-
- •,-1-t..:-.:t, • , ' t•-• - :-.• '.:.--_-• i.:;:t.- 4,.....t.-1-'" 4 f--- 1-:::::;"1 ... ,

	 -i---:-;:ft:,-.-,
- 3:::; :::;;,:_l: ..:4_1;_..,;:t:--; -tr-t,, 4-,--q ,-,-- -1nT -,---'-*."•••• 1-.11 "•‘' '-'•14,--:" -:" "-:.1 :..,..- - -

:::_t•*.t:::-. ,:,14:-::. :::.:t,

I
÷4 •

. 4-

'
-4-

+-r 'tt.-..1 4 • ;

11: :

-•

t;•;"•'. t

r7.::•••T' r:•":

- r 	

1--_•

•-tr,. t . ......

- E4 .1 . .. • :



- - 000 - OMMIMIM OMMOMMIDOMMMO



Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

1994 ER FØLGENDE RAPPORTER UTGITT:

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 8

Nr 9

Nr 10

Nr 11

Nr 12

Truls Erik Bønsnes og Lars Andreas Roald: Regional flomfrekvensanalyse. Sambandet mellom
momentanflom og døgnmiddelflom. (45 s.)

Steinar Myrabø: Sæternbekken forsøksfelt. (29 s.)

Edward Witczak: Vurdering av grustak i Stjørdalselva ved Måsøra - Hofstadøra. Stjørdal kommune,
N-Trøndelag. Vassdrag nr. 124. A0. (11 s.)

Bjarne Krokli: Q 100 og Q 1000 avløpsflom med naturlig utløpsprofil i Ulidalsvatn og Bergsvatn (079.Z).
(13 s.)

Rune Dahl, Hans Otnes og Frode Trengereid: Årsrapport for NVEs interne havarigruppe. (8 s.)

Harald Sakshaug: Vassdragsteknisk vurdering av interimsvei ved bygging av ny Vikersund bru. (5 s.)

Astrid Vokse, Bjarne Krokii: Flomlinjeberegning og flomsonekart for nedre del av Leira (002. CAZ). (9 s.)

Lars-Evan Pettersson: Flomberegning Lærdalsvassdraget (073.Z). (36 s.)

Ole Einar Tveito og Hege Hisdal: A study of regional trends in annual and seasonal precipitation and
runoff series. (30 s.)

Einar Beheim, Eirik Smidt Eriksen: Vassdragsteknisk seksjon 1993. (73 s.)

Nils-Otto Kitterød: The Haslemoen-project - main results and experiences. (56s.)

Roger Sværd: Beregning av normalavløp for Taraldsvik kraftverk. (9 s.)



IMIIMIMMMOMIMINNIMONIMI


