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FORORD 

 
 
Nasjonalt observasjonsnett for markvann er et samarbeid mellom flere institusjoner i Norge. NVE, 
Hydrologisk avdeling, er hovedansvarlig for oppbyggingen og driften av markvannsstasjonene og 
samler inn markvannsdata (grunnvannsstand, teledybde, snødybde, jordtemperatur, vannpotensiale og 
vanninnhold) fra 9 stasjoner. Planteforsk og NLH er hovedsamarbeidspartnere og bidrar med manuell 
innsamling av data fra stasjonene. 
 
Hensikten med denne rapporten er å samle all relevant informasjon som relaterer til etablering og drift 
av markvannsstasjonene i en rapport. Rapporten er et ledd i å utvikle prosedyrer som sørger for 
kvalitetssikring av arbeidet ved Hydrologisk avdeling i NVE. Rapporten er tenkt å kunne brukes som 
en håndbok for observatørene som utfører målinger på de ulike markvannsstasjonene, og for NVEs 
medarbeidere som er ansvarlig for drift og vedlikehold av de eksisterende stasjonene. Det er tenkt at 
rapporten skal kunne anvendes ved en eventuell opprettelse av nye markvannsstasjoner eller stasjoner 
med et lignende måleopplegg. Rapporten er også skrevet slik at det skal kunne brukes av forskere, 
studenter, og konsulenter som ønsker å bruke dataene fra det nasjonale markvannsnettet, og som her 
kan finne informasjon nok til å få en god formening om datakvalitet og usikkerheten ved bruk av data 
fra markvannsstasjonene. 
 
Første del av rapporten gir en kort orientering om det nasjonale observasjonsnettet for markvann. I 
den andre delen gis beskrivelse av måleutstyr og måleprosedyrer samt informasjon om etablering og 
vedlikehold av en markvannsstasjon. Den tredje delen fokuserer på NVEs database, dataflyt, 
datakontroll og dataformidling. I siste del finnes en beskrivelse av nødvendig kalibrering og 
omregningsarbeid. Dette er grunnlaget for å forstå hvordan man beregner tilstandsoversikten for 
markvann ved utvalgte markvannsstasjoner slik den per i dag presenteres i Hydrologisk 
månedsoversikt. 
 
Det er valgt å illustrere rapporten med en serie figurer som er ment å gi en kortfattet og god oversikt 
over de forskjellige prosedyrer som brukes ved markvannsstasjonene. Dette er gjort for å gi rapporten 
et mer populærvitenskapelig tilsnitt. 
 
Rapporten er utarbeidet av senioringeniør Hervé Colleuille og avdelingsingeniør Even Gillebo (begge 
ved NVE, Hydrologisk avdeling). Arbeidet baserer seg på tidligere notater og rapporter og er dekket 
med forvaltningsmidler. Imidlertid kan man nevne at en del av arbeidet med beskrivelse av 
måleopplegg og omregningsprosedyrer ble igangsatt gjennom et oppdrag for Oslo Lufthavn AS i 2001 
(Colleuille et al., 2001) og for Planteforsk i 2002 (Foredrag på Kvithamar: Colleuille, 2002). 
 
Vi retter en takk til Tina Vestersager, Frode Kvernhaugen, Knut Møen, og Tor Simon Pedersen 
(Hydrologisk avdeling, NVE) som har bidratt med enkelte beskrivelser av måleutstyr, loggere og 
fjernoverføringssystemer. Førsteamanuensis Lars-Egil Haugen (Institutt for jord- og vannfag, NLH) 
og forsker Hugh Riley (Planteforsk) har lest gjennom rapporten og kommet med konstruktive innspill 
og vi vil benytte denne anledningen til å takke dere for deres bidrag. 
 
 
Oslo, november 2002 
 
 
Kjell Repp 
avdelingsdirektør     Sverre Husebye 
       seksjonssjef 
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Sammendrag 
 
 
Hensikten med denne rapporten er å samle all relevant informasjon som relaterer til etablering og drift 
av markvannsstasjonene i en rapport. Rapporten er et ledd i å utvikle prosedyrer som sørger for 
kvalitetssikring av arbeidet ved Hydrologisk avdeling i NVE. Rapporten er tenkt å kunne brukes som 
en håndbok for observatørene som utfører målinger på de ulike markvannsstasjonene, og for NVEs 
medarbeidere som er ansvarlig for drift og vedlikehold av de eksisterende stasjonene. Det er tenkt at 
rapporten skal kunne anvendes ved en eventuell opprettelse av nye markvannsstasjoner eller stasjoner 
med et lignende måleopplegg. Rapporten er også skrevet slik at den skal kunne brukes av forskere, 
studenter, og konsulenter som ønsker å bruke dataene fra det nasjonale markvannsnettet, og som her 
kan finne informasjon nok til å få en god formening om datakvalitet og usikkerheten ved bruk av data 
fra markvannsstasjonene. 
Første del av rapporten gir en kort orientering om det nasjonale observasjonsnettet for markvann. I 
den andre delen gis beskrivelse av måleutstyr og måleprosedyrer samt informasjon om etablering og 
vedlikehold av en markvannsstasjon. Den tredje delen fokuserer på NVEs database, dataflyt, 
datakontroll og dataformidling. I siste del finnes en beskrivelse av nødvendig kalibrering og 
omregningsarbeid. Dette er grunnlaget for å forstå hvordan man beregner tilstandsoversikten for 
markvann ved utvalgte markvannsstasjoner slik den per i dag presenteres i Hydrologisk 
månedsoversikt. 
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1 Bakgrunn og historikk 
 
 

1.1 Markvannssonen 
 
Jordas markvann omfatter vannet i den delen av jorda som ligger over grunnvannsspeilet, den såkalte 
umettede sonen eller markvannssonen. Markvannet utgjør en meget liten del av det totale ferskvannet 
på jorden, men likevel er markvannsonen av stor betydning: 
Markvannsonen fungerer som et viktig magasineringsledd i det hydrologiske kretsløpet. Dette 
magasinet er stort, opp til en halv årsnedbør, og har stor betydning for vannbalansen og avrenningen. 
Markvannet er kilden til grunnvannet og deretter til overflatevann. I uregulerte vassdrag som ikke har 
tilsig fra breer, vil vannføringen avta i perioder uten nedbør eller snøsmelting. I disse periodene sørger 
grunnvannstilsig for at vannføringen i elver opprettholdes. For lave vannføringer er praktisk talt hele 
vannføringen grunnvannstilsig. Frost, tele og snø forandrer nedbørfeltets geohydrologiske egenskaper, 
spesielt infiltrasjonskapasitet i markvannssonen og avrenningen vil derfor ikke foregå på samme måte 
sommer og vinter. Undersøkelser utført i Norge viser at grunnvannsavløp kan utgjøre mer enn 80 % 
av vannføringen i små uregulerte vassdrag og bekker ved lave vannføringer (Gjørsvik O., 1970; 
Andersen T., 1972). Markvannsonen regulerer fornyelsen av grunnvann og har derfor en viktig rolle 
som buffer både ved tørke og flom. Avløpstørker kommer mye senere enn nedbørstørker pga. 
markvann- og grunnvannreservoarsfyllingsgrad. På samme måte dempes flommen ved at en del vann 
vil kunne lagres i markvann og grunnvannsreservoar. 
 
Markvannssonen er en svært effektiv buffer mot organisk forurensing. Prinsippet for jordrensing 
baserer seg på evnen jordas mikroflora har til å omdanne organiske forurensninger til ufarlige 
komponenter. Nedbrytningshastigheten vil avhenge av antall organismer, næringstilgang, temperatur, 
jordas vanninnhold mm. Markvannsonen er en resipient og et filter for forurenset vann og fungerer 
ofte som en god beskytter for grunnvannet (se f. eks. alle undersøkelser utført i regi av Fane-
prosjektet på Gardermoen).  
 
Markvannssonen er et viktig vannlager for plantene. Markvannsdata kan anvendes lokalt for å anslå 
plantenes vannopptak (aktuell evapotranspirasjon), behovet for vanning (irrigasjon) mm.  
 
 

1.2 Formål med markvannsnettet 
 
Formålet med det nasjonale observasjonsnettet for markvann er å skaffe kunnskap om regionale og 
tidsmessige variasjoner i markvannets mengde og beskaffenhet i typiske norske jordarter. På denne 
måten fremskaffes data som både er direkte anvendelig og som kan benyttes til forskningsmessige 
formål over et lengre tidsperspektiv. 
En del markvannsdata har tidligere blitt registrert ved en rekke institusjoner i Norge. I de fleste 
tilfellene dreier det seg imidlertid om tidsbegrensede måleserier for spesialformål som planters 
vanningsbehov i vekstsesong, eller infiltrasjon / transport av vann og ioner i jord (erosjon, avløp, 
forurensing). Et hovedmål med opprettelsen av et nasjonalt observasjonsnett for markvann er å 
fremskaffe pålitelige markvannsdata målt med standard prosedyrer, på representative områder og over 
lange perioder slik at disse data kan betraktes som referansedata. 
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En oversikt over aktuelle problemstillinger og formål med markvannsundersøkelser er gitt i NVEs 
notat V05-1989 (NVE, 1989). En beskrivelse av bruksområder for dataene og nytteverdi av 
markvannsnettet er også gitt i statusrapport 1989-2000 (Colleuille, 2001). Der det refereres også til et 
notat fra Trondheim Elektrisitetsverk som påpeker på manglende kjennskap til prosessene som styrer 
vannomsetningen i markvannssonen og viktig rolle til markvannsmagasinet ved 
vannbalanseberegninger.  
Observasjonsdataene som genereres fra markvannsstasjoner er av stor interesse innen diverse 
fagområder som: 
��Beskyttelse av grunnvannsressurser (spredning av forurensing i grunn, infiltrasjonsstudier, 

vannkvalitet) 
��Land- og skogbruk (planteproduksjon, vanningsbehov, økologi og avrenningsstudier..) 
��Geotekniske problemstillinger (setninger, ras, erosjon, frost ...) 
��Meteorologi og effekt av klimaendring 
��Tilsigsprognoser spesielt ved ekstreme forhold (flom og tørke) 
��Vannbalansestudier (fordampning, effektiv nedbør …) 
 
Markvann- og grunnvannsdata brukes pr. i dag på en kvalitativ måte i NVEs operative flomprognose 
tjenester. Kjennskap om markvannstilstand og grunnvannsdannelse har vist seg å være av stor 
interesse ved analyse av ekstreme forhold som ved flom-, eller tørkesituasjoner. 
I forbindelse med implementeringen av Eus rammedirektiv1 og den nye vannressursloven2 har behov 
for kunnskap innen markvann og fornyelse av grunnvann i Norge økt kraftig. Problemene rundt 
Romeriksporten og Gardermoen er også gode eksempler hvor data om markvann og 
grunnvannsdannelse etterlyses for vannbalansestudier. 
Dataene som genereres fra markvannsstasjoner er av spesielle interesse for verifisering og utvikling 
av modeller f. eks. for tilsigsprognoser, utvasking av næringsstoffer eller simuleringer av vann- og 
energibalansen i jorda  
 
Arbeidet med markvannsprogrammet, som ble opprettet i 1989, har blitt betydelig forsinket i årene 
1993-1997. År 2001 er første året hvor data fra markvannsstasjonene er blitt lett tilgjengelig for 
deltakere i markvannsprogrammet gjennom publikasjonen av en statusrapport 1989-2000 (Colleuille, 
2001), organiseringen av en informasjonsmøte med alle partnere (NVE, NLH, Planteforsk, NGU, 
DNMI, Jordforsk, Skogforsk) pluss NIJOS og UIO (NVE, juni 2001), og presentasjon av 
markvannstilstand ved utvalgte stasjoner i Hydrologisk månedsoversikt (også tilgjengelig på 
Internett). Det er derfor først nå en virkelig kan få utnyttet dataene. 
 
 
 

1.3 Historikk og samarbeid 
 
En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Hydrologisk Komité (NHK), la i 1977 fram en rapport hvor det 
blant annet ble lagt vekt på behovet for å undersøke vannets bevegelse og lagring i den umettede 
sonen i jorda. Det videre arbeidet endte i 1989 opp med et notat med anbefalinger for et nasjonalt 
observasjonsnett for markvann (NVE, 1989), og den første stasjonen ble opprettet samme året. 
 
En intensjonsavtale om et nasjonalt markvannsnett ble tegnet i 1994 mellom 7 forskjellige 
institusjoner (NVE, Planteforsk, NLH, NGU, DNMI, Jordforsk og Skogforsk) som blant annet 
innebærer at de tilrettelegger sine egne historiske data for en nasjonal database etablert og drevet av 
NVE. Til gjengjeld får alle partene fri adgang til databasen. Hydrologisk avdeling ved NVE er 
hovedansvarlig for oppbyggingen og driften av markvannsstasjonene.  
 
                                                           
1 Eus rammedirektiv for vann introduserer et felles administrasjonssystem for å beskytte, overvåke og 
administrere vannressursene i EU landene. 
2 Formålet med loven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. 
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Avdelingen samler inn markvannsdata i NVEs database Hydra II. Planteforsk og NLH er 
hovedsamarbeidspartnere og bidrar med faglig rådgiving og manuell innsamling av data fra 
stasjonene de har ansvar for. 
 
NVE, Hydrologisk avdeling samler inn markvannsdata fra 9 markvannsstasjoner, hvorav 5 drives i 
tilknytning til Planteforsks forskningsstasjoner (Vågønes, Værnes, Kvithamar, Kise og Særheim), en 
av institutt for jord- og vannfag, NLH (Ås) og en i samarbeid med Institutt for geofysikk (UIO), 
Glommens og Lågens Brukseierforening (GLB) og NTNU (Abrahamsvoll). Tabell 1 viser 
stasjonsnavn, og dato for opprettelse og automatisering. I tillegg er det stasjoner på Groset og 
Nordmoen som drives av Hydrologisk avdeling, NVE. Målingene på Groset inngår i de hydrologiske 
undersøkelser for Møsvatn som kreves i pålegg gitt av NVE i 2001 til Øst-Telemarken 
Brukseierforening (brev fra NVE 21.09.2001). 
 

Nr. Stasjonsnavn Opprettet Automatisert 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Nordmoen 
Abrahamsvoll 

Kise 
Ås 

Særheim 
Groset 
Værnes 

Kvithamar 
Vågønes 

06.1989 
07.1999 
06.1990 
06.1992 
09.1989 
06.1989 
07.1992 
07.1990 
07.1990 

09.2000 
07.1999 
02.1999 
10.1998 
02.1999 
07.1999 
06.1999 
06.2000 
05.1999 

Tabell 1. Oversikt over dato for opprettelse og automatisering av markvannsstasjoner. 
 
Plan for opprettelse og automatisering av alle stasjoner har, til tross for forsinkelser (spesielt i 
perioden 1993 – 1997), nå blitt gjennomført. Forsinkelsene skyldes tekniske problemer med 
oppbyggingen av NVEs database, automatiseringen av målestasjoner og manglende bemanning samt 
generell nedprioritering av prosjektet. I perioden 1998-2000 har alle stasjoner blitt automatisert med 
loggere og fjernoverføringssystem. Per dags dato er det 9 stasjoner i drift. Fra disse blir det registrert 
336 parametre i NVEs database, 175 parametre fjernoverføres og registreres automatisk.  
 
Programmene i NVEs database er blitt tilpasset og utviklet med hensyn til markvannsdata, og det har 
blitt utarbeidet presentasjonsprogrammer for informasjonen som hentes fra stasjonene. 
Samarbeidspartnerne i dette prosjektet har mulighet for å få tilsendt data i sanntid automatisk. Siden 
april 2001 utgis det en tilstandsoversikt over markvann fra utvalgte målestasjoner i NVEs 
Hydrologisk månedsoversikt som er også tilgjengelig på Internett 
(http://www.nve.no/hydrologi/maanedsoversikt/).  
 
NVE, NLH og Planteforsk arrangerte et møte på NVE 14. juni 2001 for å informere aktuelle (NGU, 
DNMI, Jordforsk og Skogforsk) og nye samarbeidspartnere (UIO, NIJOS) om status for det nasjonale 
markvannsnettet og for å drøfte intensjonsavtale som ble tegnet i 1994. Det er foreløpig ikke etablert 
en ny samarbeidsavtale og den opprinnelige intensjonsavtalen gjelder fortsatt. 
 
Parallelt med markvannsnettet driver NVE i samarbeid med NGU et landsomfattende grunnvannsnett 
(LGN). LGN er et nasjonalt program for overvåking av grunnvannet, kvantitativt og kvalitativt. LGNs 
stasjoner er plassert på urørte, nedbørmatede grunnvannsmagasiner, og har til hensikt å overvåke 
variasjoner som følge av klimatiske, geologiske og topografiske forhold. Markvannsstasjonene 
Abrahamsvoll, Nordmoen og Groset inngår delvis i LGN. 
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1.4 Kriterier for plassering av stasjon  
 
Nasjonalt markvannsnett består av 9 stasjoner lokalisert i representative områder som dekker flest 
mulig aspekter av norsk geografi, klima og jordarter. Stasjonene er spredt over hele landet fra Bodø i 
nord til Særheim i syd. Tabell 2 gir informasjon over beliggenheten til stasjonene og tabell 3 angir 
høyde over havet, jordarter og vegetasjon. 

 
Nr Stasjonsnavn Vassdragsnavn Vassdragsnr. Fylke 
1 Nordmoen Glomma/Andelva 002.DAB20 Akershus 
2 Abrahamsvoll Glomma/Aursunden 002.S2 Sør Trøndelag 
3 Kise Glomma/Mjøsa 002.DC75 Hedmark 
4 Ås Årungelva/Årungen 005.3B Akershus 
5 Særheim Figgo/Jæren - Kystfelt 028.B Rogaland 
6 Groset Skien/Måna 016.H5 Telemark 
7 Værnes Stjørdal/Stjørdalselva 124.A21 Nord Trøndelag
8 Kvithamar Stjørdal/Kystfelt 124.22 Nord Trøndelag
9 Vågønes Bodø/Bodøgårdselv 165.20 Nordland 

Tabell 2. Oversikt over stasjonenes beliggenhet. 
 
 
Nr Stasjonsnavn Jordarter 

(avsetning) 
Vegetasjonstype Høyde 

m.o.h. 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 

Nordmoen 
 

 
Abrahamsvoll 

 
 

Kise 
 
 

Ås 
 
 

Særheim 
 
 

Groset 
 
 

Værnes 
 
 

Kvithamar 
 
 

Vågønes 
 

Sand 
(Vindavsetning) 

 
Siltig sand 
(Morene) 

 
Lettleire/sand 

(Morene) 
 

Lettleire 
(Hav- og fjordavsetnig) 

 
Grusholdig sand 

(Morene) 
 

Sandig silt/siltig sand 
(Morene) 

 
Siltig sand 

(Elveavsetning) 
 

Siltig mellomleire 
(Hav- og fjordavsetning) 

 
Skjellsand 

(Strandavsetning) 

Barskog 
 
 

Fjellbjørkskog 
 
 

Kortklippet gress 
 
 

Eng 
 
 

Kortklippet gress 
 
 

Fjellbjørkskog 
 
 

Kortklippet gress 
 
 

Kortklippet gress 
 
 

Kortklippet gress 

200 
 
 

750 
 
 

127 
 
 

70 
 
 

80 
 
 

950 
 
 

10 
 
 

40 
 
 

30 

Tabell 3.  Oversikt over jordarter, vegetasjon og høyde over havet for markvannsstasjonene.  
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Valget av de fleste stasjonene ble utredet i 1989 av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
NVE, NLH, DNMI og GEFO3 (NVE, 1989). Det ble først uført en spørreundersøkelse til læresteder 
og andre institusjoner i Norge (GEFO, NISK4, NLH, NVE, NGU, SFL5, SINTEF, Telemark DH, UiB, 
UiO) som hadde vært engasjert i markvannsprosjekter eller som man antok kunne være interessert i 
fagfeltet. Kriterier som ble brukt for valg av målestasjon var at ”stasjonen burde være representativt 
med hensyn til geografiske og klimatiske forhold, jordartens geohydrologiske egenskaper og 
jordsmonn slik at de innsamlede data kan transporteres til andre områder med tilsvarende eller 
lignende vilkår” (NVE 1989). Andre bestemmende faktorer ved valg av stasjons beliggenhet var 
tilgang på observatørtjeneste, eksisterende hydrologiske undersøkelser og/eller klimastasjoner. 
Det ble valgt å etablere 5 markvannsstasjoner i forbindelse med forsøksfelt drevet av Planteforsk 
(Særheim, Kise, Kvithamar, Værnes og Vågønes) og en markvannsstasjon ved NLH (Ås). Det ble tatt 
hensyn til at jordartene på stedet skal være representative for et større område.   
I tillegg til disse stasjoner ble det etablert 3 markvannsstasjoner i tilknytting til tilsig- og 
grunnvannsundersøkelser (Groset6, Nordmoen7 og Abrahamsvoll8). Disse tre stasjoner betraktes som 
referansestasjoner fordi de er lagt til områder antatt å være upåvirket av menneskelige aktiviteter 
utenom langtransporterte luftforurensninger. Nordmoen anses å være representativt for skogsområder 
(Barskog), mens Abrahamsvoll (750 m o.h.) og Groset (950 m o.h.) for fjellområder og fjellskog. 
 
Ved en eventuell etablering av nye markvannsstasjoner er det en fordel at stasjonen opprettes på et 
sted hvor det allerede finnes målinger av grunnvann og klimaparameter. Hovedkriteria for valg av 
stasjoner bør imidlertid først og fremt være faglig og knytter seg til problemstillinger eller 
representativiteten til stasjonenes plassering i forhold til jordarter, geografi, tilsig- og klima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Nåværende Jordforsk 
4 Nåværende Skogforsk 
5 Statens forskningsstasjoner for landbruk nåværende Planteforsk 
6 Tilsig-, snø og grunnvannsmålinger ble allerede igangsatt på Groset forsøksfelt i 1949 som et samarbeid 
mellom Øst-Telemarkens Brukseierforening og NVE. Groset inngår i LGN (Landsomfattende grunnvannsnettet) 
siden 1970. 
7 Målestasjon Nordmoen ble tidligere brukt av NGU som forsøksfelt for grunnvannsundersøkelser og inngår i 
LGN siden 1967. 
8 Hensiktet med grunnvannsobservasjonene på Abrahamsvoll som startet i 1969 var å samle inn data om 
grunnvannstandsvariasjoner som kunne danne grunnlag for utvikling av metoder til prognosering av 
vintertilsiget i Aursundned-nedbørfeltet (Glommavassdraget). Grunnvannsmålinger inngår også i LGN. 
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2  Beskrivelse av en markvannsstasjon 
 
 
Det finnes fortsatt relativt få internasjonale standarder for måling av markvann, sammenlignet med 
andre hydrologiske og klimatologiske parametre og variabler. Dette kan ha sammenheng med at det 
vanligvis foretas punktmålinger i et jordprofil over et begrenset tidsrom (en eller to sesonger) og at 
rutinene for måling ofte varierer med formålene til undersøkelser.  
I dette kapittelet gis en presentasjon av alle parametrer som måles ved en markvannsstasjon. Det 
gjelder først de jordfysiske parametrene som bestemmes for å karakterisere jordarten ved en 
markvannsstasjon (tekstur, materialtetthet, jordtetthet, porøsitet, Ks og pF-kurver). Deretter gis en 
oversikt over alle standardmålinger som utføres rutinemessig ved en markvannsstasjon (overvåking, 
kontroll og kalibreringsmålinger). 
 
 
 

2.1 Jordfysiske parametre ved markvannstasjon 
 
Ved etablering av en markvannsstasjon utføres en rekke observasjoner (beskrivelse av jordprofil, 
landskapsform og vegetasjon) og undersøkelser blant annet for klassifisering og bestemmelse av 
jordarten. Forskjellige jordarter kan karakteriseres av sine jordfysiske parametre (tekstur, porøsitet, 
fuktighetskarakteristikk etc.…). 
Det gis her en oversikt over parametrene som er bestemt ved de fleste markvannsstasjonene. 
Analysene ble utført ved NVE9, Planteforsk eller NLH. Siden analysene ikke blir utført på eksakt 
samme måte ved de forskjellige institusjonene er det vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av 
prosedyrene som ble fulgt. Under er det imidlertid gitt en beskrivelse av prosedyrer som brukes av 
IJVF, NLH (Børresen, 1997) og formålet med disse analysene. 
 

2.1.1 Uttak av jordprøver 
 
For å kunne bestemme jordfysiske parameter, er det en forutsetning at det blir tatt uforstyrrede 
jordprøver fra forskjellige standarddybder. Standarddyp er: 15, 30, 45, 60, 75, 90 og 120 centimeters 
dyp. I tillegg kan det tas prøver fra 105, 150 og 180 centimeters dyp. Det tas minimum 3 prøver fra 
hvert dyp. Hvis man vil måle den mettede hydrauliske ledningsevnen (Ks) i laboratorium må det tas 
dobbelt sett med prøver dvs. totalt 50-60 prøver.  
Det brukes ofte 100 cm3 stålsylindrer med plastlokk og prøvetakingsutstyr. Fremgangsmåte 
for uttak av jordprøver er nærmere beskrevet i Børresen (1997). Et utrag av denne 
beskrivelsen er gitt i vedlegg 1. 
 

2.1.2 Tekstur  
 
Tekstur er den relative andelen av de ulike fraksjonene i jord. Jordartens tekstur brukes for først og 
fremst til klassifisering, men kan også brukes for å avlede infiltrasjonsegenskaper og 
fuktighetskarakteristikk (pF-kurver) når andre målinger ikke foreligger. En jordarts tekstur bestemmes 
gjennom kornfordelingsanalyse. Kornstørrelsesfordelingen bestemmes ved sikting for sandfraksjonen 
og ved sedimentering for de finere fraksjonene. Kornfordelingskurven fremstilles som kumulativ  

                                                           
9 NVE utfører ikke lenger bestemmelse av jordfysiske parameter, med unntak av kornfordelingsanalyser som 
kan utføres ved NVEs sedimentologilaboratorium. 
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vektprosent som funksjon av korndiameter. Dette er en engangsbestemmelse for hver av 
standarddybdene: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, (105, 150 og 180) cm. For prosedyre refereres til 
Krogstad et al. (1991) og Benjaminsen (2002). 
 

2.1.3 Materialtetthet, jordtetthet og porøsitet 
 
Materialtetthet, også kalt massetetthet eller ”Particle density” på engelsk, er forholdet mellom vekt og 
volum av det faste materialet:  
 
Massetetthet = Netto tørrvekt (g) / materialvolum (cm3) 
 
Jordtetthet, eller ”Bulk density” på engelsk, er forholdet mellom vekt av jordprøven og jordvolum 
(fast material + porer): 
 
Jordtetthet = Netto tørrvekt (g) / jordvolum (cm3)10 
 
Bestemmelse av jordtetthet er en engangsbestemmelse for hver standard dybde. En metode, etter 
Børresen (1997), for bruk av sylindermetoden for bestemmelse av porevolum, jordtetthet, og 
vanninnhold er gitt i vedlegg 2. Ved sylindermetoden bestemmes luftinnhold enten ved aktuelt 
vanninnhold (prøveuttak) eller ved 0.1 bar for pF-analysen. Ved tørking av prøvene får en 
vanninnhold og jordtetthet. Porevolum beregnes som vannvolum + luftvolum. Når en kjenner 
jordtetthet og porevolum kan en beregne materialtetthet (se nedenfor).  
 
Jordtetthet ble også målt direkte i felt ved de fleste markvannsstasjonene vha. en gammameter. 
Målingen skjer ved at en gammakilde og en detektor senkes ned i et adkomstrør i jorda. Gammastråler 
blir både adsorbert og reflektert når de treffer atomer avhengig av tettheten til jorda omkring. De 
reflekterte strålene registreres og en kalibreringskurve gir våt jordtettheten (g/cm3). Kjenner man 
vanninnholdet ved måletidspunktet (ut fra nøytronmetersavlesninger) kan man bestemme tørr 
jordtetthet for hver dybde og deretter porøsitet ut fra materialtetthet (se nedenfor). Pga. 
sikkerhetsproblemer ved bruk, lagring og transport av gammakilden (se Colleuille, 2001), brukes ikke 
lenger gammameteret som standard målemetodikk for bestemmelse av jordtetthet. 
 
Jordas porevolum (porøsitet) kan beregnes ut fra tørr jordtetthet og materialtetthet11.  
 
% porøsitet = 100 – ((tørr jordtetthet / materialtetthet) × 100) 
 
Jordas porøsitet kan også beregnes ut fra jordprøvens vekt ved metning minus tørrvekt (når 
prøvesylinderens volum er 100 cm3 og vannets tetthet lik 1 g/cm3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 jordvolum er lik 100 cm3 ved bruk av 100 cm3 sylinder 
11 Målinger av materialtetthet kan foretas også med væskepyknometer. 
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2.1.4 pF-kurve 
 
Kurver som viser sammenhengen mellom jordas volumetriske vanninnhold og jordas 
matrikspotensiale kalles jordas fuktighetskarakteristikk. Andre begreper som også benyttes om de 
samme kurvene er jordas vannretensjonskurve eller pF-kurve. Standard-enheten for matrikspotensiale 
er kPa (kiloPascal), men andre enheter som også brukes er bar, Joule/kg vann, cm H2O, pF. 
Sammenhengen mellom dimensjonene er: 
 
100 kPa ~ 100 J/kg ~ 1000 cm H2O ~ 1 bar (se tabell 4) 
 
 
 Sug i bar Sug i J/kg, cbar 

eller kPa 
Sug i cm 

H20 
pF Poreradius12 

i µm 
Visnegrensen 15 1500 15000 4.2 0.095 
 5 500 5100 3.5 0.3 
 1 100 1020 3 1.5 
Feltkapasitet 0.1 10 102 2 15 
 0.01 1 10.2 1 150 
Vannmetning 0 0 0 - 1500 

 
Tabell 4. Sammenhengen mellom ulike enheter for å uttrykke jordas matrikspotensiale (sug). 
 
 
pF er definert som logaritmen med grunntall 10 til tallverdien av matrikspotensiale gitt som cm H2O. 
Så et matrikspotensiale på -1000 cm H2O tilsvarer pF = 3.0. Ofte benyttes også begrepene tension og 
sug i tilknytning til matrikspotensiale og når disse begrepene brukes henviser en til tallverdien av 
matrikspotensialet og en ser bort fra det negative fortegnet. 
Ut fra den kapillære stigningsligningen kan også matrikspotensialet relateres til porediameter: 
porediameter = 0.30 / matrikspotensiale gitt som cm H2O og derfor brukes også begrepet jordas 
porestørrelsesfordeling om den samme kurven. Tabell 4 gir en oversikt over sammenhengen mellom 
ulike enheter for å utrykke jordas matrikspotensiale (sug). 
 
pF-kurver for hver markvannstasjon og dybde brukes først og fremst for å estimere jordas 
volumetriske vanninnhold ut fra målinger av jordas matrikspotensiale (Resistans- eller 
tensiometermålinger). pF-kurven brukes også til å utlede egenskaper om jordas porøsitet, jordas 
matrikspotensiale (uttrykker hvor sterkt vannet er bundet i jord), porestørrelsesfordeling, jordas 
drenerbare porevolum og jordas innhold av plantetilgjengelig vann. 
 
I laboratorium kan pF-kurven fremstilles ut fra målinger utført med trykkbeholder13 eller sand- og 
kaolinitt-boks (Eijkelkamp Agrisearch equipment)14. Det brukes i utgangspunkt uforstyrrede 
jordprøver som langsomt mettes med vann (2-4 dager). Jordprøvene settes under økende trykk fra 
vannmetning til 3 bar (pF = 3,5 bar ). Målingene ved 15 bar (pF = 4.2 = plantenes visnegrense) er 
utført i trykk-kammer på jord tørket og siktet gjennom en 2 mm sikt (Richards, 1941). Prøvene står 
under et gitt trykk inntil likevekt er inntrådt, eller i maksimum 10 døgn. Sylinderne med jordprøver 
tas ut og veies og settes deretter tilbake under høyere trykk. En pF-analyse tar vanligvis 1-2 måneder. 
Det lages da en serie med samhørende verdier av trykk og vanninnhold15. Ved å plotte disse og lage 
en middelkurve gjennom punktene fås pF-kurven. En beskrivelse av pF-analyse etter Børresen (1997) 
er gitt i vedlegg 3.  

                                                           
12  r (cm) = 0.15/h (cm H2O) under forutsetning at porene kan beskrives som rette og parallelle rør 
13  Trykkbeholdere av type Soilmoisture Equipment Corp. ble brukt ved NVE,  Planteforsk, og NLH-IJVF. 
14 Anvendes ved Institutt for jord- og vannfag (NLH). 
15 Vanninnholdet beregnes ut fra jordprøvenes vekt minus brutto tørrvekt (vannets tetthet 1 g/cm3) 
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For en og samme jordart er uttørkingskurven forskjellig fra oppfuktingskurven (hysterese). Det er 
uttørkingskurven som defineres som pF-kurven, den gir mer vann enn oppfuktingskurven ved samme 
tension. Da pF-kurven bare uttrykker jordas vanninnhold i en dreneringssituasjon er det en fordel å 
kunne bestemme pF-kurver in situ direkte fra feltmålinger. På grunn av den naturlige vekslingen 
mellom nedbør og oppholdsvær, med påfølgende oppfukting og uttørking av jorda, vil resultatet av 
målingene utgjøre en gjennomsnitts kalibreringskurve som ligger mellom hysteresegrense og derfor 
uttrykker jordas reelle vanninnhold bedre enn pF-kurven målt i laboratorium. For å konstruere en ”in 
situ” pF-kurve for hver dybde, benyttes nøytronmetermålinger (vol vann %) som plottes mot 
tensionsavlesninger (cbar). Metoden krever imidlertid flere år med målinger, spesielt for de nederste 
lagene i jorda, slik at det er tilstrekkelig data som dekker hele måleområde. 
 

2.1.5 Mettet vannledningsevne (KS) 
 
Forskjellen i jordas vannpotensiale mellom to punkter er den drivende kraften for vanntransport i jord 
Vannet beveger seg fra høyere (mindre negativt) til lavere vannpotensiale. Hvor raskt transporten går 
avhenger av jordas vannledningsevne. Tenker en seg porene i jorda som kapillære rør så vil 
transporten av vann i porene (volum vann pr tidsenhet) være proporsjonal med poreradius opphøyd i 
4. potens (Poiseuilles lov). Dette betyr at vannledningsevnen avtar raskt med avtakende porestørrelse 
eller matrikspotensiale. Ei sandjord har høy hydraulisk ledningsevne nær metning, men drenerer raskt 
ut vannet ved uttørring, og får da svært lav ledningsevne. En finere jordart vil holde bedre på vannet 
og opprettholde en høyere hydraulisk ledningsevne etter hvert som jorda tørker se f eks (Colleuille et 
al. 2001).  
 
Vannledningsevne i umettet sone kan bestemmes direkte i felt ved bruk av f. eks. 
tensjoninfiltrometeret16. Slike målinger i felt er ikke utført som standardmålinger ved 
markvannsstasjoner17 og det gis derfor her ikke noe beskrivelsen av metoden. Det refereres imidlertid 
til Kværno (2000). Den umettede vannledningsevne, som er en funksjon av jordas matrikspotensiale 
(K(h)), kan også estimeres ut fra pF-kurven og den mettede vannlegningsevnen (Ks). Derfor er vi 
først og fremst interessert å måle den mettede vannledningsevne (Ks). 
 
Mettet vannledningsevne (Ks) kan bestemmes både in situ i felt (med f. eks. dobbelringinfiltrometer) 
og i laboratorium på uforstyrrede jordprøver. Det er denne siste metodikken som ble valgt som 
standardmålinger ved markvannsstasjoner: Ks måles i laboratorium vha. et Eijkelkamp J.C.W. 
Laboratory Permeameter etter metoden beskrevet av Børresen (1997) – se vedlegg 4, eller ut fra 
målinger av luftpermeabilitet på uforstyrrede prøver - se vedlegg 5. Empiriske sammenhenger mellom 
mettet vannledningsevne og luftpermeabilitet er beskrevet av Riley (1996, Loll et al 1999).  Andre 
empiriske sammenhenger mellom jordas tekstur, organisk materiale, jorddyp og jordfysiske parametre 
er beskrevet for dyrket jord i Sør- Norge av Riley (1996). 
 
Et grovt estimat av Ks kan også finnes ut fra kornfordelingskurver og empiriske likninger som Hazens 
(Hazen, 1910) eller Gustafssons likning (Anderson, 1984).  
 
 
 
 
 
 
                                                           
16 NVE og NLH har Soil Measurement Systems tensjoninfiltrometer  
17 Det er utført målinger med tensjoninfiltrometer ved markvannsstasjon Ås (se Olsen, 1998), 
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2.2 Standardmålinger 
 
Vi skiller her mellom målingene som samles inn kontinuerlig (loggede målinger) og målingene som 
utføres manuelt som en kontroll av de loggede målingene eller for å kunne foreta en kalibrering 
(kontroll og kalibreringsmålinger). Det gjør oppmerksomt på at enkelte målinger som nå betraktes 
som kalibrerings- eller kontrollmålinger, var standardmålinger før automatiseringen av stasjonene. 
Det stilles krav til målenøyaktighet og tidsoppløsning for de målingene som skal utføres, og det er 
nødvendig at parametrene observeres med en stor nok hyppighet til at de fenomenene man ønsker å 
observere kan beskrives. Ved høy målehyppigheten (timebasis), må instrumentering derfor baseres på 
logger- og fjernoverføringssystemer. Sensorene som egner seg best for slike systemer er elektriske 
motstandsblokker (for målinger av resistans), dielektriske målinger (TDR), temperatursensorer og 
trykksensorer. Tabell 5 gir en oversikt over de ulike instrumentene og deres måleområde, 
influensområde og nøyaktighet. Ved valg av utstyrt er det i tillegg til de tekniske spesifikasjonene lagt 
vekt på kostnad, brukervennlighet, og leverandør. 
 

 
Instrument Parameter Måleområde Influensområde Nøyaktighet Kommentarer 
Klokkelodd Grunnvannsnivå 0-50 °C  0,5 cm Manuelle målinger 
Trykksensor Grunnvannsnivå 0-50 °C, 5-10 m 

0-1 bar  
 0,01 til 1 % 

påvirket av 
temperatur 

mulig til ± 5 mm 

 

Temperatur-
sensorer 

Grunnvanns-
temperatur 

0 til + 40 °C  ± 0.2 %  

Motstands-
sensorer 

Vannpotensiale 
Vanninnhold 

Teledyp 

-20 til –200 kPa 
0-80 °C 

5-15 cm rundt 
sensoren 

± 10 % 
(ca 2% pr. ºC) 

 

Temperaturpåvirket
 

TDR 
Moisture Point 

 

Vanninnhold 0-50% med høy 
nøyaktighet 

50-100% med lav 
nøyaktighet 

0-50 °C 

1-3 cm rundt 
sensoren 

± 1-3 % 
1 % nøyaktighet 
etter kalibrering 

Brukt på 
Abrahamsvoll 

markvannsstasjon 

Temperatur-
sensorer 

Jordtemperatur 
Teledyp 

-20 til + 40 °C  ± 0.2 %  

Gandahls 
telemåler 

Nedre teledyp 
Øvre teledyp 

0-2 m dyp avhengig 
instrumentlengde 

 ± 5 cm Manuelle målinger 

Snøskala Snødyp    Manuelle målinger 
Tensiometer Vannpotensiale 0 til –80 kPa 5 cm +/- 2Kpa pga. 

temperatur 
Manuelle målinger 

men mulig 
automatisering 

Temperaturpåvirket
Nøytronmeter Vanninnhold 0-100 % 15 til 70 cm rundt 

røret, funksjon av 
vanninnhold 

Usikkerhet ved 
absolutte verdier 

Manuelle målinger 
 

Tabell 5. Oversikt over målemetoder, måleområder og influensområder (modifisert etter 
Colleuille H. et al. 2001). 
 

2.2.1 Loggede målinger 
 
2.2.1.1 Grunnvannsnivåmålinger 
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 
Måling av grunnvannsnivå foretas vanligvis gjennom et hult rør påmontert en sandspiss, et såkalt 
peilerør, som er satt ned til under grunnvannsnivået. Alle markvannsstasjoner er utstyr for automatisk 
måling av grunnvannsstand vha. trykksensor. En trykksensor måler vanntrykket + lufttrykket over 
sensoren. Lufttrykket utliknes ved hjelp av en lufteslange som er åpen mot atmosfæren.  
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Manuell avlesning av grunnvannstand i rør skjer ved å lodde ned fra rørtoppen til grunnvannsstand. 
Enten via en elektrisk sensor eller i form av et klukkelodd, som gir fra seg en ”ploppelyd” når det 
berører vannspeilet. Verdien som avleses blir automatisk justert mot rørets høyde over bakken i NVEs 
database Hydra II. 
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Produsenten oppgir vanligvis trykksensorens nøyaktighet i prosent av måleområde. Den kan variere 
fra 0.01 % til 1 %. Ved markvannsstasjonene brukes Wika-sensor. Disse har et måleområde på 
mellom 5 og 10 m vannhøyde og en nøyaktighet på rundt 0.25 % (ca. ± 1 cm) inkludert 
temperaturpåvirkning. Temperaturpåvirkningen kan stå for +/- 5 mm. Manuell avlesning av 
grunnvannstand utføres vanligvis på en skala med cm-inndeling og uten hjelpemiddel er det vanskelig 
å lese av med bedre enn 0.5 cm nøyaktighet. 
 
• Kontroll og vedlikehold 
Det kan ofte samle seg sedimenter med lav kornstørrelse (fin sand, silt og leire) i bunnen av 
grunnvannsrør. For å få renset ut dette er det nødvendig å spyle rørene med jevne mellomrom. For å 
bedømme hvorvidt et rør er i ferde med å tettes igjen kan det foretas en vanngjennomgangstest. Testen 
går ut på at en bestemt mengde vann helles i røret. Vannmengden bør være nok til å heve vannstanden 
i røret med 1 m. Deretter utfører man 5 vannstandsmålinger med et minutts intervall mellom 
målingene. Senkningen av vannstanden gir et vanngjennomgangstall18. Høye verdier indikerer at det 
er en lav hydraulisk ledningsevne (eller dårlig installasjon av røret). Lave verdier viser at vannstanden 
i røret har høy hydraulisk ledningsevne og er følsom for endringer i det hydrauliske regimet (se f. eks. 
Dimakis, 2002). 
En annen metode for å sjekke om røret fylles med tette masser er å kontrollere den innvendige 
lengden av røret mot den opprinnelige lengden ved etablering. Dette er en enkel kontrollmåling som 
bør utfører hvert år. 
På grunn av mulig setninger eller løft av grunnvannsrørene som følge av telehiv i jord, er det viktig at 
det utføres en rutinemessig kontrollmåling av høyden på rørene over bakken. Dette bør også gjøres 
hvert år, for eksempel etter snøsmelting i juni/juli19. 
 
• Installering 
Til monteringen av grunnvannsrøret kan det som oftest benyttes et Pionjär slagbor. Et rør med 
sandspiss hamres ned til den ønskede dybden. Etter hvert som man presser rørene nedover skjøter 
man på nye til den nødvendige lengden er plassert i bakken. Det kan være fordelaktig å plassere en 
kapsel eller et lokk på toppen av røret for å hindre at fremmedlegemer kommer ned i grunnvannet. 
Hvis nødvendig kan man vurdere å påmontere en lås for å hindre hærverk. Det brukes vanligvis 
stålrør med indre diameter på 32 mm. 
 
• Observasjonsblankett 
Manuelle grunnvannsmålinger føres i en observasjonsblankett utarbeidet av hydrologisk avdeling. 
Skjemaet som benyttes heter ”observasjonsblankett for grunnvann og markvann”. Det finnes et 
skjema for hver stasjon. På en blankett skal det bare føres målinger fra samme måned. Det er plass til 
5 måledager. Måles det flere enn dette skal man begynne på en ny blankett. Avlesningene for 
grunnvannstand rundes av til nærmeste hele cm. Anmerkninger til målingene eller andre beskjeder, 
skrives nederst på skjemaet. Blankettene føres dobbelt, og observatøren oppbevarer en kopi. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18 Vanngjennomgangstallet er en beregnet ”gjennomsnittlig senkning” etter 1 og 5 min.  
19 Observasjonen føres i observasjonsblanketten under anmerkninger og i Hysopp (NVEs database). 
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2.2.1.2 Temperaturmålinger i jord og grunnvann 
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 
Jordtemperaturen måles direkte ved hjelp av sensorer utplassert i jorda ved ulike dybder. De fleste 
sensorene som brukes ved markvannsstasjonene er levert fra Scand Instrument20 i Norge og har 
betegnelsen SIN 6042. Sensoren måler resistansverdier (ohms) som omformes til strøm (4-20 mA) og 
som er en funksjon av temperatur. Denne temperaturmåleren kan benyttes både ved 
temperaturmålinger i grunnvann og i jord/luft. 
 
• Bruksområde/ innflytelsesområde 
Måleområdet er fra -20 til +40 °C. Det kan oppstå problemer hvis vann trenger inn i sensoren, men 
SIN 6042 er i utgangspunktet hermetisk og fungerer tilfredsstillende. 
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Instrumentet har en nøyaktighet på +/- 0.2 °C ved absolutte verdier.  
 
• Kontroll og vedlikehold 
Grunnvanntemperaturmåleren kontrolleres ved hvert stasjonsbesøk og minimum en gang i året. 
Grunnvannstemperaturen avleses ved kontrollmålinger i tidels grader og skrives med et siffer etter 
komma. Det er ikke mulig å kontrollere direkte temperatur i jorda og potensielle feil og avvik 
oppdages først og fremst ved å sammenligne måleresultatene ved ulike dyp sammen med 
lufttemperatur. 
 
• Installering 
I jord uten grus og stein lages hull for temperaturmåleren med et spesielt nedsettingsrør. Det er et rør 
med relativt tynne vegger, og en diameter litt mindre enn spissen på termometeret. Nedre ende er slipt 
til en skarp egg. Bruk av nedsettingsrøret sikrer god kontakt mellom jord og termometerspiss. 
Temperaturmåleren trykkes ned i hullet. Jordoverflaten nærmest inntil røret klappes til slik en unngår 
vannsig langs røret under regnvær. Har en ikke nedsettingsrør kan en bruke et vanlig vannledningsrør 
med ytre diameter 22 mm og med tilslipt egg i den ene enden. I grus og steinet jord og ved større 
dybder, brukes skovlebord til å ta ut et hull på 5-10 cm i diameter. Jorden blandes med vann til en 
tynn grøt. En passende mengde av blandingen tømmes ned i hullet (bruk en stor trakt) og 
temperaturmåleren trykkes forsiktig på plass. Siktet jord fylles rundt røret og klappes til i overflaten.  
Ved grunnvannsmålinger plasseres sensoren over trykksensoren i grunnvannsrøret. Dypet som 
måleren befinner seg på noteres. 
 
 
 
2.2.1.3 Resistansmålinger  
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 
Motstandssensoren består av en keramisk celle hvor det er innebygdt to elektroder (elektriske 
motstandsblokker). På samme måte som for tensiometer (se kapitel 2.2.2.2.) varierer vanninnholdet i 
den keramiske cellen med jordas matrikspotensiale på det aktuelle dypet. Cellens måleområde er 
bestemt av porestørrelsesfordelingen i materialet og den elektriske motstanden en måler vil være en 
funksjon av vanninnholdet i den keramiske cellen. 
Ved NVEs markvannsstasjoner brukes ”Granular Matrix Sensors”, såkalte Watermark sensorer, 
patentert i 1985 og produsert siden 1989 av Irrometer Co, Riverside, Canada.  
 
 
 

                                                           
20 ITAS (Instrumenttjenesten ved Ås) har også levert temperatursensor. 
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• Bruksområde/ innflytelsesområde 
Resistanssensorene er godt egnet for kontinuerlig registrering av fuktighetstilstanden i jorda og disse 
sensorene er ofte brukt for å estimere vanningsbehov av planter. Flere publikasjoner har påvist at 
sensorene gir tydelige og pålitelige utslag ved fukting og opptørking (se f. eks. Shock og Barnum, 
1993). 
Motstandssensoren har et innflytelsesområde på 5-15 cm rundt selve sensoren. Måleområdet regnes å 
ligge mellom -20 til -200 kPa (se under) og fra 0 til 80 ºC. 
Sensoren er følsom for frost og ved faseovergang vil resistansverdiene gjøre et dramatisk sprang. Ut 
fra denne egenskapen kan det være mulig å måle teledybde bygget på resistansmålinger i jord ved 
ulike dybder. Resistansmålingene i jorda gir et uttrykk for jordas innhold av flytende vann. Frysing av 
vann i jord vil gi samme effekt som en uttørking og gir derfor klare utslag på resistansmålingene. 
Dette gjør det mulig å overvåke den daglige forandringen med hensyn til frysing/tining i jord gjennom 
vinteren. 
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Ifølge leverandøren er måleområdet for Watermark Sensor 0 til -200 kPa, men det antas ofte at 
måleområdet begynner mellom -10 og -20 kPa. Dette betyr at resistanssensorene er usikre ved 
beregningene av endring i vanninnhold og lagerkapasitet når jorda er nær metning (0 kPa) og når 
matrikspotensialet er lavere enn -200 kPa (tørr jord). 
Ut fra manuelle målinger av jordas matrikspotensiale (utført med tensiometer) og samhørende 
elektrisk motstand, vil cellen kunne kalibreres og resistansmålingene konverteres til 
matrikspotensiale. Ved å benytte pF-kurven kan verdiene for jordas matrikspotensiale omregnes til 
volumprosent vann. 
Resistanssensorer viser litt forsinkelser i forhold til tensiometrene. Sensorene fortsetter å registrere 
endring i matrikspotensiale inntil ca. -200 kPa mens tensiometrene er begrenset til ca. –80 kPa.  
Sensorene påvirkes av temperatur. Ifølge Irrometer varierer resistanssensorene rundt 1.8 % per °C ved 
temperaturer mellom 15-20 °C (Thomsom og Armstrong, 1987). Relasjonen mellom jordtemperatur 
og resistansmålinger er ikke lineær og viser f. eks. at ved 4 °C er verdiene for resistans ca. 2 ganger 
større enn ved 20 °C. 
Ifølge Irrometer kan det være +/- 10 % variasjon mellom sensorene (brev til NVE, 1994). Vår erfaring 
viser at for hver sensor og for hvert dyp bør det utarbeides en kalibreringskurve. For nøyaktig 
konvertering av resistansmålinger bør målingene beregnes ut fra en kalibreringskurve som inkluderer 
en korreksjon for jordtemperatur. Dette er foreløpig ikke gjort ved markvannsstasjonene, og gjør at 
verdiene for matrikspotensiale når temperaturen begynner å synke under 15-10 °C er overestimert. 
Dette medfører i sin tur at vanninnholdet blir underestimert. 
Det kan være stor usikkerhet i å omregnede verdier på grunn av stor spredning i kalibreringspunktene. 
Det betyr at absolutte verdier som beregnes er usikre, imidlertid er de relative verdiene (endring over 
tid) relativt gode.  
 
• Kontroll og vedlikehold 
I tillegg til at de trengs kalibrering for hver sensor, er en ulempe deres begrensede måleområde og 
levetid. Sensorenes levetid er noe over fem år og sannsynligvis inntil 10 år i vanlige jordarter 
(avhengig av jordas surhet og strømningsforhold). Det er litt uklart om kalibreringen kan endre seg 
over tid. 
 
• Installering 
I jord uten grus og stein lages et hull for motstandsblokkene med et spesielt nedsettingsrør. Det er et 
rør med tynn vegg og diameter litt mindre enn selve sensoren. Nedre ende er slipt til en skarp egg. 
Bruk av nedsettingsrøret sikrer god kontakt mellom jord og den keramiske cellen. Instrumentet 
trykkes ned i hullet. Jordoverflaten nærmest inntil røret klappes til slik en unngår vannsig langs røret 
under regnvær. Har en ikke nedsettingsrør kan en bruke et vanlig vannledningsrør med en ytre 
diameter på 22 mm og med tilslipt egg i den ene enden. 
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I grus og steinet jord og ved større dybder, brukes skovlebord til å ta ut et hull på 5-10 cm i diameter. 
Jorden som tas opp fra den dybde der den porøse cellen skal stå, siktes med 2 mm sikt. Jorden blandes 
deretter med vann til en tynn grøt. En passende mengde av blandingen tømmes ned i hullet (bruk en 
stor trakt) og instrumentet trykkes på plass. Siktet jord fylles rundt røret og klappes til i overflaten. 
Jorda skal legges tilbake i sitt naturlige rekkefølge. 
 
 
2.2.1.4 Time Domain Reflectometry (TDR) 
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 
TDR er en indirekte metode for å måle jordfuktigheten. Målesondene installeres vertikalt og kan være 
inndelt i flere segmenter21. Metoden bygger på at en sender ut elektromagnetiske bølger langs en 
overføringslinje i jord og måler hvor lang tid det tar før bølgen reflekteres (ts). Den dielektriske 
konstanten, som bestemmer de elektronmagnetiske bølgenes hastighet, varierer med jordas 
vanninnhold. 
Hastigheten uttrykkes som: v = 2L/ts hvor L er lengden av sensorene.  
Hastigheten på en slik bølge i vakuum vil være: v = c / )(K  hvor c = lyshastigheten og K den 
dielektriske konstanten (relativ permittivitet). Jordas dielektriske konstant kan derfor ved målingene 
finnes fra: K = )2L /  tsc(  
Den dielektriske konstanten er 1 for luft, for fast materiale i jord ca 3-5 og for vann ca. 80 og ca. 3.2 
for is. Dermed kan man også utføre målinger i frossen jord for å avgjøre andelen av flytende vann. 
Metoden er generelt velegnet for beregning av jordas vanninnhold.  
 
• Bruksområde/ innflytelsesområde 
Måleområdet er fra 0 til 100 % vanninnhold, og fra 0 til 150 ºC. 
TDR-målingen representerer kun et lite område rundt sondene (mellom 1 og 3 cm), dermed kan små 
anomalier i jordsmonnet gi store utslag. I følge ESI skjer 50 % av påvirkningen innen 1 cm fra 
sensorens akse og 90 % innen 3 cm. Luftbobler, hull, stein og lagdelingen i jord kan derfor ha en 
betydelig innvirkning på målinger. Nøytronmeter (se 2.2.2) har en innflytelsesradius som er inntil 10 
ganger så stort. Måleområdet til TDR gjør at man kan måle forandringer i vanninnholdet nær 
vannmetning, noe som ikke kan gjøres med elektriske motstandsblokker. Dermed kan man få et bedre 
estimat av vanntransporten med TDR.  
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Studiene til Topp et al. (1980) viser at jordtetthet, tekstur og saltholdighet har neglisjerbar effekt på 
relasjonen mellom dielektrisitetskonstanten og det volumetriske vanninnholdet. Det samme gjelder for 
temperaturer mellom 0-30 °C. Derimot kan endringer i det organiske innholdet i jorda påvirke denne 
relasjonen. Det er en usikkerhet i målingene ved absolutte verdier, og nøyaktigheten regnes for å ligge 
innenfor 1-3 % ved standard kalibrering. 
 
• Kontroll og vedlikehold 
De første TDR-sensorene ble installert i 1999 ved markvannsstasjon Abrahamsvoll, og fungerer 
tilfredsstillende. Kontroll og kalibrering kan skje ved å sammenlikne dataene fra TDR instrumentet 
med data fra tensiometer eller fra en annen indirekte metode som nøytronmetersmålinger eller 
resistansmålinger. 
 
 
 
 

                                                           
21 TDR-sondene som brukes på markvannsstasjon Abrahamsvoll er inndelt i segmenter av 30 cm lengde (Soil 
Moisture Measurement System, Campbell Scientific Ltd.) 
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• Installering 
I korte trekk består installeringen i at det lages et hull for sondene med et spesielt nedsettingsrør for 
TDR. Bruk av nedsettingsrøret sikrer god kontakt mellom jord og sonden. Instrumentet trykkes ned i 
hullet. Jordoverflaten nærmest inntil røret klappes til slik en unngår vannsig langs røret under 
regnvær. Sonden kobles til dataloggeren. Deretter blir apparatet programmert og innstilt for lengden 
til sensorkablene. Instrumentene skal i utgangspunktet være ferdig kalibrert fra fabrikken. For en 
grundigere gjennomgang referer til Hook et al. (1992) og Pedersen et al. (2000).  
 

2.2.2 Manuelle målinger (kontroll og kalibrering) 
 
2.2.2.1 Nøytronmetermålinger  
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 
Et nøytronmeter består av en radioaktiv kilde og en detektor som senkes gjennom et adkomstrør satt 
ned i jorda. Prinsippet er at man foretar en indirekte måling av jordas vanninnhold med termaliserte 
nøytroner fra en radioaktiv kilde. Nøytroner med en hastighet på ca 1600 km/s (energinivå på 2-4 
MeV) sendes ut i en kuleform fra den radioaktive kilden. Når nøytronene kolliderer med elementer 
med lav atomvekt vil nøytronene miste noe av energien, noe som betyr at nøytronenes hastighet avtar. 
Når det har skjedd så mange kollisjoner at nøytronenes hastighet er redusert til ca 3 km/s (energinivå 
på ca 0.03 eV) benevnes de termaliserte nøytroner. Det er disse termaliserte nøytronene som 
registreres av detektoren plassert over den radioaktive kilden. Antall nødvendige kollisjoner for en 
senkning av nøytronenes energinivå fra 2 MeV til 0.03 eV er en funksjon av type element. For 
eksempel 18 for Hydrogen, 114 for Karbon og 150 for Oksygen. Dette betyr at tettheten av 
termaliserte nøytroner gjenspeiler andelen av lette atomer i jorda, i første rekke hydrogen. 
Mesteparten av hydrogen i mineraljord forekommer i vannmolekylene, noe som gjør utstyret velegnet 
for måling av jordas vanninnhold. Ved siden av elastiske kollisjoner kan også nøytronene fanges opp 
av atomkjerner og da i første rekke elementer som kadmium, bor og klor. 
Tettheten av termaliserte nøytroner rundt den radioaktive kilden vil være en likevekt mellom kildens 
styrke, mengden av elementer som senker nøytronenes hastighet og mengden av elementer som kan 
fange opp nøytroner. Hvor langt fra kilden nøytronene beveger seg før de termaliseres avhenger i 
første rekke av mengden vann rundt kilden. 
Markfuktighet (nøytronmetermåling), måles i cpm (counts per minute = tellinger pr minutt) og 
registreres i databasen som Vol % (m3/m3). Fagansvarlig ved HV mottar fra observatør en datautskrift 
med målingene i cpm. Data konverteres til volumprosent ved hjelp av fabrikk-kalibreringsligningen 
og målt jordtetthet. Konverteringen foretas i et regneark i Excel og overføres deretter til Hydra II. 
Prinsippet for omregning av cpm-verdier til vanninnhold er presentert i kapitel 4.11. 
 
• Bruksområde/ innflytelsesområde 
I forbindelse med drift av markvannsnettet har NVE anskaffet 3 nøytronmeter. Måleområdet til 
instrumentet ligger på fra 0 til 100 % vannmetning. Nøytronmetermålingene i jorda gir, selv om 
vinteren når markvannet er delvis frosset, et uttrykk for jordas totale innhold av vann. I en vannmettet 
jord er radiusen på innflytelsesområdet ca 15 cm, og i en tørr jord opp mot 70 cm. Dette betyr at en 
måler et relativt stort jordvolum. Ved målinger på dyp mindre enn 15-20 cm trengs en egen 
kalibreringskurve. 
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Nøytronmeteret er kalibrert hos fabrikanten, og kalibreringskurven for en standard jord ved ulike 
jordtettheter målt i aluminiumsrør følger med instrumentet. Prinsippet for kalibreringer er beskrevet i 
brukerveiledningen fra Nucleotronics ApS (1994). For å måle relative endringer av vanninnholdet 
over tid har det vist seg brukbart å benytte kalibreringskurven som følger instrumentet (fabrikk-
kalibreringsligningen). Målinger av absolutt vanninnhold vil derimot oftest kreve en egen 
kalibreringskurve, og man får en usikkerhet ved absolutte verdier uten kalibrering. 



 

 

 

 
26 



 27

• Kontroll og vedlikehold 
En grundig gjennomgang i bruken av dette instrumentet er å finne i NVE (1995), og i Nucleotronics 
ApS (1994), som tar for seg både nøytronmeter og gammameter.  
Bruk av nøytronmeter krever ekstra oppmerksomhet under bruk på grunn av radioaktiviteten. I 
vedlegg 5 gis et utdrag av NVEs sikkerhetsrapport om transport, lagring og bruk av nuklære 
måleinstrumenter (Colleuille, 2001). Alle som arbeider med radioaktivt materiale skal forsøke å holde 
den strålingsdosen man eksponeres for til lavest mulig nivå.  
For å ha kontroll på strålingsdosen må alle som bruker denne type apparater være utstyrt med et eget 
filmdosimeter. Filmdosimeteret består av en fotografisk film som svertes av strålingen. Dosimeter fås 
fra Institutt for Energiteknikk N-2007 Kjeller. Når nukleærinstrumentet ikke er i bruk skal det lagres 
på et tørt sted der ingen oppholder seg over lengre tid, Instrumentet skal låses fast inne i skjoldet.  
 
• Installering 
Ved transport eller forsendelse av nøytronmeterne skal de transporteres i en type A-beholder. Når de 
er under transport i transportkasse skal det følge med et transportdokument (se vedlegg 5). 
Bruk av sonden skjer ved at den fires ned i adkomstrøret uten å bli berørt av operatøren. Målearbeidet 
i felt skal legges opp slik at opphold nærmere enn en meter fra nukleærsonden begrenses. Det er 
etablert som regel 3 adkomstrør per stasjon. Måling skjer fra 15 cm dyp under bakken, og deretter for 
hver 15 cm ned til 2 m, evt. ned til grunnvannsnivå.  
 
• Observasjonsblankett 
Det er ikke utarbeidet noen observasjonsblankett for nøytronmålinger. Utskriften fra BASC sendes til 
NVE. I tillegg til selve utskriften skal dato, klokkeslett, rørsnr., stasjon og eventuelt de ulike dybdene 
(i tilfellet utskriftene til dybdene skulle vise seg å være feilaktige) inkluderes. Observatøren 
oppbevarer alltid en kopi. 
 
 
2.2.2.2 Tensiometermålinger 
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 
Tensiometeret er et instrument for måling av markvannets binding til jorda i umettet sone, dvs. jordas 
matrikspotensiale. Et tensiometer består av en porøs, vannfylt keramisk celle/kopp som gjennom en 
vannsøyle er forbundet til et manometer. Den porøse koppen er plassert på ønsket dyp i jorda og skal 
stå i god kontakt med jorda rundt koppen. Når vanninnholdet i jorda avtar vil vann trekkes ut gjennom 
tensiometerkoppen og dette undertrykket registreres med manometeret. Tensiometeret gir derfor et 
mål på jordas matrikspotensiale. Tensiometeret som brukes på markvannstasjonene (Modell 2725A 
fra Soilmoisture INC) består av en vannbeholder med innebygd pumpe. Et rør av plast, et manometer 
(vakuummåler) og en porøs keramisk celle. 
 
• Bruksområde/ innflytelsesområde 
Tensiometeret virker bare i den våte delen av markvannets variasjonsområde, dvs. ved tensjon mindre 
enn 80-85 centibar. Tensiometeret har et influensområde på rundt 5 cm rundt cellen. Tensiometeret 
avleses manuelt, helst daglig eller ukentlig når det gjøres som en kontroll av resistansmålinger. Ved 
bruk av tensiometer til utarbeidelse av kalibreringskurve kan være tilstrekkelig med målinger noe 
ganger i måneden. 
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Utstyret tåler ikke kuldegrader og brukes derfor kun i vekstsesongen. Tensiometeret fungerer best 
dersom det ikke utsettes for større temperatursvingninger over døgnet. Det bør derfor holdes tildekket 
ved hjelp av et isolerende lokk av finer foret med isopor (eller liknende), som settes over toppen av 
instrumentet. Tensiometeret påvirkes av endringer i temperatur, noe som kan medføre en usikkerhet 
på +/- 2 Kpa. Verdien mellom to streker er 2 cbar (= kPa) og med øyemål leser man av til ca. 1 cbar 
nøyaktighet. Det skal ikke brukes desimaler ved notering av verdi.  
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Manometeret og den porøse cellen må behandles forsiktig, da de ikke tåler støt. Den porøse cellen må 
ikke tilsmusses med fett, olje eller lignende, fordi dette kan tette porene. Manometeret ødelegges 
dersom det utsettes for temperaturer under null grader.  
Forutsetningene for at tensiometeret skal kunne fungere er at det er god kontakt mellom den porøse 
cellen og jorden og at instrumentet er fylt med vann og lukket slik at det ikke slipper til luft. En bruker 
derfor kokt vann, da ukokt vann inneholder luft, som frigjøres når det utsettes for undertrykk. 
Tensionmålinger kan påvirkes av hysterese effekten. Det vil si at avhengig av om jorden er utsatt for 
en oppfukting eller enn inntørking, så vil en gitt tensionsverdi kunne indikere to forskjellige 
vanninnhold (se også kapitel om pF-kurve). 
 
• Kontroll og vedlikehold 
Tensiometeret bør kontrolleres flere ganger i løpet av målesesongen for å sjekke om nullstillingen 
holder seg korrekt og om det er ikke noe lekkasjer slik at røret blir tomt for vann. Når jorda tørker ut 
(> 75-85 cbar) blir luft sugd inn gjennom den porøse cellen. Under slike forhold vil tensiometeret ikke 
fungere. Har tensiometeret sluttet å fungere, nytter det ikke å sette det i gang igjen før jorda er blitt 
fuktet opp av regn. For klargjøring av tensiometeret refereres til NVEs notat 02-1995 av Østen A. 
Tilrem. 
Ved avslutning av målingene om høsten må alle manometrene og vannbeholderne, samt plastrør som 
står inntil 60/75 cm under bakkenivå tas inn og rengjøres. Det utføres en kontrollmåling ved å sette 
tensiometeret i en bøtte med vann og lese verdien på manometeret. Alle manometrene leses også etter 
at de er skrudd av og verdiene noteres på observasjonsblanketten (nullstillingskontroll). 
 
• Installering 
Tensiometeret settes normalt ut i slutten av mai måned når det ikke fare for nattefrost og hentes inn 
igjen ofte i september. Nærmere tidsangivelsene må vurderes fra sted til sted ut fra de lokale 
klimaforhold. I jord uten grus og stein lages hull for tensiometeret med et spesielt nedsettingsrør. Det 
er et tynnvegget rør med diameter litt mindre enn den porøse cellen. Nedre ende er slipt til en skarp 
egg. Bruk av nedsettingsrøret sikrer god kontakt mellom jord og den porøse cellen. Tensiometeret 
trykkes ned i hullet. Jordoverflaten nærmest inntil røret klappes til slik en unngår vannsig langs røret 
under regnvær. Har en ikke nedsettingsrør kan en bruke et vanlig vannledningsrør med ytre diameter 
22 mm og med tilslipt egg i den ene enden. I grus og steinet jord og ved større dybder, brukes 
skovlebor til å ta ut et hull på 5-10 cm i diameter. Jorden som tas opp fra den dybde der den porøse 
cellen skal stå, siktes med 2 mm sikt. Jorden blandes med vann til en tynn grøt. En passende mengde 
av blandingen tømmes ned i hullet (bruk en stor trakt) og tensiometeret trykkes på plass. Siktet jord 
fylles rundt røret og klappes til i overflaten. Jorda skal legges tilbake i sitt naturlige rekkefølge. 
Delene settes sammen og fylles med vann, slik at en får et vannfylt, lukket system. En nøyere 
gjennomgang av installering og bruk er å finne i Tilrem (1995). 
 
• Observasjonsblankett 
Tensionsmålinger føres på en spesiell observasjonsblankett utarbeidet av hydrologisk avdeling. 
Skjemaet som benyttes heter ”observasjonsblankett for grunnvann/markvann”. Det finnes et skjema 
for hver stasjon. På en gitt blankett skal det bare føres målinger fra samme måned. Det er plass til 5 
måledager. Komma skal ikke brukes ved tensiometermålinger. Observatøren fyller ut år og måned. 
Dato for den dagen målingene gjøres føres i rubrikken ”Dag” og tidspunkt (i hele timer) føres i 
rubrikken ”klokkeslett”. Målingene føres i rubrikkene merket ”Obs” (for observasjon). Tensiometeret 
avleses i hele centibar. Verdien mellom 2 streker på skalaen til manometeret er 2 centibar (Soil 
Moisture Equipment Corp. Manometer). Man skal lese av til nærmeste hele centibar på øyemål. Det 
skal ikke brukes komma og desimaler. Før avlesning knipses det lett på manometeret for at nåla skal 
innstille seg riktig. Anmerkninger til målingene eller andre beskjeder, skrives nederst på skjemaet. 
Blankettene føres dobbelt, og observatøren oppbevarer en kopi. 
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2.2.2.3 Telemålinger 
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 

Telegrensemåleren som brukes i markvannsstasjoner er utviklet av Rune Gandahl, Sverige22. Måleren 
består av et indre plastrør med ytre diameter 15 millimeter og lengde 2 meter som settes vertikalt i 
jorda. En gummislange er innespent i plastrøret. Åpningen mellom gummislangen og plastrøret er fylt 
med en såkalt indikatorvæske som består av destillert vann tilsatt metylenblått23. Røret beskyttes av et 
grovere ytre rør, også av plast. Forutsetningen for teleregistreringen er at det bare er en horisontal 
varmeutveksling mellom måleren og grunnen omkring. Prinsippet er at en væskesøyle i måleren 
skifter farge når den fryser til is. Væskens frysepunkt er som for vann og væskesøylen vil dermed 
fryse til is på samme dybde som telefrontens nivå. Den delen av væsken som er flytende er blåfarget 
mens delen som har kuldegrader er klar og gjennomsiktig. Røret med væskesøylen dras opp for 
avlesning av telegrensen. Både øvre og nedre telegrense avleses. Øvre telegrense har en om våren når 
telen smelter nedover fra jordoverflaten. Med øvre telegrense menes altså smeltefrontens dybde slik 
den beveger seg nedover under teleløsningen. Med nedre telegrense menes telefrontens dybde slik den 
oppstår om høsten og siden vandrer nedover utover vinteren. En observasjon av teledybden angir 
avstanden fra toppen av teledybdemåleren til telegrensen. Når observasjonene behandles, blir dette 
korrigert til dybde under bakkenivå. 

• Bruksområde/ innflytelsesområde 
NVE har så langt hatt god erfaring med dette instrumentet som er meget enkelt både med hensyn til 
montering, observering og vedlikehold. Samtidig er prisen lav. Måleområdet til telemåler som brukes 
ved markvannsstasjoner er fra 0 til 2 meters dyp.  
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Dette er en manuell metode som kan kreve erfaring med avlesninger siden skillet mellom fargene ikke 
alltid er skarpt, spesielt med eldre gummislanger. Det er foretatt kun ukentlige målinger på de fleste 
markvannsstasjonene, dette gjør at det er vanskelig å fange opp små episoder med tining/frysing som 
kan oppstå i løpet av vinteren, da spesielt snø- og telesmelting som skjer i løpet av noen få dager. Det 
er viktig at instrumentets nullpunkt ikke forskyves (telehevning) og dette er kanskje den største 
feilkilde for registreringer av teledybde. 
Hvis det er lekkasje noe sted slik at det kommer vann ned i ytrerøret, kan målerøret fryse fast og det 
vil da ikke være mulig å foreta noen avlesning eller man kan få målinger som synes å være over 
bakkenivået. Plastrøret rundt isolasjonskappen kan bli varmet opp av solen på etter vinteren og snøen 
rundt den vil da smelte. Spesielt under snøsmeltingen om våren kan snøen smelte fortere omkring 
isolasjonskappen og det vil dannes en trakt rundt måleren. Dette fører til at telen smelter fortere rundt 
måleren enn i terrenget omkring.  
 
• Kontroll og vedlikehold 
Apparatets driftssikkerhet er relativt god. Måleren bør kontrolleres en gang pr. år. Indikatorvæsken 
bør skiftes annet hvert år. Og det kan være nødvendig å bytte gummislangen etter flere år. Målerens 
nøyaktighet er rimelig god (+/- 5 cm). På grunn av mulig setninger eller løft av telemåleren/trestativ 
som følge av telehiv i jord, er det viktig at det utføres en rutinemessig kontrollmåling av høyden på 
telemåleren over bakken. Dette bør gjøres hvert år om sommeren. 
 
• Installering  
Gandahl telegrensemåler består av et trestativ, laget av trykkimpregnerte materialer og beiset. Stativet 
består av to påler (125 cm) satt vertikalt ned i jorda. Disse avstives med to horisontale bord. Selve 
instrumentet settes opp mellom de to pålene. Toppen av det indre målerøret settes omkring 70 cm 
over bakken.  
 
                                                           
22 Telemåler kan leveres av Geonor As i Norge (se Geonor, 2002) 
23 Indikatorvæsken består av destillert vann tilsatt metylenblått farge pulver 0.5 g metylenblått til 1 l vann. 
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Det lages hull i bakken for målerøret ved hjelp av en sonderstang som drives ned i bakken med slegge 
eller boremaskin. For å kontrollere evt. forskyvning som følge av telehiv bør det settes et fastmerke 
slik at nullpunktets høyde kan nivelleres inn. 
Telegrensemåleren som leveres av Geonor er forsynt med en stålplate som forankrer kapselen i 
bakken. I bunnen av ytrerøret er det montert et anker som skal holde måleren på plass ved eventuelt 
telehiv. Hvilket utstyr som er mest anvendelig for oppsondering av hullet instrumentet skal stå i er 
avhengig av jordtypen. I leire, silt, sand, grus og jordsmonn med mindre steiner kan man bruke en 
Pionjär boremaskin eller liknende. Stålplaten legges ned på bakken og boringen skjer fra midten av 
platen. Når hullet er ferdig fører man instrumentet med ankeret sikret med en strikk ned ved hjelp av 
et monteringsrør av stål. Når ytrerøret er på ønsket dyp skrur man ut ankeret. Innerøret trekkes opp 1-
2 cm hvis mulig. Åpningen i røret dekkes med et skrulokk. Informasjon om telemåler kan også finnes 
i Geonor (2002), NVE (1995) og Andersen og Ruud (1977). 
 
• Observasjonsblankett 
Teledybdemålinger føres på en spesiell observasjonsblankett utarbeidet av hydrologisk avdeling. 
Skjemaet som benyttes heter ”observasjonsblankett for grunnvann og markvann”. På en blankett skal 
det bare føres målinger fra samme måned. Det er plass til 5 måledager. Observatøren fyller ut år og 
måned (evt. klokkeslett). Dato for den dagen målingene utføres, skrives i rubrikken ”Dag”. Målingene 
føres i rubrikkene merket ”Obs” (for observasjon). Avlesningene for teledybde rundes av til nærmeste 
hele cm. Anmerkninger til målingene eller andre beskjeder, skrives nederst på skjemaet. Blankettene 
føres dobbelt, og observatøren oppbevarer en kopi. 
 
 
2.2.2.4 Snømålinger 
 
• Utstyrsbeskrivelse og prinsipp med målinger 
Ved markvannsstasjoner avleses snødyp samtidig med teledyp ved en stake med cm-skala som står 
ved telemåler. Snødybden avleses i hele cm.  
 
• Nøyaktighet og begrensninger 
Tining eller opphoping av snø mot målestaven kompenseres ved å jevne ut snøen rundt denne. 
Snødybden ved målestaven skal tilsvare snødybden i det nærmeste området.  
 
• Kontroll og vedlikehold 
På grunn av mulig setninger eller løft av snøskalaen som følge av telehiv i jord, er det viktig at det 
kontrolleres at nullnivået til skalaen ligger på bakken. 
• Installering 
En snødybdeskala festes til stativet til telemåleren. Målestaven bør være i en lys farge siden mørke 
materialer kan forsterke smelting av snøen rundt staven. 
 
• Observasjonsblankett 
Snødybden noteres i ”observasjonsblankett for grunnvann og markvann”. Målingene rundes til 
nærmeste cm.  
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2.3 Loggere og fjernoverføringssystemer 
 
 
Parametrene ved markvannsstasjoner registreres med en stor nok hyppighet slik at korte variasjon i 
vanninnhold, temperatur og grunnvannsstand kan beskrives. Målehyppigheten gjør at man må basere 
instrumentering på logger- og fjernoverføringssystemer. 
 
Det er her krav man må stille til apparater som skal foreta datainnsamlinger under lange tidsrom i felt. 
Det først er at driftssikkerheten er god. Det andre kravet er at markvannsparametrene må kunne 
fjernoverføres og registreres i NVEs database. 
 

2.3.1 Logger 
 
Det stilles også krav til apparatur som skal foreta datainnsamlinger. Loggeren skal kunne tilkobles alle 
ønskelig sensorer (motstandblokker, TDR, trykksensor, temperatursensorer…). Dataloggeren må ha 
tilstrekkelig inngang for kanaler (mht. antall sensorer), tidsoppløsning og hukommelseskapasitet. Et 
av de viktigste kravene som stilles er driftssikkerheten. Kostnaden knyttet til kjøp av loggeren og 
nødvendig tilleggutstyr er også en viktig kriter ved valg av loggersystem. 
Det er pr. i dag tre forskjellige loggersystem i bruk ved NVEs markvannsstasjoner: 

• Campbell-logger (og mulitplexer): Kise og Særheim 
• Newlog-logger (og Interface bokser): Ås, Nordmoen, Groset, Kvithamar, Værnes og Vågønes 

(2 logger pr. stasjon).  
• Sutron-logger (og multiplexer): Abrahamsvoll. 

 
Sensorene til markvannsstasjoner Kise og Særheim er direkte koplet til logger som tilhører 
Norpre/Planteforsk meteorologisk målestasjoner og drives av ITAS (Instrumentstjeneste Ås).   
I 1998 ble det valgt å anvende Newlog loggere som leveres av Skand Instrument As som 
standardlogger ved automatisering av de andre markvannsstasjonene. Denne loggeren brukes allerede 
på mange NVEs vannstand-/vannføringsmålestasjonene. Ved etablering av markvannsstasjon 
Abrahamsvoll (Sør-Trøndelag) ble det valgt imidlertid å basere systemet på en logger av typen Sutron 
8210, kombinert med TDR instrument Moister-Point og tilleggskomponenter fra Campbell Scientific 
(multiplexer).  
 

2.3.2 Tilleggsutstyr for Newlog-loggere 
 
Det er to tilleggsutstyrer som må kobles til Newlog-loggere: 
 

• SIN 720: interfaceboks (1 stk pr logger): 
”Interface boksen”, det fysiske grensesnittet mellom sensor og logger, er apparatet som omformer 
sensorsignaler til signaler som loggeren kan tolke. Generelt for SIN24 interfacebokser er at analoge 
sensorsignaler gjøres om til frekvens før de sendes ut til Newlog. Apparatet har et internt batteri med 
levetid på ca. 2 år. 

 
• SIN 719: lineariseringenheter (1 stk pr logger). Dette er et apparat som lineariserer signal fra 

markfuktighetssensorene. 
 
 
 
 
                                                           
24 SIN = Skand Instrument Norge 
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3  NVEs database og dataformidling 
 
 
3.1 Dataflyt 

 
Ved datainnsamling deler vi mellom automatisk måling/dataoverføring og data som samles inn 
manuelt. Den manuelle innsamlingen skjer ved at en observatør foretar avlesning/måling og noterer 
informasjonen i en observasjonsblankett. Observasjonsblanketten sendes hver måned til NVE. Ved 
automatisk dataoverføring kalles logger opp en til to ganger per døgn. Dataene kommer inn til 
datamottak og overføres derfra til Hydra II. 
 
 
 

3.2 Stasjonsopplysninger registrert i NVEs database  
 
I NVEs database defineres en stasjon som en geografisk posisjon angitt ved sine koordinatene i UTM-
systemet og høyde over havet i Statens kartverks referansesystem. Nummereringen av stasjonene er 
knyttet til vassdragsområdene slik disse er inndelt i NVEs vassdragregister del REGINE. 
Stasjonsnummeret i Hydra II består av tre deler: vassdragsområde, løpenummer innen det aktuelle 
vassdragsområdet, punktnummer. Hvis data fra flere posisjoner i terrengoverflaten har en logisk 
samhørighet, f. eks flere grunnvannsrør i et forsøksfelt, opprettes disse som flere stasjoner med 
samme vassdragsnummer og hovednummer, men med forskjellige punktnummer. Serienummer i 
Hydra II består av følgende elementer: stasjonsnummer, parameter (denne angir hvilken fysisk 
størrelse serien inneholder med tallkode i henhold til EDC-protokollen (Environmental Data 
collecting Protocol), versjonsnummer (ulike målemetode, parallelle målinger av samme parameter). 
For eksempel angir serienummer 16.233.0.2002.1. en punktstasjon i vassdragsområde 16 (Skienselv) 
med løpenummer 233 og hovednummer 0 (markvannsstasjon Groset), grunnvannsmålinger 
(parameter 2000), og versjon 1 (manuelle målinger). 
For hver stasjon er det i databasen registrert i tillegg opplysninger om beliggenhet (i form av UTM-
koordinatene), navn, dato for aktivisering og betegnelser på stasjonen, hvilke sensorer som finnes der, 
og informasjon om de måleseriene som finnes for hvert enkelt instrument. Systemet inneholder en 
tabell der måleseriene knyttes opp mot en rekke opplysninger. Disse er dato for første observasjon, 
dato for siste observasjon (som bare benyttes når måleprogrammet er avsluttet), kode for eventuelle 
aksessbegrensninger (sperring av data for grupper av brukere), angivelse av type målested, angivelse 
av seksjon/gruppe/institusjon som er ansvarlig for seriens kvalitet og ajourhold, struktur (punkt- eller 
vertikaldata) og et felt for kommentarer. En mer fullstendig oversikt over Hydra II finnes i Taksdal 
(2000). 

 
 
3.3 Kontroll av data  

 
Dataene som kommer inn til NVE, uavhengig om de er manuelle eller automatiske, skal gjennomgå 
en kontroll i NVEs database (Hydra II). For de fleste parameterne foretas to typer kontroll: primær og 
sekundærkontroll. Etter primærkontrollen overføres dataene fra Hytran (hydrologisk 
transaksjonstabell) til Hykval (Hydrologiske kvalitetskontrollerte data). Fra Hykval blir døgndata 
registrert i HydagT (Hydrologiske daglige data transaksjontabell) og til sist overføres dataene til 
Hydag (Hydrologiske daglige data).  
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Ved manuelle innlegging av data (observasjonsblanketter) benyttes programmet Manreg (manuell 
registrering). Manreg overfører dataene til Hytran. Det er viktig at observatørskjema skrives inn og 
registreres så fort som mulig etter at det er mottatt, slik at eventuelle feil kan rettes mens observatør 
fremdeles har informasjonen friskt i minne. Hvis det har gått lang tid innen man oppdager en anomali, 
og den tilsynelatende stemmer overens med det som står på observatørskjema, blir det veldig 
vanskelig å finne riktig verdi. En del av de manuelle dataene som kan mottas fra markvannstasjonene 
har betegnelsen vertikaldata. Dette er data som genereres der det blir tatt flere målinger av samme 
parameter på forskjellige dyp for samme målepunkt. Dvs. at det er flere enn en måling for en 
parameter ved et gitt tidspunkt. Vertikaldata genereres for f. eks. jordtemperatur, tensiometermålinger, 
markfuktighet (nøytronmetermålinger) og resistans. 
Automatiske loggede data er pr. i dag ikke kvalitetskontrollert. Dette fordi de eksiterende 
kontrollprogrammene er dårlig tilpasset for håndtering av vertikal data med timebasisoppløsningen.  
Et nytt kontrollprogram25 i NVEs database er derfor i utvikling og vil være tilgjengelig i løpet av året 
2003. 
 
 
Tabeller for 
måledata 

Forklaring av funksjon 

Hytran Hydrologisk transaksjonstabell, ukontrollerte data, variable tidsoppløsning. 
Hykval Hydrologiske kvalitetskontrollerte data, korrigert for tekniske målefeil, variabel 

tidsoppløsning. 
HydagT Hydrologiske daglige data transaksjonstabell, døgnmiddel av Hykvaldata 
Hydag Hydrologiske daglige data, kontrollert for målefeil pga. fysiske forhold. 
Dataverktøy   
Manreg Et dataverktøy tilknyttet Hydra II, som brukes for å legge inn data som kommer på 

observatørskjema 
Prikon Et enkelt retteverktøy. Ved godkjenning overføres rettet data fra Hytran databasen til 

Hykval og HydagT 
Kondag Et kontroll og retteprogram. Ved godkjenning overføres data fra HydagT- databasen til 

Hydag- databasen. En kan bruke Kondag til å plotte sammenlignende serier. 
Seredit Brukes til editering av midlertidige tidsserier og kan brukes for å rette på vertikaldata.  
Finut Finut er et presentasjonsverktøy der en kan presentere flere måleparametere samtidig. I 

Finut er det mulig å se på data med veldig fin tidsoppløsning (timer). Finut kan også 
brukes på vertikaldata 

Dagut Presentasjonsprogram for døgndata. Har stort sett de samme mulighetene som Finut, 
men er tilpasset visning av døgndata, og kan ikke vise alle vertikaldata samtidig men 
kun ved bestemte dyp. 

Tabell 6.  Oversikt over tabeller og dataverktøy i Hydra II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25 Utvikling av en ny og bedre utgave av Prikon som er en kontroll og rette program for data med 
variabeltidsopplysninger. 
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3.4 Formidling av markvannsdata  
 
NVE selger ikke markvannsdata, men kan fakturere kostnadene forbundet med tiden det tar å 
tilrettelegge dataene for brukeren. Historiske serier kan sendes via e-post, diskett eller CD. De 
historiske dataene kan leveres enten som rådata og/eller som data interpolert over hull. Filene kan 
leveres i ulike formater, bl.a. som ASCII-filer egnet for import i regneark. Institusjoner som vil bruke 
dataene i ikke-kommersielle forvaltnings- og/eller forskningsrettede prosjekter har i utgangspunktet 
fri adgang til de historiske markvannsdataene. Omfattende dataleveranser/sanntidsdata vil imidlertid 
bli gjenstand for en prismessig vurdering. 
Det er mulig å abonnere seg på sanntidsdata. Med sanntidsdata menes her i utgangspunkt måledataene 
som oversendes daglig. Da kan man automatisk få informasjonen oversendt via e-post. Dataene som 
oversendes er standardmålinger (grunnvannsstand, resistans og jordtemperatur). Disse dataene kan 
enten sendes som ASCII eller Excel-filer. Data oversendes på en fastsatt dato, og kan sendes daglig 
eller på en valg dag. NVE kan levere Excel-regneark som automatisk omregner rådataene. Disse 
kommer da med diagrammer over jordtemperatur, vannpotensiale, jordas lagerkapasitet for vann etc. 
For å kunne oppdatere diagrammene må de som ønsker å benytte seg av dette tilbudet først kopiere og 
overføre alle data fra den sist tilsendte e-mailen og deretter oppdatere diagrammene. 
Samarbeidspartnere som bidrar aktivt i markvannsprosjektet som dataleverandører har fri tilgang til 
markvannsdataene (enten det er historiske serier eller sanntidsdata). En beskrivelse av hvordan man 
kan få tilsendt markvannsdata automatisk med e-mail er gitt i vedlegg 7.  

 
 
 

3.5 Informasjonsformidling 
 
Hver måned presenteres en tilstandsoversikt med diagrammer for utvalgte målestasjonene i det 
nasjonale observasjonsnettet for markvann i Hydrologisk månedsoversikt som utgis av Hydrologisk 
avdeling ved NVE. Den kommer normalt i 10-12 eksemplarer i året, med et eksemplar i begynnelsen 
av hver måned. I tillegg til markvannsdata presenteres data for overflatevann, grunnvann, snø og 
masse balansemålinger på norske breer. 
Diagrammene som presenteres i Hydrologisk månedsoversikt gir en oversikt over 
markvannssituasjonen ved utvalgte målestasjoner gjennom to viktige parameter i 
avrenningssammenheng: Jordas lagerkapasitet for vann og teledybde i jord. Med begrepet jordas 
lagerkapasitet for vann menes den nedbørsmengden som kan tilføres før det eventuelt skjer en 
avrenning til grunnvann/drensgrøfter. Utgangspunktet for beregningene er jordas vanninnhold ved 
feltkapasitet. Feltkapasitet (se også 4.2.3) er definert som den vannmengden en har i jorda 2-3 dager 
etter at jorda har vært vannmettet, dvs. når vanntransporten ut av jorda er tilnærmet null. Jordas 
vanninnhold ved feltkapasitet er beregnet ut fra laboratoriemålinger på uforstyrrede jordsylindre og 
grunnvannsnivå på stasjonen. Jordas vanninnhold som funksjon av tid er beregnet som summen av 
vann i jordprofilets øverste meter. Beregningene er ut fra automatiske resistansmålinger (ohms) som 
gjennom kalibreringskurver relateres til vannpotensiale26 (tension) og volumprosent vann i jord. 
Jordas lagerkapasitet er differensen mellom jordprofilets vanninnhold ved feltkapasitet og beregnet 
vanninnhold i jorda ut fra målinger. Jordas lagerkapasitet er ofte størst i sommerhalvåret når vannet 
forbrukes av vegetasjonen og mengden av nedbør er mindre enn evapotranspirasjonen. 
Registreringene ved markvannsstasjoner viser at jorda i begynnelsen av vinterperioden vanligvis er 
ved feltkapasitet eller mellom feltkapasitet og vannmetning.  
 
 
 
 
 

                                                           
26 Jordas vannpotensiale er et mål i hvor sterkt vannet er bundet i jorda. 
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Målingene av teledybde bygger på resistansmålinger i jord ved ulike dybder og registreringer av 
jordtemperatur. Resistansmålingene i jorda gir et uttrykk for jordas innhold av flytende vann. Frysing 
av vann i jord vil være en uttørking og en får derfor klare utslag på resistansmålingene, som gjør det 
mulig å overvåke den daglige utviklingen av frysing/tining i jord gjennom vinteren.  
 
NVEs rapport 12.2001 (Colleuille, 2001) inneholder en oversikt over målinger som er innsamlet i 
NVEs database siden 1989 (status pr. 04.2001), og er et ledd i å forbedre informasjon om det 
nasjonale observasjonsnettet for markvann og tilgjengeligheten av markvannsdata. 
 
Flere eksempler om hvordan markvannsdataene kan presenteres og analyseres er også vist i NVEs 
oppdragsrapport 8-2001 om infiltrasjonsprosesser i frossen jord på Gardermoen (Colleuille et al. 
2001) som ble utarbeidet som et oppdrag for Oslo Lufthavn AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

4 Kalibrerings- og omregningsprosedyrer 
 
 
4.1 Manuelle målinger 
 

4.1.1 Omregning av nøytronmetermålinger til vanninnhold i jord 
 
For å måle relative endringer av vanninnholdet over tid ved markvannsstasjoner har det vist seg 
brukbart å benytte kalibreringskurven som følger instrumentet. Målinger av absolutt vanninnhold vil 
derimot oftest kreve en egen kalibreringskurve. 
En Excel-basert database for arkivering og konvertering av nøytronmålinger i vol % vann er 
utarbeidet. Nuklærmålinger av vanninnholdet er avhengig av jordtetthet ved det aktuelle dyp og 
korrekt kalibrering for å være anvendelige. Målinger av jordtetthet er utført både i laboratoriet ved 
uforstyrrede prøver og i felt med gammameter (se kapitel 2.2.2.1.). Prinsippet for denne 
konverteringen er skissert i vedlagt figur. Konverterte data overføres manuelt til NVEs database. 
 

4.1.2 Omregning av tensiometeravlesninger til tension i jord 
 
Tensiometeret gir et mål på jordas matrikspotensiale. Jordas matrikspotensiale er alltid negativt, men 
når vi bruker begrepet tension eller sug vises til matrikspotensialet tallverdi uten fortegn. 
Manometeravlesningene noteres av observatør i observasjonsblankettene i cbar (= kPa).  
Verdien på manometeret indikerer tensjonen i jorda pluss trykket forårsaket av vannsøylen i røret. For 
å beregne den reelle tensionen i jorda må avlesningene omregnes.  
Da 1 bar tilsvarer 1020 cm vannsøyle, vil 1 centibar tilsvare 10.2 cm vannsøyle. Dermed får vi 
følgende sammenheng: 
 
Tension (cbar) = avlesning - (rørets lengde i cm)/10.2 
 
Denne omregningen utføres automatisk i NVEs database. Tensiometeravlesningene er registrert under 
betegnelse ”Tension” (parameter 2020) og i Pa som er den internasjonale standardenheten (SI) for 
tension. Omregnete verdiene er registrert under betegnelse ”Avledet tension” og angis også i Pa. 
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4.2 Automatiske målinger 
 

4.2.1 Omregning av resistansverdier til tension 
 
Motstandsblokker registrerer endringen av elektrisk resistans i den keramiske koppen, som står i 
hydraulisk kontakt med jorda, over tid (ohms). Denne størrelsen er i hovedsak avhengig av tension i 
jorda (cbar eller kPa). Sammenhengen mellom tension i jord og registrerte resistansverdier er lineær 
og kan derfor beskrives ved hjelp av vanlige regresjonsanalyser. For hvert dyp og hver stasjon må det 
lages en egen regresjonsligning. Prinsippet for konvertering er gitt i vedlagt figur.  
 
Kalibreringskurver for omregning av resistansdata til tension foreligger for alle stasjoner og de fleste 
jorddybder. Kvaliteten på enkelte kalibreringskurver kan være dårlig fordi vi mangler måledata som 
dekker hele måleområdet til tensiometrene (0-80 cbar). Dette spesielt for de nederste dybdene som 
sjelden er utsatt for tørking.  
Denne omregning utføres foreløpig ikke direkte i NVEs database men i Excel-regneark som er 
utarbeidet for hver stasjon. Omregningen forutsetter at det foreligger en kalibreringskurve for hvert 
dyp og markvannsstasjon, dvs. ca. 8 kalibreringskurver pr markvannsstasjon. 
 
Resistanssensorene er temperaturpåvirket. Ifølge Irrometer varierer resistansmålinger rundt 1.8 % pr 
°C ved temperaturer mellom 15-20 °C (Thomsom og Armstrong, 1987). Relasjonen mellom 
jordtemperatur og resistansmålinger er ikke lineær og viser f. eks. at ved °C 4 er resistansverdier ca. 2 
ganger større enn ved 20 °C. For nøyaktig konvertering av resistansmålinger bør målingene beregnes 
ut fra en kalibreringskurve som inkluderer en korreksjon for jordtemperatur. Dette er foreløpig ikke 
gjort ved markvannsstasjoner og gjør at verdiene for tension i jord når temperaturen begynner å synke 
under 15-10 °C er overestimert og følgelig er vanninnholdet underestimert. 
Det kan være stor usikkerhet i omregnede verdier pga. stor spredning i kalibreringspunktene. Det 
betyr at absolutte verdier som beregnes er usikre, imidlertid er de relative verdiene (endring over tid) 
relativt gode. Det er også usikkert om kalibreringen for hver sensor kan endre seg over tid pga. 
endringer i sensorens egenskaper. 
 
 

4.2.2 Omregning av tension til vanninnhold 
 
Resistansverdiene konverteres til verdiene for tension (lineær forhold). Deretter kan gjennom pF-
kurver verdiene for jordas tension omregnes til vol % vann (ikke lineær forhold). 
Denne omregning utføres ikke direkte i NVEs database men i Excel-regneark som er utarbeidet for 
hver stasjon. Omregningen forutsetter at det foreligger en kalibreringskurve for hvert dyp og 
markvannsstasjon, dvs. ca. 8 kalibreringskurver pr markvannsstasjon. Siden sammenhengen mellom 
tension og vanninnhold ikke er lineær (se kapitel 2.1.4 om pF-kurve), er det nødvendig å benytte en 
funksjon som representerer jordas pF-kurve for hvert dyp. Slike funksjoner blir vanligvis utviklet ved 
å finne en ligning som gir god tilpasning til data. Det finnes flere empiriske ligninger for pF-kurven. 
De meste kjent er Brooks & Corey og van Genuchten ligninger (Van Genuchten et al., 1991). 
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4.2.3 Bestemmelse av jordas lagerkapasitet for vann  
 
Den enkleste inndelingen av jordvannet er gruppering i fritt (sigevann og grunnvann) og bundet vann 
(det kapillære vannet). Sigevann er vann som beveger seg nedover gjennom porene og sprekker i 
jorda, mens grunnvannet er vann som fyller alle porer (vannmettet jord) og som har et større 
hydrostatisk trykk enn atmosfæren. Det brukes forskjellige definisjonsgrunnlag for det kapillære 
vannet. Det foretas ofte en inndeling etter hvor strekt vannet blir fastholdt. Det anvendes flere 
begreper som er relatert til fuktighetskarakteristikk (pF-kurve): feltkapasitet, drenerbart porevolum og 
visnegrensen.  
 
Jordas feltkapasitet er definert som jordas vanninnhold 2-3 dager etter at jorda har vært vannmettet. 
Dette betyr jordas vanninnhold etter at vannstrømningen ut av jordprofilet er tilnærmet null. For 
norske jordarter er feltkapasitet (FC) relatert til et matrikspotensiale på -10 kPa (pF= 2). Den delen av 
porene som er drenert ved dette matrikspotensiale, dvs. differensen mellom jordas porevolum og 
vanninnhold ved FC, benevnes jordas drenerbare porevolum. Vannet i disse porene, som er grove 
porer, benevnes også ofte fritt vann siden det dreneres raskt ut pga av gravitasjonskreftene. Jordas 
visnegrense er jordas vanninnhold ved et matrikspotensiale på -1500 kPa (pF=4.2). Vann som er 
sterkere bundet er antatt ikke tilgjengelig for plantene. Differensen i vanninnhold mellom feltkapasitet 
og visnegrense er det som regnes som plantetilgjengelig vannmengde. Alt vannet er ikke like 
tilgjengelig for plantene og ofte brukes et matrikspotensiale på -100 kPa (pF=3) som skiller mellom 
lett og tyngre tilgjengelig vann. Dette matrikspotensialet benevnes ofte som kritisk vannpotensiale i 
tilknytning til vurdering av planteopptak av vann. Det betyr at når matrikspotensiale avtar videre så 
kan ikke lenger jorda opprettholde en tilstrekkelig vanntilførsel til plantene.  
Nedbøren infiltreres vanligvis i jorda, men det er kun ved et fåtall av tilfeller vannet transporteres til 
grunnvannet (grunnvannsdannelse). Dette henger sammen med blant annet jordas evne til å 
tilbakeholde det tilførte vannet. Et estimat for når det skjer nydannelse av grunnvann/transport til 
grunnvannet kan beregnes ut fra jordas lagerkapasitet.  Med begrepet jordas lagerkapasitet for vann 
menes den nedbørsmengden som kan tilføres før det eventuelt skjer en avrenning til grunnvann. 
Utgangspunktet for beregningene av denne parameteren er jordas vanninnhold ved feltkapasitet. 
Jordas lagerkapasitet er differensen mellom jordprofilets vanninnhold ved feltkapasitet og det aktuelle 
vanninnholdet i jord. Jordas lagerkapasitet er størst i sommerhalvåret når vannet forbrukes av 
vegetasjonen og mengden av nedbør er mindre enn evapotranspirasjonen.  
Et punkt for punkt gjennomgang av hvordan man kan beregne jordas lagerkapasitet for vann ut fra 
resistansverdiene er visst i vedlagt figuren. 
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Vedlegg 1 
 
Uttak av sylinderprøver 
Etter Børresen 1997, NLH. (øvelse 5) 
 
 
Utstyr: 100 cm3 stålsylindre med en skarp egg, plast-lokk, slaghode, gummihansker, kniv, brytjern, 
liste. Dessuten bør man alltid ta med spade (helst rettspade), tommestokk, blyant og skriveunderlag. 
Stålsylindrene tilsendes i kasser som rommer 36 sylinder. Uttaksutstyret sendes i spesiell 
verktøykassen  
 
Uttaksmåte: 
Bruk spaden for å grave ned til den aktuelle dybde. Eks.: Hvis det står oppgitt at uttaket skal foregå i 
10-15 cm dybde graves ned til 10 cm dybde, slik at det blir en plan, uforstyrret overflate i denne 
avstanden fra overflaten.  
Ta av plastlokk, sett sylinderen inn i slaghodet, slik at den skarpe eggen vender ut fra slaghodet. I jord 
med liten fasthet kan så sylinderen trykkes ned ved at hånden presser mot slaghodet. I fastere jord må 
sylinderen slås ned med hammer.  NB! Pass på at sylinderen kommer så dypt at overkanten er ca 1/2 
cm under jordplanet.  
Grav ut den jordblokken som sylinderen sitter i med spaden eller med brytjernet. Overflødig jord skal 
nå fjernes, slik at det blir plane endeflater. Dette utføres ved å ta jordblokken med sylinderen i den ene 

hånden og bruke kniven med den andre. Arbeid på samme måte som ved spissing av blyant, bortsett 

fra at her skal 'spissen' fjernes og endeflaten bli plan. I seig jord kan det 1ønne seg å 'sage' med kniven 
for å unngå at det rives ut jordstykker. Når den ene endeflaten er plan, settes plastlokket på, 

jordblokken vendes og den andre endeflaten renskjæres. Plastlokket settes på, og jord utenpå 

sylinderveggene fjernes. Sylindernr. noteres under det aktuelle ledd og gjentak, og sylinderen 
plasseres i trekassen.  

 
Merknader:  

Ved prøveuttaket må en være svært omhyggelig med valg av plass for graving. Valg av prøveplass er 
like viktig som å være omhyggelig med selve uttaket. Treffer en på stein eller mister jordklumper fra 
selve sylinderinnholdet, må prøvene tas om igjen. Stort sett er det lettest å ta prøver i forholdsvis 
fuktig jord. Husk til slutt: Sylinderprøven skal inneholde 100 cm3 naturlig lagret jord.  
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Vedlegg 2 
 
Sylindermetoden for bestemmelse av porevolum, jordtetthet, vanninnhold, 
luftvolum og materialtetthet 
Etter Børresen, 1997. Institutt for jord og vannfag, NLH (øvelse 6) 
 
 
Generelt: 
Metode til bestemmelse av vannvolum, luftvolum, porevolum, materialvolum, jordtetthet og 
materialtetthet. Uttak av jordprøvene gjøres som beskrevet i øvelse 5. Metoden bygger på at en tar ut 
en jordprøve med kjent volum. 
  
Utstyr: 
100 cm3 sylindre med plastlokk, transportkasse, skjema, kasse med prøvetakingsutstyr, spade, 
meterstav, linjal eller lektestump (på laboratoriet: vekt, tørkeskap, luftpyknometer). 
 
Målinger: 
Vei til 0,1 g ved aktuelt vanninnhold (ved uttak) (brutto våtvekt) og etter tørking ved 105 °C i minst 
ett døgn (brutto tørrvekt). Måling av luftvolum ved aktuelt vanninnhold utføres med luftpyknometer, 
se øvelse 7. 
 
Beregninger: 
Vannvolum (vol %): Brutto våtvekt - Brutto tørrvekt 
Vannets tetthet: 1g/cm3 dvs. at 1g vann tilsvarer 1 vol % vann når prøvesylinderens volum er 100 cm3. 
 
Porevolum (vol %): Luftvolum + vannvolum, 
 
Materialvolum (vol %): 100 - porevolum, 
 
Jordtetthet (g/cm3): Netto tørrvekt (g) / 100 (cm3), 
  
Ved sylindermetoden bestemmes luftinnhold enten ved aktuelt vanninnhold (prøveuttak) eller ved 0.1 
bar for pF-analysen. Ved tørking av prøvene får en vanninnhold og jordtetthet. Porevolum beregnes 
som vannvolum + luftvolum. Når en kjenner jordtetthet og porevolum kan en beregne materialtetthet 
ved bruk av følgende formelen: 
Porevolum (vol %) = 100 (1 - Jordtetthet/Materialtetthet)  
Det er også mulig å bestemme materialtetthet med væskepyknometer og deretter beregne porevolum. 
 
Luftvolumet kan nå beregnes som differansen mellom porevolum og vannvolum. 
 
 
Luftinnhold med luftpyknometer: 
 
Generelt: 
En går ut fra den generelle gassloven PV = nRT og forutsetter konstant temperatur og stoffmengde. 
Gassloven forenkles da til Boyle-Mariottes lov, P1V1 = P2V2. 
Praktisk innretter en seg ved å holde alle volumer innen målesystemet konstant så nær som volumet 
av luftvolumet i jordprøvene. Ved alltid å bruke samme jordvolum, f.eks. 100 cm3 kan en så kalibrere 
instrumentet til å gi luftvolum i volumprosent. Avlesningen på instrumentet vil være et trykk (P2). En 
kan finne det luftvolumet som tilsvarer det avleste trykket på et skjema ved instrumentet. 
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I jord er luftvolum = jordvolum - materialvolum - vannvolum. Ved kalibrering erstattes 
materialvolum og vannvolum med stålskiver av et gitt volum for å få en enklere måling. 
 
Utstyr: 
Luftpyknometer 
Trykkluftsystem med reduksjonsventiler og manometer 
Kalibreringssylinder med stålskiver 
100 cm3 sylindre 
 
Kalibrering: 
 
1. Kontroller at hanene er tette. 
2. Plasser 20 cm3 messingskive i kalibreringssylinderen.  Sylinderen er en vanlig åpen 100 cm3 

stålsylinder, noe slipt utvendig. Sett på starttrykk og slipp på luft. Noter avlesning. Gjenta 3 
ganger. 

3. Fortsett med en 10 cm3 messingskive i tillegg, ellers som 2. 
4. Gjenta steg 3 til du har 50 vol % materialvolum. 
5. Fortsett med 5 cm3 skive, ellers som 2. 
6. Gjenta steg 5 inntil materialvolumet er 100 cm3 og luftvolumet er 0 cm3.  
7. Regn ut midlene for avlesninger. Tegn kurve og lag kalibreringsskjema.  
 
 
Måling: 
Man lager en kalibreringsligning før hver måleserie.  
Sett sylinderen med jord inn i målekammeret. Åpne for trykket, trykkcella vil vise at trykket stiger 
mot 1.000  (P1) når det inntreffer åpnes en ventil slik at målekammeret med jordprøven kobles inn. 
Avles trykket (P2) når instrumentet har stabilisert seg. Luft ut både trykkcella og jordprøva. Gjenta 
målingen og beregn middelet av de to målingene. Finn luftvolumet på kalibreringsligningen. 
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Vedlegg 3 
pF-analyse  
Etter Børresen (1997), Institutt for jord og vannfag, NLH (øvelse 13) 
 
Generelt:   
Det kan brukes ulike metoder for å måle porestørrelser eller vannets bindingsenergi (pF-kurver) i jord. 
I denne øvelsen benyttes trykk og keramiske plater. Denne metoden kan ha svakheter ved lave trykk 
der metoder som baseres på sug, regnes som mer nøyaktige. 
  
Utstyr: 
Keramiske plater, trykkbeholder, trykkluft, pF-sylindre med uttaksutstyr, gassbind, gummistrikker, 
destillert vann, vekt, tørkeskap, luftpyknometer 
 
Utføring: 
1. Prøvekjøring av keramikkplater 
Alle plater som skal brukes under pF-kjøringen blir prøvekjørt på følgende måte: Luft suges ut ved 
hjelp av vakuum, platene blir lagt i vann mens suget er tilkoblet. Når all luft er suget ut (ingen 
luftbobler å se i vakuumflasken) settes en slangeklemme på platens utløpsslange. Ta av suget og 
plasser platen i trykkbeholderen . Trykk, som er høyere enn det aktuelle måletrykket tilkobles.  
Kontroller etter en stund at det ikke kommer luft ut av utløpsslangene. Før trykket blir koblet ut, settes 
slangeklemmer på utløpsslangene. Platene blir igjen lagt under vann, slangeklemmene blir tatt av 
mens utløpsslangene er under vann, slik at det ikke kommer luft inn i platene. 
 
2. Uttak av jordprøver 
Jordprøvene tas ut i sylindre som beskrevet i øvelse 5. 3-4 parallelle sylindre brukes normalt ved pF-
analyse 
 
4. Metning av sylinderprøvene 
Før sylindrene blir mettet registreres aktuell vekt (vekt ved prøveuttak).  Deretter fjernes lokkene, 
gasbind festes med gummistrikk i den butte enden av sylinderen for å holde jordprøven på plass. Hvis 
en arbeider med jord som sveller bør en feste gasbind i begge endene. Sylindrene blir satt i et kar, der 
det på forhånd er ifylt et lag med ca 1 cm vann. Sylindrene skal trekke til seg vann i ca 2 døgn, 
deretter blir karet fylt opp med vann til prøvene står godt dekket. La stå for videre metning i 2 døgn.  
Hele metningsprosessen varer dermed 4 døgn.  For å hindre fordampning bør en legge lokk over 
karet. Etter oppmetningen tappes vannet ut ved hjelp av hevertslange før prøvene tas ut. Gasbindet 
kan sitte på sylindrene, men må tareres bort.  
 
5. Kjøring til 0,02 bar (pF1,2), 0,1 bar (pF2), 1 bar (pF3) og 3 bar (pF3,5) 
Før de prøvekjørte platene blir satt i trykkbeholderen suges det luft ut av utløpsslangen ved hjelp av 
vakuumflasken. Før suget kobles fra settes en slangeklemme på utløpsslangen. Platene blir flyttet over 
til trykkbeholderen uten å slippe inn luft.  Fukt opp platen med litt destillert vann.  Sylindrene settes 
på platene. Trykkbeholderen lukkes og veies før trykket kobles til. Først når det ønskede trykket er 
innstilt blir slangeklemmen tatt av utløpsslangene. Vannet som drives ut fra prøvene samles i en 
målekolbe og mengden som kommer ut registreres daglig. Ved hvert trykk kjøres til likevekt, men 
maksimum 10 døgn. Etter at likevekt er oppnådd veies vannet i kolben. Sett på slangeklemmer på 
utløpsslangene før trykket slås av. Hele kokeren veies. Deretter veies sylindrene med gassbind  (0,02 
bar, 0,1 bar, 1 bar osv.).  Gassbind med tilsvarende vanninnhold må tareres bort før veiing. Platene 
vaskes godt med lunkent vann og børste. Først når platene er lagt under vann blir slangeklemmene 
fjernet.  Gjenta pkt. 5 for neste trykk. 
 
 
 



 52

6. Luftmåling 
Etter at prøvene er veid etter kjøring ved 0,1 bar  eller pF2 blir luftinnholdet bestemt ved hjelp av 
luftpyknometer (se øvelse 7). Samtidig måles svinn i sylinderens høyde- og bredderetning. 
 
7. Tørking av prøvene 
Etter at jorda er kommet til likevekt ved det siste trykket, tørkes sylindrene i tørkeskap ved 105 °C. 
Under hver sylinder legges et tynt papir (toalettpapir eller lign.). Tørketid minimum 2 døgn. Prøvene 
veies (tørrvekt) etter tørking. Papiret tareres bort. 
 
8. Knusing av prøvene til 15 bar-kjøring 
Etter tørking tas jorda  ut av sylinderen.  Parallellprøver slås sammen.  Den tørre jorda siktes gjennom 
en 2 mm sikt. Vekten av materialet > 2mm registreres. 
 
9. Visnegrense - 15 bar-kjøring 
a.) Prøvekjøring av platene 
Prøvekjøring av platene følger i hovedtrekk framgangsmåten beskrevet under pkt. 1. Da det er 
vanskelig å unngå at platene drar til seg luft under transporten fra vannet til trykk-kammeret, suges 
luft ut av utløpsslangene etter at platene er plassert i trykk-kammeret. Sett på slangeklammer før suget 
kobles fra. Sett på lokket, dra til skruene med momentnøkkel til 20 footpound (1,36 Nm). Trykket 
kobles til, slangeklemmene tas av. Kontroller at det ikke kommer luft ut av utløpsslangene. Sett på 
slangeklemme, skru av trykket. Lokket åpnes, den øvre platen løftes ut av trykk-kammeret uten 
frakobling fra utløpsslangen. 
 
b.) Innsetting av prøvene 
Den knuste jorda fylles i merkede ringer, 2 paralleller pr prøve. Fyll litt vann på etter hvert slik at 
jorda trekker opp vann.  Organisk jord som er tørket ved 105 °C er ofte svært besværlig å fukte opp. 
Den må røres sammen med vann og eventuelt settes i vakuum-eksikator. Når jordprøvene er kommet 
på plass og er fuktet godt opp med vann, skrus lokket til.  Prøvene skal nå stå i 2 døgn til fullstendig 
metning. 
 
c.) Kjøring 
Etter to døgn kobles trykket til.  Slangeklemmene blir fjernet og vannet samles opp i en målekolbe og 
mengden registreres daglig. Det kjøres til likevekt er oppnådd eller maksimum 10 døgn. 
 
d.) Tørking av prøvene. 
Jorda tas ut fra de merkede ringene med spatel og tømmes over i merkede plastesker. Disse veies, 
tørkes ved 105 °C i ca 1 døgn, og veies på nytt. 
 
10.      Beregninger: 
pF-sylindrene har et volum på 100 cm3 pga at vannets tetthet er lik 1, vil derfor 1 g vekttap tilsvare 1 
cm3. Vanninnholdet ved de ulike pF-grensene finner en da ved å ta vekten av en gitt sylinder ved en 
pF-grense og trekke fra vekten av samme sylinderen etter tørking. For å finne jordtetthet må en ta 
brutto tørrvekt og trekke fra tara (sylinderens vekt m/ to røde lokk) og dividere med sylinderens 
volum. Porevolum finnes ved å legge sammen vannvolum ved pF2 og luftvolumet som ble målt ved 
pF2. Porevolumet kan eventuelt finnes ved å bruk vannvolumet ved metning. Materialtetthet kan nå 
beregnes som netto tørrvekt dividert på materialvolum dvs. 100 - porevolum. 
 
Visnegrensa beregnes først som vekt % vann [ 100 * (vekt før tørking - vekt etter tørking) / netto vekt 
etter tørking]. Deretter regner en om fra vekt % vann til vol % vann ved å multiplisere med 
jordtettheten som er utregnet over. 
 
11.    Framstilling 
pF-kurven tegnes opp i et diagram med vanninnhold på y-aksen og pF-verdi på x-aksen. En kan også 
tegne opp stolpediagram som viser de ulike porestørrelsesfraksjone 
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Vedlegg 4 
 
Målingen av den mettede hydrauliske ledningsevnen Ks  
Etter Børresen (1997), Institutt for jord og vannfag, NLH (øvelse 14 og 15) 
 
Vannledningsevne med fallende gradient 
 
Generelt:  
Vannledningsevne med fallende gradient er en metode for å bestemme jordas evne til å lede vann i 
mettet tilstand. Alle porene er da fylt med vann. 
 
Utstyr: 
100 cm3 stålsylindre, perspekssylindre med gradert side, avklipte seksjoner av sykkelslange, 
nettingbunn for stålsylindre, plastkar for metning, gradert linjal, stoppeklokke 
Perspekssylindrene har samme innvendig diameter som stålsylinderen. 
 
Utføring: 
Stålsylindre med jord i naturlig lagring settes til metning. Metningstiden kan variere, men 2 døgn kan 
være nødvendig. I starten på metningen fylles bare ca 1 cm vann i metningskaret. Det bør her brukes 
destillert vann, slik at behandlingen blir lik fra gang til gang. Når overflaten av jordprøvene er blitt 
våt, kan vann-nivået i metningskaret heves til overkant av jorda. 
Etter metning tas jordsylinderen opp og nettingbunnen settes på.  Har en perspekssylindre nok til alle 
jordprøvene, er det lurt å sette perspekssylinderene på stålsylindrene før metning. Sylinderen skal stå 
med den spisse enden ned. Deretter spennes perspeks-sylinderen fast med gummislangen.  
Det fylles destillert vann i perspeks-sylinderen til den blir nesten full. Ved seriebestemmelse venter en 
med å fylle i vann til alle sylindrene er gjort klare. En noterer den tid det tar for vannet å synke fra en 
bestemt høyde til en lågere høyde. For at ikke tidene skal bli urimelig lange, må en i tett jord nøye seg 
med å måle høydedifferenser på 0,5 - 1,5 cm.  Det er også mulig å bestemme seg for en viss tid, f.eks. 
15 min. og notere høyder ved start og slutt. (I tett jord kan det være nødvendig med 1-2 døgn.) 
Til slutt gjøres utstyret rent.  
 
Beregninger: 
 
 Ks =  (a/A) (L/t) ln (H1/H2)  eller 
 
 Ks =  2,3 (a/A) (L/t) Log (H1/H2) 
 
 Ks =   mettet vannledningsevne, cm/s 
 a   =  areal av tverrsnitt, perspekssylinder, cm2 
 A  =  areal av tverrsnitt, jordsylinder, cm2 
 L  =  lengde av jordprøve, cm 
  t  =  tid, s 
             ln  =  naturlig logaritme 
        Log   =  logaritme med 10 som grunntall 
          H1  =  høyde fra bunnen av jordsylinderen til overkant vannflate, ved start, cm 
          H2  =  høyde fra bunnen av jordsylinderen til overkant vannflate, ved slutt, cm 
 
Når perspekssylinderen har samme diameter som jordsylinderen, er a = A og formelen blir: 
 
 K =  2,3 (L/t) Log (H1/H2) 
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Eksempel: 
 L = 3,7 cm  
 t  = 1000 s  
 H1 = 10 cm  
 H2 = 5 cm 
 
      K = 2,3 (3,7/1000) Log (10/5) 
     = 2,3* (3,7 * 10-3)* 0,3 = 2,6* 10-3 cm/s   = 9,2 cm/h der h = time 
 
 
Vannledningsevne med konstant gradient 
 
Generelt:  
Vannledningsevne med konstant gradient gir et mål for mettet vannledningsevne i jorda. I dette tilfelle 
kan en bruke veldig små gradienter og jorda skades lite under analysen.  
 
Utstyr: 
Eijkelkamp.  J.C.W. laboratory permeameter, sylindre (diameter; 50 mm, høyde; 51 mm, volum; 
100cm3), vaselin eventuelt silikon, nettingbunn, plastkar for metning, gasbind, stoppeklokke 
 
Virkemåte: 
Prinsippet for Eijkelkamp laboratory permeameter er at når en har forskjellig trykk i vannet på endene 
av jordsylinderen, vil vannet strømme fra siden med høyest trykk til den med lavest trykk. Ved å måle 
volumet av det gjennomstrømmende vannet pr tidsenhet kan en beregne vannledningsevnen. For dette 
utstyret kan trykkhøyden (h) og dermed også trykkgradienten (h/L) holdes konstant. L er lengden av 
jordprøven (Se figuren). 

 
 
1. Vanninntak  4.  Nivåbeholder  7. Glasshevert  
2. Vannutløp  5.  Hovedbeholder  8. Byrette  
3.  Filter  6. Sylinder med jord  9. Oppsamlingsbeholder  
Prinsippskisse for Eikelkamp I.C.W. Laboratory Permeameter 
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Utføring: 
Sylinderprøvene tas ut som vist i øvelse 5. NB. Sylindrene som brukes til Eijkelkamp J.C.W. 
permeameter, er forskjellige fra de prøvesylindrene som er beskrevet i øvelse 5. Derfor er 
uttaksutstyret litt annerledes. Når en bruker disse sylindrene for måling av vannledningsevne er det en 
fordel å smøre innsiden av sylindrene med vaselin før en slår sylinderen ned i jorda.  Dette gjøres for 
å hindre kantvirkningen mellom stål og jord. 
Sett gasbind og nettingbunn på den ene siden av sylinderen.  Sandprøver trenger ingen forbehandling.  
Silt- og leirjord bør en forbehandle ved å skjære med en kniv på enden av jordsylinderen slik at rot- 
og markganger åpnes igjen. 
Sylindrene settes deretter til metning (se øvelse 14). 
Når jorda er mettet, festes prøvesylinderen til plastsylinderen med hjelp av en gummipakning og en 
mutter.  Det kan være nødvendig å bruke vaselin eller silikon for å tette mellom sylindrene. Disse 
plasseres så i hovedbeholderen. 
Når alle sylindrene er på plass, justeres vannhøyden i hovedbeholderen med hjelp av nivåbeholderen. 
En kan variere gradienten fra ca 2 til 20 mm avhengig av prøvenes vannledningsevne. Tett jord krever 
større gradient enn lett gjennomtrengelig jord. 
Etter en stund trenger vannet opp gjennom jorda i prøvesylinderen, da kan en fylle glasshevertene 
med vann og sette dem på plass. Nå vil vannet strømme gjennom jordprøven. Ved regelmessige 
målinger finner en ut når en oppnår konstant strømning. Ved stabile forhold kan en foreta målingene 
enten ved å lese av på byretten ved bestemte tidsintervaller eller ta tiden ved bestemte 
volum-intervaller. 
Trykkhøyden (h) må også måles når en har fått konstant strømning.  Dette gjøres med en bevegelig 
målebru, som er montert på apparatet. En måler avstanden fra målebrua til vannflaten i og utenfor 
sylinderen. 
Trykkhøyden beregnes som differansen av de to målingene. 
Etter at målingene er ferdige, vaskes og settes utstyret på plass igjen. 
 
Beregninger: 
Darcy's lov: v = Q / A  =  q  = K * h / L      � K = q * L / h   
             
  q =  Q / A = V / A * t 
    
K: Vannledningsevne     : m/s 
v: Strømhastighet       : m/s 
Q:  Volum av gjennomstrømmet vann pr tidsenhet  : m3/s 
q: Volum av gjennomstrømmet vann pr tids- og flateenhet : m3/s m2 
L: Lengde av jordprøven (sylinderhøyde)   : m 
h: Høydeforskjell av vannoverflaten i og 
 utenfor plastsylinderen.     : m 
A: Overflaten av jordprøven    : m2 
V: Volum vann målt i byretta    : m3  
t:  Tid fra målingens start til avlesning   : s 
 
Korrigering pga. vannets temperatur. 
Det er ofte stor forskjell på grunnvannets temperatur og temperaturen til vannet som blir brukt på 
laboratoriet. Da vannets viskositet er temperaturavhengig, bør en korrigere for dette. Følgende formel 
gjelder: 
 Kg =  K * ηl  / ηg 
 
Kg: Vanledningsevne ved grunnvannets temperatur 
K : Vannledningsevne ved laboratorietemperatur 
ηg: Viskositet til vann ved grunnvannets temperatur 
ηl: Viskositet til vann ved laboratorietemperatur. 
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Vedlegg 5 
 
Luftpermeabilitet 
Etter Børresen (1997). Institutt for jord og vannfag, NLH (øvelse 18) 
 
Generelt: 
Luftpermeabilitet er foreslått som en indeks for jordstruktur.  Det enkle bærbare apparatet som 
beskrives her måler luftstrømmen direkte og gir følsomme og raske permeabilitetsmålinger for 
jordsylinderprøver. Målingen kan gjøres i felt like etter prøvetaking og gir tilnærmet in situ 
permeabilitet. 
Utstyr: Luftpermeameter, pF-sylindre, uttaksutstyr. 
Permeameteret: 
Apparatet brukes tilknyttet en liten flaske med trykkluft eller en kompressor.  Trykklufta kontrolleres 
med to ventiler og ledes til en ramme med tre Platon luftstrømningsmålere. Strømningsmålerne har 
forskjellig måleområde: 
-       60 -  600  cm3/min 
-  600 - 5000  cm3/min 
-  2 - 25      l/min 
 
Ved hjelp av ventiler velges en av målerne for å registrere luftstrømmen gjennom jordsylinderen ved 
det lufttrykk som er innstilt på vannmanometeret. Lufttrykket kan stilles mellom 1 og 30 cm 
vannsøyle (1 atm = 1000 cm vs). 
 
Prøvetaking: 
Sylinderprøver tas ut på vanlig måte. Sylindrene smøres innvendig med silicon. Etter at sylindrene er 
gravd fram vil de begynne å tørke. In situ-måling må derfor gjøres med det samme eller i løpet av 
noen minutter. Sylindrene må ellers pakkes i plast og vil da beholde fuktigheten. Permeabiliteten vil 
øke med avtakende vanninnhold.  
Sylindere med plastlokk som pakkes i sylinderkasser og lagres på kjølelager vil beholde fuktigheten 
og måling kan foretas i laboratoriet. 
 
Beregning: 
Luftstrømmingen gjennom jorda følger Darcy's lov som sier at luftstrømmen gjennom jordsøylen er 
proporsjonal med trykkforskjellen og omvendt proporsjonal med lengden av sylinderen. 
 k = V * (l/A) * (N/P) 
V =  luftstrøm gjennom jorda (cm3/sec) 
l = lengden av sylinderen (cm) 
n = gassviskositet i poise (0.000180 for fuktig luft ved 15 °C) 
A = sylindertverrsnitt (cm2) 
P = trykkforskjell i dyne/cm2 (10 cm v.s = 9810 dyne/cm2) 
k = permeabilitet. 
 
1 poise = 0,1 Pa s = 0,1 Ns/m2   
1 dyne =  10-5 N 
 
Litteratur: 
 
Green, R.D. and Fordham, S.J. 1975.  A Field Method for Determining Air Permeability in Soil. Tech. 
Bull. 29 Soil Physical Conditions and Crop Production. Winistry of Agriculture, Fisheries and Food, 
London. 
 



 57

Vedlegg 6 
 
Transport, lagring og bruk av nukleære måleinstrumenter 
Utdrag fra NVEs sikkerhetsrapport av Elvehøy H., Wenger F. og Colleuille H. 
2001. ”Sikkerhet ved Hydrologisk arbeid”. Ola Kjeldsen (Redaktør). NVEs 
dokument 3-2001 
 
Avsnittet er skrevet av Hervé Colleuille (HV) etter notater fra Østen A.Tilrem (HV-1994/1995) og 
opplysninger gitt fra Statens strålevern og Institutt for energiteknikk. 
Nasjonalt markvannsnett som drives av Hydrologisk avdeling har i dag to nøytronmetre og et 
kombinert gamma-/nøytronmeter. Disse måleinstrumenter brukes ved markvannsstasjoner forskjellige 
steder i landet (9 markvannstasjoner i 1999) for måling av jordtetthet og fuktighet. Flere nøytronmetre 
er utplassert i felten og brukes av Planteforsk og NLH. 
 
Generelt 
 
Alle som arbeider med instrumenter som inneholder radioaktivt materiale, skal forsøke å holde 
strålingsdosen som han får på  et lavest mulig nivå. Strålingsdosen måles i Rem, eller i Sievert (Sv), 
som er den nye måleenhet (1 Sv = 100 Rem). De mest sensitive organer for radioaktiv bestråling er 
øyelinsene og de reproduktive organer (arvestoffet).  
Maksimal total dose for en voksen person er satt til 1500 millirem pr år. Med 1800 arbeidstimer pr år, 
tilsvarer dette omkring 0.80 millirem pr arbeidstime, som vil være den maksimalt tillatte midlere 
bestråling pr arbeidstime i løpet av året. Med andre ord, grenseverdien for tillatt bestråling. 
Med nøytronkilden avskjermet av skjoldet, viser Tabell 1 at grenseverdien korresponderer til en 
avstand fra skjoldet på mindre enn 50 cm. For den kombinerte gamma/nøytron-sonden viser Tabell 2 
at for denne korresponderer grenseverdien til en avstand på mindre enn 75 cm fra skjoldet. 
 

Avstand fra sonden 
(cm) 

Maks. stråling i millirem pr. time 

 Med skjold uten skjold 
0 9 165 

10 4.5 13 
25 1.5 7 
50 0.3 1.5 
75 0.1 0.5 
100 0 0.3 

Tabell 1. Maksimal stråling fra nøytron-sonden i forskjellige avstander, med og uten skjold. 
 

Avstand fra sonden 
(cm) 

Maks. stråling i millirem pr. time 

 Med skjold uten skjold 
0 29 385 

10 9.5 33 
25 2.5 10 
50 0.6 2.5 
75 0.3 1.0 
100 0.1 0.5 

Tabell 2. Maksimal stråling fra den kombinerte gamma/nøytron-sonden i forskjellige avstander, med 
og uten skjold. 
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Den beste måten å beskytte seg mot stråling er med avstand til instrumentet. Opphold nærmere enn 1 
meter fra nuklærinstrumenteret bør derfor gjøres kortest mulig. Det regnes likevel ikke som farlig å f. 
eks. løfte instrumentet ved flytting, når dette foregår innenfor et kortere tidsrom. Strålingsmengden 
man utsettes for et bestemt av tiden en gitt strålingsintensitet virker. Det er derfor viktig å merke seg 
to ting: 
- strålingsintensiteten øker mye jo nærmere man kommer instrument; 
- stråledosen i en gitt avstand øker med oppholdstiden. 
Stråledosen man utsettes for ved bruk av nukleærinstrument må anses som liten når bruk av 
instrument skjer fornuftig. 
Ikke-autoriserte personer skal aldri forsøke å demontere nukleærsonden. 
 
Bruk av nukleærinstrumenter 
 
Sonden skal fires ned i adkomstrøret uten å bli berørt av operatøren. Målearbeidet i felten skal legges 
slik an at all unødvendig opphold nærmere enn 1 m fra nukleærsonden skal unngås. Det er imidlertid 
ikke skadelig å oppholde seg nærmere for en kortere tid som f.eks. når en bærer sonden frem og setter 
den på plass på toppen av adkomstrøret. 
 
Kontroll med stråledoser 
 
Den viktigste kontrollen med stråledosene gjøres ved hjelp av personlige filmdosimetre. 
Filmdosimeteret består av en fotografisk film som svertes av strålingen. Svertingen er proporsjonal 
med stråledosen. Dosimeteret registrerer den totale stråledosen i løpet av et tidsrom. 
Under transport og arbeide med nukleærsonden, skal utøveren bære på seg filmdosimetre. Filmen 
festes et synlig sted foran på kroppen. Det bør noteres i et skjema (logg for bruk av dosimeter) hvilken 
dosimeter man bruker, og når den taes i bruk og leveres. 
 
Dosimetre fås fra INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK, N-2007 Kjeller. Her analyseres også brukte 
dosimetre for å kontrollere hvor stor bestråling en blir utsatt for under bruk av nukleærinstrumenter.  
 
Avd. Miljø- og strålevern 
Institutt for energiteknikk 
Instituttveien 18 
P.O. Box 40 
N-2007 Kjeller 
Tel: 63 80 60 00 
Faks: 63 81 25 61 
 
Transport og forsendelse av radioaktivt materiale 
 
Reglement for transport av radioaktive stoffer forvaltes av ulike myndigheter (sjøfarts-direktoratet, 
Vegdirektoratet, NSB, etc..), alt etter som hvordan transporten skjer. I følge Statens strålevern (brev 
22. august 1994) kan nøytrometrene transportere i en type A-beholder. Nøytrometrene kan sendes 
med Toll Post-Globe AS (Kjell Sundøen HH). 
 
Nøytronmeteret klassifiseres i Kategori II-Gul.              
Når nøytronmeteret transporteres i transportkassa, skal det følge med et transportdokument hvor det 
angis at det dreier seg om untagelseskolli. Det er ikke nødvendig å merke kassen utvendig med 
advarselsskilt, etc. Det brukes følgende tekst   i forsendelsespapirene: 
 
"UN 2910, RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXEPTED PACKAGE, INSTRUMENT, 
7, SCHEDULE 2, ADR."       
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Packed in wooden box: 
Measurements: 88 x 26 x 22 cm  
Gross weight: 19 kg 
 
Sendes utstyret med fly, må det fylles ut et spesielt skjema: "Shipper's Declaration for Dangerous 
Goods". Følgende opplysninger må fylles ut på engelsk:  
Proper Shipping Name: Samme som gitt ovenfor i anførselstegn 
Class or Division: 7 
UN or ID No.: UN 2910 
Quantity and type of Packing: One packet containing Americum 241, Solid x 1.1 GBq    
Packing Inst.: II Yellow 
Transport Index (TI): 0.07 
Authorization: Special Form Certificate No. GB/8/S-85, Issue 1    
 
Gamma-/nøytronmeteret klassifiseres i Kategori III-Gul 
Transportkassa er merket utvendig med tekst og varslingsmerke. 
Ikke untagelseskolli. I transportpapirene brukes følgende tekst: 
"UN 2974, RADIOACTIVE MATERIAL, 
SPECIAL FORM, N.O.S." 
Packed in wooden box: 
Meas: 90 x 27 x 27 cm 
Gross wt: 32 kg 
 
Ved flytransport kreves følgende opplysninger: 
 
Proper Shipping Name: Samme som gitt ovenfor i anførselstegn 
Class or Division: 7 
Un or ID No.: 2974 
Quantity and Type of Packing: One type A packet containing Americum 241, solid x 1.1 GBq, and 
CAESIUM 137, ceramic x 37.0 MBq  
Transport Index (TI): 0.1 
Authorization: Special Form Certificate No. GB/23/S-5, Issue 2   
 
Lagring av nøytronmeter/gammameter 
 
Når nukleærsonden ikke er i bruk, skal den lagres på et tørt sted der ingen oppholder seg over lengere 
tid. Sonden skal være låst fast inne i skjoldet, og den skal være beskyttes mot brann og tyveri. 
 
KRAV TIL LAGER FOR RADIOAKTIVE KILDER 
(i følge Statens strålevern, 1994) 
 
1) Ved planlegging av lagerrom for radioaktive kilder må det tas nødvendig hensyn til risikoen for 
brann. Generelt skal lagerrommet konstrueres av ikke brennbart materiale. Dette innebærer også at 
radioaktive kilder ikke må lagres sammen med eksplosiver eller sterkt brennbare stoffer. 
 
2) Doseekvivalentraten på tilgjengelige steder utenfor et permanent lagerrom må ikke overstige 7,5 
mikroSv/h. 
 
3) Ingen person skal motta en doseekvivalent på mer enn 1000 mikroSv pr. år fra lagrede radioaktive 
kilder. Dette vil innebære en grense på 0,5 mikroSv/h på faste arbeidsplasser. 
 
4) Lagerrommet skal være låsbart og adgang til rommet skal være begrenset. 
 
5) Døren til lagerrommet skal ha standard varselsskilt mot ioniserende stråling. 
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Vedlegg 7 
 
Automatisk oversendelse av markvannsdata med e-mail 
Etter Colleuille (2001) 
 
Formålet med automatisk oversendelse av måledata til NVEs samarbeidspartnere/oppdragsgiver er 
dobbelt: 
- først sikre drift av markvannsstasjonene ved å øke effektivitet ved intern kontroll og analyse av 

markvannstilstand. Kontaktpersonene og observatørene som sitter ved en markvannsstasjon og 
har bedre oversikt over klimaforholdet kan f. eks. en gang pr. måned /uke sjekke for grove feil og 
oppdage lange avbrudd. Dette vil også hjelpe dem med å bedømme behovet for å måle manuelle 
parametre som teledyp, markfuktighet med nøytronmeter, avlese tensiometrene ..). 

- dernest å kunne formidle måledata til våre samarbeidspartnere/oppdragsgiver som fritt kan bruke 
disse data for egne formål. 

 

1       2 
 
 
Markvannsdataene sendes daglig via E-post som et vedlegg (figur 1). Filene er merket med 
stasjonsnummer (stasjon 2.727.0.xls for Kise). Filen inneholder data om grunnvann, jordtemperatur 
og resistansdata ved ulike dybder.  
Utsendelsesmønsteren kan endres ved forespørsel. Data sendes fra et fastsatt dato (f. eks.1. april 
2000). Data kan også sendes for et fast antall dager tilbake i tid, daglig, ukentlig eller månedlig (eller 
selv på timebasis). Dataene sendes som tekstfiler (ASCII), men er formatert slik at dataene kan åpnes 
direkte som et Excel-regneark (figur 2). Dette gir også muligheter til å bruke andre 
regnearkprogrammer for å analysere dataene. Kolonnetittelen er skilt på to linjer, med dyp i cm først, 
deretter serienummer. Datofeltet til venstre (kolonne A) skrives på formen: DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM.  
 
Eks. for Kise:  Kolonne B: grunnvannsnivå under bakken 
  Kolonner C til I : jordtemperatur på 5, 15, 30, 45, 60, 90, 150 cm dyp 
  Kolonner J til Q : resistansmålinger på 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 cm dyp 
 
Eks. for Ås:  Kolonne B: grunnvannsnivå under bakken 
  Kolonner C til I : jordtemperatur på 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 cm dyp 
  Kolonner J til Q : resistansmålinger på 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 cm dyp 
 



 

Regnearket ”MarkvannKISE2000” / ”MarkvannAAS2000” brukes til å få en oversikt over 
markvannstilstanden ved Kise/Ås med presentasjon av muligheter: grunnvannsnivå under bakken (m), 
jordtemperatur (˚C), resistansmålinger (ohms), jordas vannpotensiale (cbar eller kPa), endring i 
vanninnhold i sum (i millimeter), lagerkapasitet for vann og teledybde ut fra jordtemperatur og 
resistansmålinger (fra april 2001). For å få et raskt bilde av markvannstilstand må man første kopiere 
alle data fra den siste tilsendte e-mailen og oppdatere diagrammene som det er forklart nedenfor: 
 
1. Åpne siste mailen fra NVE: DataSalg@nve.no. Klikke på ikonet som åpnes automatisk som 

Excel-fil. Klikke med musen i det venstre øverste hjørnet (mellom cellene 1 og A: se figur 3) for å 
merke hele arket (alle celler blir svarte). Kopiere merket område til utklippstavlen (kopier 
kommando: Rediger/Kopier: figur 4). Det er også mulig å kopiere kun de tilsendte dataene. 

 

3     4     5 
 
 
2. Åpne filen ”MarkvannKISE/Ås2000”. Velg arkfanen ”NVEdata”. Arkfanene (som på et 

kartotekkort) finnes nær bunnen av arbeidsvinduet. Merk hele arket på samme måten i pkt. 1. Lim 
inn utklippstavlen slik at alle dataene blir erstattet med de siste måledataene (eller lim kun de siste 
dataene). Alle dataene på de andre arkene blir automatisk oppdatert (grunnvannsnivå, 
jordtemperatur og resistans). Samme gjelder for de konverterte dataene (vannpotensiale, 
markfuktighet, teledybde etc..). Disse dataene beregnes ut fra foreløpige konverteringsparametre 
gitt i tabellen på det aktuelle arket (figur 6 og 7) 



 

 6  

 7 
3. Oppdatere diagrammene ”Jordtemperatur/markfuktighet” 

Klikk arket ”Diag-jordtemp.” for å gjøre arket aktivt (hvis ikke alle arkfanene er synlige, kan du 
bruke rulleknappene til venstre for fanene). Velg ”Diagram” meny og ”Kilde data”. I 
”dataområde” endre siste tallet som tilsvarer antall rader med data for å inkludere de siste 
måledataene (for eks: ”=Jordtemperatur!$A$1:$H$40” til ”=Jordtemperatur!$A$1:$H$45”) og 
klikke ok. Man kan bruke rulleknappene til høyre for å se de siste måledataene og radnummer). 
Gjør det samme for diagram ”Diag-Vannpot” som viser vannpotensiale og grunnvannsdata. 
 

4. Lagre filen: lagre den aktive filen med gjeldende filnavn eller med et nytt navn  
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