
Bilag l. 

Qn ION'l'ORETS VIRISCHiET 

den forste 10- års periode 1950-60. 

Isunders<Skelsene begynte i sin nå.Tærende form i 1950 og inn• 

går nA scm et faat ledd i de hydrologiake unders8kelaer scm Vasadrags- 

Tesenets Hydroloqiske aweli:n,;i foretar. Allerede f8r denne tid ble det 

Ted avdelingen foretatt en del ismlli:n,;ier i forbindelse med forestående 

Tasadragsreguleri:n,;ier, bl.a. i Hallinqdals- og Namsenvaasdraget. 

For planlagginq av isundersakelser ble det i 1951 sendt en 

anmodninq til en del reQUleringsforeninqer og kraftverk an A sende inn 

oppgaver oTer de isproblemer de onsket undersokt. Svarene scm kan inn 

uttrykte et alminnelig behov cm at særlig requlerinqens innvirkninq pA 

isforholdene måtte bli nærmere undersokt. En kort orientering an ispro- 

blemene i våre vassdrag ble gitt forste ganq med foredrag i Oelo Geofysisk 

Forening 1950 oq senere i 1951 i den Norske lnqeniorforeninq (ae litt.I). 

I de forete Arene ble det utarbeidet instrukser og måle- 

skjemaer til observatorene. Underaokalsene ble etter hvert satt iganq i 

både requlerte og urequlerte vassdrag. Antall mAlestedar i vassdragene: 

1953: ca 100 mllesteder i 10 vassdrag 

1955: 132 " " 1 1  ,, 

157: 177 " " 1 1  ,, 

1960: oa 270 ,, "20 ,, 

Etter forslag fra qeneraldirekt6r Fredrik Vogt ble det Offent- 

lige Isutvalg konstituert i 1950 san koordinerende og r!dqivende organ 

for isunders8kelaer. Utvalget skulle også skaffe midler oq s8rqe for ut- 

danning av personale. Helt fra beqynnelsen har Iskontoret hatt n8ye sam- 

arbeid med og bistand fra løutvalget. 
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KORT ORIENTERING an ISUN ÆRSOKELSER 

Det forste qrunnmaterialet an isforholdene ble hentet fra 

hydrologisk aTdelinqs arkiver. vesentlig san notater cm isleqqino og is- 

l8sning, men også ved analyse av de foretatte vintenassf8ringer. Materi- 

alet ble særlig nyttet til statistisk oversikt over vinterens varighet 

i forskjellige vassdrag. Den f8rste bearbeidelsen av disse materialer 

ble for det meste bekostet av Det Offentlige Isutvalg. 

De spesielle isunders6kelser anfatter: 

a. MAlinqer avistykkelsen og framstillinger av isdekkets utvikling, 

undersøkelser vedrorende snoens innvirkning på istilveksten, kar- 

terinqer aT isdekkets utstrekning i måleanrådet, ismenqdemAlinger 

i sarrf6rende elver o.a. 

b. Nærmere opplysninger an trafikkmuligheter på isen, beskrivelse av 

forskjellige trafikkhindrinqer og ulemper, ctn kunstige hjelpemidler 

benyttet til påskynnit¥;J av iolegqing og foraterknirv.1 av isen o.l. 

c. Kontinuerlige og spesielle vanntemperatu.rmAlirv.1er, unders8kelser 

av temperatur- og stramforhold i gjennanstr&nte sj8er og dype elve- 

partier, sanmenhenq mellcm temperatur og stromhastighet i råker o.a. 

d. PA spesielle fors8ksfelt er det foretatt mer detaljerte studier av 

isproduksjonen, sn8en• og isens temperatur, fordunstinq og konden- 

sasjon fra sn8 og is, mAlinqer av sn6ens og isens fysikalske og 

mekaniske eqenskaper o.a. 

En orienterino an bearbeidelsen av obsenasjonene og et ut- 

valg av instrukser og mAleakjanaer for obsenat8rene ble lagt fram 

til den I. hydrologkonferanse i Stockholm 1955 og til den 2. kon- 

feranse i Oslo 1958 (se litt. 3 og 7). 
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Isproblemer san etter hvert har meldt seg har tvunget fram 

unders6kelser av mer anfattende art. Det er utfort spesielle iømengde- 

målinger av sarranøamlinqer under isdekket i flere både regulerte oq urequ- 

lerte vassdrag, anfattende unders8kelser av vanntemperaturerus- oq strtn- 

haatighetenø innflytelse på isproduksjonen, temperaturforhold i sj8er 

oq requleringmaqasiner oav. I denne forbindelsen er det oqsA foretatt 

opplodding av øj8er oq kortere elves>4rtier. 

For tiden foreligger det ved Iskontoret dybdekart fra i alt 

ca 60 innøj8er. 

Videre har i alt 5 realkandidater utf6rt sine hovedoppqaTer 

med både 8konanisk oq faqliq bistand fra Det Offentlige Isutvalq. Stof- 

fet fra disse hovedoppgavene er hentet fra f8lgende emner: 

For næzmere l kunne analysere en reoulerings innflytelse 

på isforholdene har Iskontoret gjennan flere vintre drevet spredte under- 

ø6kelser av str&llhaatighetenø oq vanntemperaturens innflytel•e på det 

faste isdekket. Fra vinteren 1954-55 ble disse problemene gjort til 

spesielt studieobjekt ved at cand. real. s. Flatjord valqte sin hoved- 

oppg-ave i dette feltet. 

Isens fysik:4lske egenskaper, bleie mekaniske og termiske, 

ble fra vinteren 953.54 viet spesiell oppaerksc..mhet ved at det ble opp• 

rettet fora8kafelt pl Sognavatn. Fra vinteren 1954-55 ble undera6kelsene 

betydelig utvidet oq for•6lcsfeltet flyttet til Maridalavatn. De termiake 

underø8kelaene, b le i e  av sn8 oq i•, har cand. real.[. Wold byqqet sin 

hovedopPJ'&Ve på. 

Vinteren 1955-56 1Jjorde cand. real. F. JJistianaen under- 

ø6kelser an sn8akkumulasjon oq - avsmelting i Grosetfeltet i forbindelse 

med sin hovedoppqave. 
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Fra Tinteren 1955-56 har unders8kelsene av str&nhastiqhetena 

innvirkning på temperaturforholdene i gjtncmstr&nte sj8er innqått ar:m 

faet ledd i løkontorets program. Et mer detaljert studium aT diaae pro- 

blanene, byQget p& mllinqer i Norefjord i mars 1956, qjorde cand. real. 

Carl Christiansen til ain hovedoppgave. 

De senere lr har studiet av ferskvannets innflytelse pA is- 

forholdene i fjord.amer med ferakvannatilf8rsel kamnet stadig mer i for- 

qrunnen. Cand. real. Carl A. Boe qjorde n6yere unders6kelaer av tempera- 

tur oq •altinnhold i Ranafjord og Namsenfjord Tinteren 1957-58, og satte 

dette materialet i relasjon til meteoroloqiake da.ta i forbindelse med 

sitt hovedfaosarbeide. 

Deaeuten har Vassdragsvesenet ('s Iskontor) vært behjelpelig 

med råd oq utlån &T instrumenter til realatudenter scm har valqt temAene 

til eine hoTedoppgaver i nær tilknyttninq til vasadraqene. 

Videre har cand. real. Kåre Berq i forbindelse med sin hoved- 

oppgaTe gjort mAlinger av temperatur og str&nhastiqhet i Strandefjord, Al. 

Hovedformålet med diaae und.ers6kelaene var 4 beregne vannete virtuelle 

T&rmeledninqsevne. 

I de aiete vintrene er det 141]1: stor vekt på spesielle 

undaraokelaer av is- oq temperaturforhold i fjordarmer for å bed&:me 

• ferskvannet• innflytelse pA isforholdene. Undars6kelaene er koneentrert 

an Rana- oq Rembakafjorden. (Se litt. 12 og 15.) 
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2. BEARBEIDELSE og ANALYSE av OBSERVASJONSMATERIALET 

Fra vinteren 1952-53 er det hvert år utgitt en vinterover- 

sikt an an- oq isforholdene i vassdragene våre {se litt. 2 og 10). Da 

det hvert år karmer nye mAlesteder til er stoffet så anfangsrikt at be- 

arbeidelsen av de 3 siste vintrenes unders8kelser liqqer noe tilbake. 

For 4 kcmne hurtigere a jour og for A finne en mere praktisk 

fram;iangamAte forsøker Iskontoret å utqi san:menfattende oversikter for 

alt innkonmet observasjonsmaterialet, sett i sammenhenq med meteorologiske 

og hydroloqiske data for alle vassdragene etter hvert. (Se litt. 11 og 16.) 

I tillegg til disse mer rutinemessige publikasjoner blir det 

 tadig utarbeidet oversikter og samnenfatninqer for spesielle formål, 

bl.a. til vasadragsskj8nn. 

Ved analyse av observasjonsmaterialet samler arbeidet seq 

forel8pig an f8lgende tre hovedtemaer: 

l. Trafikkmuligheter på islagte sj8er og elver. 

2. Bed&mnelae av reguleringenes innvirkni!!9 p! isforholdene 

i vaHdrag. 

3. Ulemper øan isen skaper for driften av.kraftverk og 

vannverk. 

1. Etter anmodnirq fra Forsvarsstaben er det utarbeidet oq til- 

sendt en oversikt over trafikkmuligheter på islagte øj8er og 

elver, vesentlig erfarinqer fra hovedvaesdragene på Oatlandet. Liknende 

overeikter for de 8vriqe deler av landet er under arbeid. 

2. Arbeidet me reguler1nqeneø innvirkning på isforholdene er 

kaunet godt iganq. (Se litt. 13.) 
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Men etter aan arbeidet skrider fram dukker døt stadig opp nye problemer 

aan krever nye unders8kelaer for A bli l6at. 

- I konferanse 5. oq 6. desember 1959 an de store iavanakeliq- 

hetena ved en rekke kraftverk i Nord-Norge, Tr8ndelag oq på Vestlandet, 

fikk Dr. Olaf Devik oq Iskontoret i oppdrag A foreta spesielle under- 

a8keleer av isforholdene ved kraftverk hvor den slage vanskeligheter 

har oppatAtt eller kan ventes 4 oppstå. I denne anledning sendte Vass- 

dragaveaenet ved generaldirektijren et rundskriv tjl kraftforayni?w;Jskon• 

torene i all• fylker oq en rekke elektriaitetakontorer oq kraftsamband 

med anmodni?w;J an opplysninger an forholdene. Det Offentlige Iautvalg 

fikk avar fra ca 80 anløw oq ved 50 av disse hadde det vært mer eller 

mindre isvanakar. Iskontoret utarbeidet et utdrag av de innkanne opp- 

lysningene san foreliqqer til interesserte (se litt. 17). 
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3. FRAMrIDSPLANER for NESTE 10- Ars PERIODE 

For tiden konsentrerer Iskontoret seq hovedsakeliq an inn- 

samlinq av observaejonemateriale og statistisk bearbeidelse av dette. 

Det innsamlede observasjonsmateriale er ikke på lanqt :nmr 

fullt utnyttet. Det vil bli et stort arbeid framover å analysere dette 

og satte det i relasjon til meteorologiske og andre hydrologiske data. 

En av Iskontorets nye opp;iaver er å foreta iaredukajoner for 

bereqninq av vinteravl6p i våre vassdraq. Forslaq anqående dette er  endt 

til Den Hydrologiske avdelinq. 

En annen oppgave er en nærmere unders8kelse av sn8forholdene 

i vinterens 16p, særliq med henblikk på berec;;ninq av akkumulert vann- 

menqde i snoen, avsmeltinqens forl8p og muliq oppstillinq av prognoser 

for maqasinfyllinq i vårflamnen. Dette arbeid vil bli en fortsettelse 

og utvidelse av de fors6k ean !ekontoret allerede har praktisert. 

De siste åra erfaringer viser at konl!lllentarbeidet ved I•· 

kontoret har 6kt betydeliq, særliq i forbindelse med nye vassdraqerequ• 

lerinqer og utbYQqinger. 

For A klare våre oppgaver pA en tilfredsstillende måte tren 

ger Iskontoret mer arbeidshjelp og bevilqninger. Videre er det ntldvendiq 

A utstyre kontoret med bedre hjelpemidler til :rangfoldiqq16relse av rap- 

porter og publikasjoner. For A kunne utvikle og qj8re framgang i faget 

er det dessuten abeolut påkrevd med et håndbibliotek av (hovedaakeliq) 

utenlands;' ::ft(J:H:tuiur I c:inu: fi.;1•b:..ndel&s · n l  <.let vaue; vik.:c:&.o &.:.cl 

E1Sr.rht1i , : l t  med andre institusjoner som har problemer bealektet med vAre. 
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4. ISICONTORETS PERSONALE, bistand fra DET OFFENTLIGE ISUTVALG 

' 

H8sten 19f9 ble den nåværende leder av Iskontoret ansatt øan 

inqeni8r. Tre år senere i k k  han assistanse av en realkandidat, (stats- 

hydrolog} oq ble i 1953 overinqenior. Siden er det kæmet enda to real 

ister, en h6sten 1955 oq en i februar 1960. Fra nyttår 1961 er det opp- 

rettet stilling for en tekniker, men denne er for tid$, ubesatt. 

Videre har to realister (cand. mag.) et par Ar (1953-1955) 

hospitert i halvdagsstilli, med arbeidsstipendium fra Det Offentlige 

Ieutvalg. 

Siden september 1955 har Det Offentlige Isutvalg lonnet en 

kontordame ved Iskontoret. Fra desamber 1960 har Isutvalget ansatt midler- 

tidig en hydroloqassistent. Han er dessverre for tiden sykmeldt. 

Videre har Isutvalget finansiert en del reiser oq speøialunderu 

a6kelser, bl.a. foretatt av realfaguøtudenter. 

Den ene av statshydrologene har hatt permisjon fra julL 1960 

for et FN- oppdrag i Persia. 

Med de ekstra krav san i tillegg til det vanlige arbaidet vil 

bli stillet til Iskontoret i den nærmeste tid framover, er dåt helt n6d- 

vendig å vesentlig forstere kontorets kapasitet. I tillegg til den tekniker- 

atillinqen san alt er opprettet midlertidig, er d>.,t 6nskelig med en ny 

statshydroloq og et par hydrologassiøtenter. Dessuten ville det være av 

ator betydninq an kontordamen kunne overf8res fra Isutvaloets til VassdragsM 

vesenets budsjett, sl Isutvalqets midler kan disponeres mer etter sin hensikt. 

Til isunder8kelser har Den hydrologiske avdeling hittil mot- 

tatt kr. 21 000 pr. Ar fra konseejonsavgiftafondet. Pengene har stort sett 

Tært disponert slik: Ca kr. 12 000 til de faste observatorene, ca kr. 6 000 

til inspeksjonsreiøer og befaringer oq resten til divers<:t ·,.tqifter. Bel6pet 

er forh6yet til kro 26 000 fra og mod budsjettåret 1961. 
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Iskontorets publikasjoner over avlBps- og isforholdene. 

' 

1. Undervannaisproblemer i vassdragene og kunstig issperring i elvel8p. 
(Særtrykk i Teknisk Ukebld nr. 44-45, Oslo 1951.) 

2. Oversikt over isforhold vintrene 1952-53, 1953-54, 1954-55 og 1955-56. 

3. lsunders6kelser i Norøke vassdrag, Oslo 1955. {Framlagt til den 1. nor- 
diske hydrologkonferansen i Stockholm.) 

4. Kort oversikt over isproblemer i vAre vassdrag. lFosøekallen nr. 6, 1956.) 

S. Isproblemer 1 våre fl8tninqavassdraq. {Foredrag i Norsk Fl6tninqsfor- 
bunds Arsm6te 29. oktober 1957. Særtrykk.) 

6. OYersikt over avlBpa- og isforholdene, utarbeidet 1958: 
Ovre del av otra-•assdraget fra Byglandsfjord og oppover, 
Nea, 
Tovdalsvasadraqet, spesielt an isforholdene i Uvdalsvasadraget. 

7. Bearbeidelseavisobservasjoner. Statistisk bearbeidelse av meteorologiske 
observasjoner. Instrukser og måleskjemaer til isobaervat6rene, Oslo 1953. 
(Framlagt til den 2. nordiske hydrologkonferanse i Oslo 26.-30/8 1958.) 

8. Unders8kelser av anodekket ved M6svatn vinteren 1956-57. (Framlagt til 
den 2. nordiske hydrologkonferanse i Oslo 26.w30/8 1958.) 

9. VaHdragenea temperaturforhold an vinteren og instrumenter til beste11111eløe 
aT disae. (Fossekallen nr. 3, 1959.) 

10. Oversikt over isforholdene i Dranmenavassdraget og Tr8ndelag vintrene 
1956-57 og 1957-58, Oslo 1959. 

11. OYersikt over avl6ps- og isforholdene, utarbeidet 1959: 
Ovre del av Glcmaa, oTf. Elverum, 
Storvatn, Svarteelv og i nedre d l  av Skaudalselv, 
Gr6ndala og Hamai!, 
Gj6v, hovedaakelig i nedre del av vassdraget, 
FinncRSla, 
PA Tyin. 

12. Hydrografiske undersokelser i Ranafjord vintrene 1957-58 og 1958-59. 

13. Nakkelmilinqer til bed&melse av regulerinqens innvirkninq pA isforholdene. 
(Fossekallen nr. 2, 1959.) 

14. Tiltak for A hindre isvansker san oppetlr ved inntak p.g.a. etr&nhvirvler. 
(Foøsekallen nr. 2, 1960.} 
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15. Hyd.roqrafiske unders8keløer i Ræbakshotn vintrene 1958M59 oq 1959w60. 

16. Oversit over avl6pe og isforholdene, utarbeidet 1960: 
Barduelv oq nedre del av Målselv, 
Mandalsvaesdraget, 
R8osAvassdraget, 
Numedalslågen på strekningen fra Nore og nedover til Larvik, 
Hjartd8la og Hedd8la. 

17. Isvansker ved Nor ske kraftverk. (Sammendrag av materiale som er innsendt 
til Det Offentlige løutvalgsansvar på rundskriv.) 

18 Forslag til åtgjerder mot isvansker ved Ned.re R8ssåqa kraftverk, 1960. 

Under utarbeidelse er: 

' 

1. Dybdekartalbum over Norske innsj6er. 
Vil inneholde ca 60 dybdekart oq en kort beskrivelse av de forskjellige 
sj8ers beliggenhet. 

2. Trafikkmuligheter på islagte sj8er og elver. 
Opplysninger an isforholdene i de viktigste vasadragene i landet, 
oq en orienterinq an hjelpemidler til påskynding av isleggi:ngen oq 
forsterkning av isdekket. 

3. ! problem i forbindelse med utbyggingen og driften av Norske kraftverk. 
Bygqet pA erfarinqer fra en rekke kraftverk san har hatt isproblem 
de siste årene. Bereqnet bl.a. san oppslagsverk for vassbyqgings0 
inqeni8rer. 


