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FORORD

Vassdragsdirektoratet ble sommeren 1978 forespurt om å bidra til et temanummer i

det nordiske hydrologiske tidsskrift "Vannet i Norden". Tanken var at direktoratet

skulle presentere sine hydrologiske aktiviteter for en større nordisk leserkrets.

Artiklene skulle vesentlig være av faglig art, men også med nødvendig informasjon

om direktoratets administrative oppbygging.

Resultatet av foresp6rselen var meget positiv. I lopet av kort tid ble det skrevet

16 artikler som tar opp en rekke av de aktiviteter og problemområder som opptar

direktoratets ansatte. Direktoratet har funnet det nyttig å samle disse artikler i

et eget særtrykk.

Fellesnevneren i artiklene er  hyd:t>oLogi som tradisjonelt er arbeidsområdet for

Hydrologisk avdeling. Et flertall av innleggene er derfor skrevet av ansatte ved

denne avdelingen, Imidlertid viser innleggene fra ansatte i de andre av direkto-

ratets avdelinger at hydrologi spiller en viktig rolle også innenfor deres arbeids-

felt.

Oslo, desember 1978
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Direkt@rH. Sperstad, Vassdragsdirektoratet

OPPGAVER VED VASSDRAGSDIREKTORATET, NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

Den tekniske og konomiske utvikling har f@rt til at vassdragene er tatt langt

mere i bruk enn før til forskjellige og tildels nye formål. Dette har vært

særlig merkbart i de siste 10 år, og har ført til at vi må ha et mer våkent

Øye med disse forhold og at det derfor er et stort behov for å rasjonalisere

og effektivisere det offentlige engasjement med forvaltning og kontroll av

vassdragenes anvendelse og vern.

Hvorledes våre vassdragsressurser i detalj skal forvaltes, er fastlagt ved

lovbestemmelser, men ma i hvert enkelt tilfelle bli gjenstand for vurderinger.

Oppgaven ålede den samlede utvikling og utnytting av landets vassdrag i sam-

svar med Stortingets vedtak og retningslinjer må baseres på en systematisk

avveining av ulike og tildels motstridende interesser. En koordinert samfunns-

messig styring av ressursdisponeringen som tar hensyn til miljø, natur og

nringsinteresser,m bygge p% omfattende og grundige underskelser av s&vel

teknisk/økonomiske utnyttelsesmuligheter som av verneverdier og skadevirk-

ninger. Alle tiltak som påvirker tilstanden i våre elver, sjøer og vatn må

derfor gis en kritisk forhåndsvurdering som utreder og klarlegger såvel nærings-

messige som andre konsekvenser av det enkelte tiltak før avgjørelser tas.

Mens oppmerksomheten ved fordeling av ressursene tidligere nokså ensidig var

konsentrert om dkonomisk vekst og utvikling, er aspekter vedrrende miljd-

forringelser, innsnevring av rekreasjons- og naturområder, forstyrrelser av

den Økologiske balanse og ulemper for primærnæringene i dag kommet sterkt i

forgrunnen. Det er blitt et tungtveiende krav å utrede og klarlegge alle

virkninger av bruken av vassdragene for sikre at de utnyttes og bevares som

grunnlag for menneskenes virksomhet, helse og trivsel.

Det må i sammenheng med det som ovenfor er nevnt, også pekes på at utviklingen

går i retning av at stadig flere av de oppgaver som er forbundet med bruk av

vassdragene etterhvert betraktes som statsoppgaver, dvs. må løses ved offentlige

tiltak og virksomhet.
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Kravet om samordning og en allsidig og omfattende overvåking av vass-

dragenes anvendelse og vern har f.eks. Finland løst ved et sammenfat-

tende statlig forvaltningsorgan, "The National Board of Waters", NBW.

I Norge har man valgt å gå en annen veg. Helt fram til 1972kan man si

at det alt vesentligste av vassdragssaker var samlet i NVE, Vassdrags-

direktoratet. I nevnte år ble imidlertid en mindre del av saksområdet

overfbrt til det nyopprettede Milj@overndepartement. Det gjaldt de av-

snitt i vassdragsloven som har med vassforsynings- og resipientforhold

å gjøre og det området som omfattes av den nye loven om vannforurensning

av 1970. Begrunnelsen for denne oppdeling var til å begynne med den nære

tilknytning det er mellom disse saksområder og administrasjon og ansvar i

Kommunaldepartementet, fylker og kommuner. At ansvarsområdet senere ble

overflyttet til Miljøverndepartementet er en annen sak. Det er ellers

delte meninger om det var riktig åta problemområdene forurensing og vass-

forsyning ut av vassdragssammenhengen. Ett er i alle fall sikkert: Det er

s% viktige sprsmal som venter p utredning og klargjoring i norsk vass-

dragsforvaltning i dag at det må Økonomiseres med disponeringen av de res-

surser og den ekspertise som er tilgjengelig.

Også etter den overføring som foregikk i 1972 sorterer hovedtyngden av

vassdragssaker under NVE, noe som skulle gå tydelig fram av følgende

utdrag av NVE's mål og oppgaver:

"NVF. skal sørge for at myndighetene til enhver tid har oversikt

over, styring av og kontroll med bruken av vassdragene og innen-

for de retningslinjer som gjelder skal NVE være det samlende

statlige organ for overvåkingen av det offentliges og allmenn-

hetens interesser i vassdragene. NVE skal se til at landets

vasskraftressurser blir best mulig utnyttet."

Oppgaver i forbindelse med vassdra

- NVE er radgivende organ for myndighetene i vassdragssporsm@1. Etaten

skal bistå myndighetene ved utarbeiding av lover og retningslinjer for

V
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utnytting og vern av vassdrag.

- NVE er et forberedende organ ved behandling av søknader om konsesjon

eller tillatelse til regulering av vassdrag.

- NVE skal bistå ved beredskaps- og katastrofesituasjoner med ledelse

av tiltak i forbindelse med vassdragene.

- NVE sørger for flomvarsling samt planlegger og forestår bygging av

forbyggings- og senkingsanlegg i vassdrag.

- NVE skal ta initiativtil og fore kontroll og tilsyn med landskapspleie

i forbindelse med bruken av vassdragene.

NVE forestår de hydrologiske og glasiologiske undersøkelser i Norge

samt geodetiske målinger spesielt knyttet til vassdragene.

M$1

NVE skal i sin virksomhet innordne seg de rammer og mål som overordnet

myndighet fastsetter. For tiden gjelder disse mål for vassdragssaker

etaten har ansvar for:

- at vassdragene blir disponert ut fra allsidige samfunnsmessige interes-

ser.

- at vern og utnyttelse av vassdragene skjer ut fra en helhetsvurdering

der det legges vekt på allmenne, neringsmessige, vitenskapelige og

kulturelle interesser.

at sikkerhetssp@rsm%l i forbindelse med vassdrag blir forsvarlig ivare-

tatt.

- at NVE engasjerer seg i forskning og utvikling av betydning for en god

vassdragsdisponering.



8

O\/IW'f,tyr,_.
} (Genrrt«tore oa

I 
tem 1011inu1;va1g1e

modltl"hmer)

NVE 17CM 2083

Gneraldleltr
Airrir»strerende dwelt

111 V I 144 87

Adrintrasjonadirsktrite! Vass@rs drkfrtnt

1332' 19911

Fig. 1: Administrasjonsplan for NVE

144 a7

V1110dragodiret101111a1
Dutter

W 17 [ VF 47 67 VH '7

Vast.draQ!l8vd Forhvvrtmgs• Hydrolog  lik
avdoingen vd

VU 10 VN V 

Avd. for  YHI·  N11u,- og S.li.re11N1lal
kr1ftunder• L11nd1k1p1 wd

WK a VHO 11 VHI 1 VHG 3 VHB 3 VHD B

Kor,an,on1- Overflerohydr llkontoret Grunnv  W• rekontoret EDB- ekjonJr.on1or11 kontoret konroret

WT ,o VFØI 5 VFØII • VFV a VT • Vl'N '
T;tsynkontoret 0stiendsktr. t sriandsknr Vntlandlln, Trending kt Nord-NDr119k,r

Osto 011D Fardo Trondheim Narvik

Fig. 2: Adm in ist raajonsp lan for Vassdragsdirektoratet.

antall overenskomstl•nte

an!all regulativl•nte

forkortet beneYning  etat,  direktorat,  ndel  ing



9

Figur 1 og 2 viser skjematisk det administrative apparat vi har for å løse

de oppgaver som er nevnt.

Av fig.2 sees at VF er utbygget med distriktskontorer i Nord-Norge, i

Trøndelag, på Vestlandet og på Østlandet. Arbeid med å utvide distrikts-

kontorene til også å omfatte andre fagområder og avdelinger er i gang.
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O0. Fossheim, Vassdragsavdelingen

MANØVRERINGSREGLEMENT VED VASSDRAGSREGULERINGER I NORGE

Enhver vassdragsregulering i Norge som medfører en kraftøkning på over
500 nat.hk i et enkelt fall eller over 3000 nat.hk i hele vassdraget regnet

-G jevn @rsydelse, eller som medf@rer skadelige forandringer av naturfor-
holdene av allmenn betydning, er underlagt konsesjonsplikt etter loven.
Det må derfor - etter lovens nærmere forskrift - skes statsmyndighetene om
tillatelse til regulering hvilket medfører en meget omfattende behandlings-
prosess med høringsrunde i distriktet m.v. og der det i henhold til loven
stilles strenge krav til s@knadens innhold s&vel nar det gjelderdenteknisk/
økonomiske side som utredning av de allmenne skader av ikke-teknisk art.
BIant derav som stilles er at det for reguleringsdammer f0lger med soknaden
forslag til reglement for manøvreringen. Det er derfor ved lov bestemt at
manøvreringsreglement er en offentlig sak der alle berørte instanser og rettig-
hetshavere kan kornme til orde. Det heter således i reguleringslovens generelle
bestemmelser om grunnregler for vilkår som skal fastsettes i en regulerings-
konsesjon:

"Reguleringsanlegg skal manøvreres overensstemmende med
et reglement, som Kongen på forhånd utferdiger. En norsk
statsborger, som vedkommende departement godtar, skal fore-
stå manøvreringen. Hvis avgjørende grunner er til hinder
for å fastsette reglementet samtidig med konsesjonen, bør
det gjøres snarest mulig deretter og i ethvert fall, før
ekspropriasjonsskjønn påbegynnes.

Før reglementet utferdiges, skal vedkommende kommunestyrer
og s% vidt mulig andre interesserte, sasom fellesfl9tnings-
foreningers styre, fiskeristyrer og fiskeriforeninger, damp-
skipsselskaper o.lign., ha fått adgang til å uttale seg.
På samme måte forholdes, såfremt det senere skulle finnes
påkrevd å gjøre forandringer i reglementet."

Det f@lger av dette at de enkelte man@vreringsreglement i utgangspunktet om-
fatter de reguleringsmagasiner som den enkelte konsesjon gjelder for. Imid-
lertid vil en i de tilfeller der en har planendringer og tilleggsreguleringer
som betinger flere reguleringstillatelser (konsesjon), s@oke a ajourf@ore det
opprinnelige reglement slik at en bare har ett for en gruppe magasiner som
reguleres for det samme kraftverk. Dette gjelder særlig for kraftverk langs
kysten der utbyggingen skjer konsentrert fra høyfjellsnivå i ett eller flere
trinn til havets nivå. I lange vassdrag - og da særlig på Østlandet i Syd-
Norge - kan en ha separate reglementer for enkeltstående reguleringsanlegg i
same vassdrag. Disse anlegg er bygget med lange tidsmellomrom mens de senere
utbygginger - i 1960-70-årene - er bygget etter omfattende generalplaner
der et felles manøvreringsreglement er naturlig.

Reglementet har to hovedfunksjoner. Det skal for det første i konsentrert
form inneholde en teknisk beskrivelse av konsesjonen så som reguleringsgrenser
i magasinene, tillatte overføringer, begrensning - eventuelt påbud - om
vasslippinger osv. For det annet har reglementet med sin selvstendige for-
bindelse til lovverket en egen juridisk side av betydning for definisjon av
konsesjonens rekkevidde. Det skjer således en avveining av om en begrensning

V
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i konsesjonen skal tas inn i konsesjonsvilkårene eller i reglementet eller
på begge steder. Særlig gjelder dette for vasslippingspålegg som kan sies
å ha relasjon til faktorer som kan variere over konsesjonstiden så som for-
urensningssituasjonen, fiskeforhold m.v.

Reglementet er uavkortet en forutsetning for erstatningsskinnet. Det kan ikke
innskrenkesi sitt inhold, men suppleres av skjonnsretten f.eks. ved konkrete
angivelser av flomstigningshØyder i magasinene. Det hender at Vassdragsdirekto-
ratet gir en nærmere presisering av hva som ligger i reglementets forskjellige
bestemmelser. Dersom dette ikke blir godtatt av både ekspropriant og eks-
propriat tilligger det domstolene fortolke reglementet med bindende virk-
ning.

Når det gjelder reglementets tekniske innhold, varierer dette naturligvis
med hvor sammensatte problemene er i det vassdrag som skal reguleres. Regle-
mentet uttrykker begrensningene i konsesjonærens rett til å regulere for
kraftverksdrift og disse begrensningene er bestemt av andre allmenne inter-
esser. Det inndeles stort sett i 4 til 5 punkter.

Det første punkt inneholder de rene reguleringsdata som reguleringshøyder etc.
pa f@olgende mate:

Magasin

Storevatn

Naturlig
vasstand
kote

Reguleringsgrenser
vre Nedre
kote kote

Oppd. Senkn.

425,0 430,0 420,0

m m

Reg.
hdo yde

m

5,0 5,0 10,0

En tar, som det framgår, utgangspunkt i naturlig vasstand. Dette begrep
har ikke fått noen helt ut entydig definisjon hos oss; man bruker også be-
tegnelsen "normal sommer-vasstand". Hvilket hydesystem (hvilket fastmerke)
høydene er knyttet til, angis konkret dersom dette ikke framgår av kartet som
viser høydegrunnlaget.

Dersom det foretas permanente senkninger av vatn som f.eks. ledd i et over-
føringssystem, angis dette spesielt.

Overf@rte nedb@rfelter angis bare med st@rrelsen pa disse i na Den nyaktige
kotehøyde på selve inntaksdammen framgår av tegningene som er bilag til regu-
leringssøknaden. En har derfor funnet det mest praktisk for senere bruk - og
også presist nok - bare å angi arealet på nedbørfeltet.

Det er ogs% vanlig % angi i dette punkt at dammene utf@res med faste overlp
dersom dette er tilfelle .

.1,_pkt. 2 samles som regel alle innskrenkende bestemmelser. Det gjelder kon-
krete oppfyllingsbestemmelser med angivelse f.eks. av seneste tidspunkt ved
lavvassperiodens slutt for avsluttet tapping, tidligste tidspunkt for på-
begynnelse av tappingen ved lavvassperiodens inntreden. Eventuelt angis
tillatt uttappet vassf@ring i fyllingsperioden fra 0 til X m?/sek, eller -
hvor tilsiget skal fordeles mellom to magasiner - angis påbudt slipping til
nedenforliggende magasiner. Her er forskjellige faktorer bestemmende så som
hensynet til isens brukbarhet på ettervinteren for skiløping og annen ferdsel,
utseende av magasinområdet i sommertiden nar det gjelder magasiner i sterkt
trafikerte strøk. Det kan på den annen side også gjelde å holde lav vasstand

/
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i vekstperioden i jordbruksstr@k av hensyn til tilst@tende landomrder. Det
gjelder generelt hvor ikke mer omfattende vasslipping er palagt ut fra ser-
hensyn at en innfører en bestennnelse om at alminnelig lavvassforing i elve-
strekninger mellom to magasiner og nedenfor kraftverket ikke skal forminskes.
Alminnelig lavvassføring tilsvarer i praktisk tale en vintervassføring, men
har en bestemt definisjon.

Det tas ofte inn bestennnelse om i en viss tid å holde en bestemt vassføring i
elva nedenfor kraftverket eller på bestemt sted i vassdraget. Et slikt pålegg
er diktert av fiskerimessige hensyn. Liknende pålegg kan også fastsettes av
hensyn til andre brukerinteresser og særlig skal nevnes forurensningssituasjonen,
fløting og vassforsyning. Det gjelder for disse pålegg som er nevnt her at de
gjennomgående gis en eksakt utforming både når det gjelder slippingstids-
punkter og vassføring. På dette punkt kan reglementet hvor det gjelder betyde-
lige interesser - f.eks. som i lakseelver - få temmelig omfattende bestemmelser.
En vil dog finne at det enkelte steder er funnet hensiktsmessig å beregne ut-
tappet vassmengde til et maksimumsvolum.

Isforholdene vies ofte spesiell oppmerksomhet i reglementene i norske vass-
drag. Det gis forskrifter om begrenset tapping i isleggingsperioden før
isforholdene har stabilisert seg og begrensning av økningen i vasslippingen
angis likeledes i m'/sek pr. dgn. Man har eksempel pa reglement der driften
av kraftverket meget langt på veg er underordnet hensynet til isforholdene.
Det vanlige er at magasintappingen i slike tilfeller starter forst n@r isfor-
holdene har stabilisert seg og den foregår derfor fra desember - januar til
lavvassperiodens slutt. En legger i ekstremt vanskelige tilfeller inn bestem-
melse i reglementet om plikt til nedtrapping av magasintapping dersom isfor-
holdene plutselig skulle forverres.

Reglementet kan også fastsettes for en prøvetid f.eks. på 5 år. Administra-
sjonen skal da på grunnlag av rapport fra regulanten om erfaringene kunne fast-
sette nye bestemmelser.

I vassdrag der meget betydelige laksefiskeinteresser er innblandet kan det bli
tatt inn bestennnelse om at manøvreringen skal skje i samråd med representanter
for disse interesser. Ansvaret for tappingen må likevel være klart plassert.
Dette ligger hos regulanten da han betaler for skadene. Regulanten har så-
ledes det avgjørende ord ved manøvreringen. Det er imidlertid en reglements-
bestennnelse at det skal føres protokoll over manøvreringen m.v. og manøvrerings-
protokollen vil bl.a. dokumentere om det er råd som ikke er fulgt og hva de
i tilfelle gikk ut på.

Korttidsreguleringsbegrensninger er ikke noe alminnelig emne for bestemmelser
i norske manøvreringsreglementer. I lange Østlandsvassdrag (Glåma) finnes
bestemmelse om at korttidsregulering bare må omfatte en viss del av tilløpet
til elvekraftverkene i hovedvassdraget. Forovrig har korttidsregulerings-
bestemmelser stort sett gått ut på å hindre stigning i magasiner vinterstid
for ikke å få overvatn på isen, og sikre mot for store variasjoner like over-
for fiske- (lakse-) interesser. I reglementet for Skibottselva i Troms som
er under utbygging na, er sledes bestemt: "I l@pet av ett dogn skal minste
tapping gjennom kraftverket ikke være mindre enn 75 pst. av den maksimale i
det samme dogn. Den maksimale tapping skal ikke endres mer enn 20 pst. fra
ett dgn til det etterf@lgende."

V
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Reglementene inneholder som regel bestemmelse om at de naturlige flomvass-
f@ringer nedenfor magasinene og overforin sstedene ikke skal &kes. Det flger
av bestemmelsen for det første at ale over øringsorganer skal stenges under
flom dersom magasinet er fullt. For det annet'betyr bestemelsen at floml&pene
skal manøvreres - eller konstrueres - slik at den naturlige selvr ·
evne ikke merkbart endres. Man har srl1g 1 en senere tid ved det tekniske
vassdragstilsyn konsentrert seg om å påse at f.eks. et fast overløp så nær
som mulig tilfredsstiller dette krav. Det hydrologiske grunnlagsmateriale
må foreligge tilstrekkelig klarlagt på forhand bl.a. ved at sjøens naturlige
vassføringskurve er kjent. Dette stilles det nå krav om å få målt før konse-
sjonssøknaden avgjøres. Eventuelt kreves kartlegging i slikt omfang at man i Vass-
dragslaboratoriet ved Norges tekniske høgskole kan bestemme kurven ut fra modell.

Det er tilfeller der &kning av flommene i enkelte vassdrag og deler av vass: LUU,-t
drag vil være den beste løsning og er tillateli • Dette vil da framgå ved
generelle bestemmelser i reglementet. Betraktningene er gjort på grunn av
beregninger over maksimalt påregnelig flom og hvilken Økning av denne som en
gitt man@vrering vil fore til.

Reglementene gjøres gjeldende inntil videre og inneholder følgende generelle
bestemmelse:

"Viser det seg at slippingen etter dette reglement fører
med seg skadelige virkninger av omfang for allmenne
interesser, kan Kongen uten betaling til konsesjonæren,
men med plikt for han til å erstatte mulige skadevirk-
ninger for tredjemann, fastsette de endringer i regle-
mentet som finnes nodvendige."

Bestemmelsen har ikke vært i praktisk anvendelse tidligere, men trekkes nå
mer fram i forbindelse med at flere brukerinteresser melder seg i vassdragene.
En har f.eks. i et strre vassdrag i Sr-Norge na p% departementsplan f@tt en
avgjørelse om at nedtapping av vatn fra høyereliggende magasin for å bedre
fyllingsforholdene i sommertiden og derved minske skjemmende virkning av lavere-
liggende magasin, ligger innenfor denne bestemmelses virkeområde. Likeledes
har Industrikomiteen i Stortinget uttrykt i en forbindelse at bestemmelsen
forutsettes å kunne bli brukt til ytterligere pålegg om slipping av vatn for
å sikre laksens oppgang. Vi er her inne på den juridiske side ved regle-
mentet og som er både interessant og omfattende. Det er vanskelig å si noe mer
eksakt om dette fordi man mangler praktiske prøver - bortsett fra det som er
nevnt ovenfor - på reglementets begrensning. Reglementet regulerer forholdet
mellom myndighetene og konsesjonæren som i lange vassdrag som regel er en
sammenslutning av de enkelte kraftverkseiere i en brukseierforening. Dette
firer for det forste til at det er den samlede virkning av en endring av regle-
mentet som skal bedømmes og hjemmelen for en endring uten erstatning til konse-
sjonæren på det grunnlag. Den samlede virkning kan være en sum av positive
og negative virkninger for de forskjellige kraftverkseiere.

At den enkelte kraftverkseiermå tåle innskrenkninger i manøvreringsfriheten
er klart nok. I hvilket omfang er ikke klarlagt, men de allmenne interesser
synes å stå meget sterkt i bestemmelsen.
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Fagsjef Bård Andersen, Forbygningsavdelingen

FLOMSKADER OG SIKRINGSTILTAK I NORGE

1 Innledning

Både i prosa og lyrikk kan vi finne beretninger om flommer og
flomskader i gammel og nyere tid. Blant annet i bygdebker kan
vi lese om flommer og isganger som har ddelagt hus og eiendommer,
til dels også krevd menneskeliv. Eksistensgrunnlaget er i mange
tilfeller blitt Ødelagt. Katastrofeflommen i Glomma i 1789 "Stor-
ofsen" rørte som kjent til stor utflytting fra mange bygder i
Østerdalen og Gudbrandsdalen. Men vi er ikke ukjent med flomskader
i våre dager heller. Med de vekslende nedbdrforhold her i landet
må vi stadig være forberedt på flommer i ett eller annet av våre
tallrike vassdrag.

Fra de eldste tider har det vært utfØrt større eller mindre tiltak
for å hindre eller redusere flommenes herjinger. Langs elvene på
Vestlandet kan vi f.eks. finne eldgamle steingarder som skulle be-
skytte de beskjedne åkerlappene. I de skogrike bygdene på Øst-
landet og i Tr6ndelag var det mer alminnelig med tommerstokker tl
sikring av elvel&p, gjenstenging av flomlp m.v. I mange tilfeller
har også hensikten vært å lette flØtingen, f.eks. ved "s&dammer".

Staten kom tidlig inn i bildet når det gjalt arbeidet med å hindre
flomskader. Allerede omkring &r 1800 var de fØrste offiserer eller
ingenikrer beskjeftiget med tiltak for & bdte p& flomskader, hindre
erosjon m.v. I lØpet av forrige århundre og begynnelsen av dette
har "Kanalvasenet" st&tt for gjennomfringen av tallrike, til dels
betydelige forbyggingsarbeider over hele landet. Det er mange ste-
der utfØrt imponerende byggverk med datidens redskap og muligheter.

Siden_2920 planlegges og utf&res forbyggings-, senkings- og flom-
skadearbeider av Forbygningsavdelingen i Vassdragsdirektoratet,
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Disse tiltak er i hy
grad med på å bevare produktive arealer i vårt land, og de skaper
også i mange tilfeller muligheter for utnyttelse av nye områder for
jordbruk, boligtomter, industri m.m. Det kan derfor være av inte-.
resse å se litt på hvilke tiltak det gjelder og hvordan problemene
skes l&st.

2 Vassdrag og flom

Vassdragene i Norge omfatter alle typer av bekker og elver. Syd-
Norge har langsgående fjellkjeder som har skapt korte, bratte bek-
ker på Vestlandet og langsomt flytende elver på Østlandet. TrØnde-
lag domineres av relativt store elver. I Nord-Norge finner vi for-
skjellige vassdragstyper.

I Vest-Norge og i de øvre delene ellers i landet er elvelpene dan-
net av transportert materiale, vi finner sand og grus hvor vann-
hastigheten er stor, og fin sand og silt  i  lavere str6k.
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Leirjord er ikke ualminnelig i de lavere strk i Øst-Norge og i
Tr6ndelag. Det vesentlige av nedbdromr&dene er dekket av vegeta-
sjon med skog i lavlandet og kratt i hyere strdk. Mange sj&er og
vann regulerer avl5pet. Likevel er skadeflommer relativt hyppig i
Norge.

Nedbren varierer sterkt fra de våteste områdene på Vestlandet til
de nedbdrfattige indre deler av Østlandet. Vanligvis er det to
flomperioder i Norge. Vårflommene skyldes snøsmelting, ofte i
forbindelse med nedbdr. Kunstige magasiner i tilknytting til
kraftutbygging har redusert vårflommene i mange vassdrag. HØst-
flommene er forårsaket av sterk nedbr. Her har magasinene prak-
tisk talt ingen reduserende virkning, noen ganger kan flommene _/
tvert imot bli ket. Ellers er det ingen rene flomdempingsmaga- V
saner 1 vassdragene i Norge i dag.

3 Skadetyper

De vanligste skadene i vassdragene oppst&r som fdlge av oversvdm-
melse, erosjon eller utrasing.

Oversvmmelse skyldes d&rlige avldpsforhold, oppdemming. Oversvm-
melse fØrer til skade på bebyggelse, jordbruksområder og trafikk-
messige ulemper. Hvis elvelØpet har stort fall, vil flomvannet
røre sand og grus ut over dyrka mark, hager m.v. Jord og veger
kan bli gravd ut og totalskadet, bruer kan bli revet vekk. I sjeld-
nere tilfeller kan menneskeliv gå tapt.

Erosjon foregår i større eller mindre grad i alle vassdrag som er
dannet av transportert materiale eller i leirjordområder. Strøm-
variasjoner rører til karakteristisk utvikling med erosjon i ytter-
svinger og avlagring i innersvinger. Prosessen aksellererer under
flom, slik at hele elvelpet kan flytte seg og forårsake betydelige
forandringer i landskapet.

I de større vassdragene er spesielt skråningene utsatt. Under
ekstraordinære flomforhold kan store masser bli gravd vekk, verdi-
fulle områder kan bli skadet og bebyggelse kan bli Ødelagt. Ero-
sjon kan også fØre til at elveskråninger i leirjordområder kan bli
ustabile, derved kan farlige ras bli utldst, elvelp kan bli stengt
og betydelige skader kan oppstå.

Isproblemer kan også medfØre skader langs vassdragene. Isganger
og isoppstuving kan fØre til store oversvømmelser. Erosjon kan
oppstå som fØlge av at elvelp fryser igjen. Vekslende vintervass-
fØring er svært uheldig. I tillegg til disse naturgitte vilkår
vil også menneskelige inngrep kunne endre fall og strØmforhold i
vassdragene og gi grunnlag for erosjonsskader.

I Vest-Norge er det ikke uvanlig at steinras, snøras, glidninger,
gjerne i forbindelse med flommer, medfØrer katastrofale situasjo-
ner. Cet oppstår erosjon i elver og bekker, og nye flomlp blir
dannet. Verdifulle områder, bebyggelse og kommunikasjoner kan bli
skadet.
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4 Sikringstiltak

Tiltak for & bedre flomforholdene i vassdragene må stort sett avpas-
ses etter omfanget av skadene og verdiene som blir berørt. I Norge
yter Statens naturskadefond erstatning til de som blir skadet, bl.
a. under flomkatastrofer. Hvor mulighetene for bedring av tilstan-
dene ikke er tilstede, eller kostnadene ved eventuelle tiltak ikke
står i rimelig forhold til nytten av arbeidet, kan staten også gi
tilskott til fraflytting fra utsatte områder.

Oversvmmelse som skyldes drlige avlpsforhold kan generelt for-
hindres ved tiltak som enten tar sikte p& & senke vannstanden (for-
bedre avlpsforholdene) eller ved & sikre de skadelidende area-
ler ved flomverker (diker). Her i landet er det utfØrt en rekke
st&rre og mindre senkingstiltak (tdrrleggingstiltak). Som oftest
har disse arbeidene b&de tatt sikte p$ & hindre oversvmmelser og &
senke grunnvannstanden i området for å bedre jordbruksforholdene.
De fleste st&rre tiltak er planlagt og utf&rt av Vassdragsvesenet
ofte i samarbeid med Landbruksdepartementet, Det norske jord- og
myrselskap m.fl.

Sikring av skadelidende arealer ved flomverk er heller ikke u-
kjent i Norge. Spesielt langs våre større vassdrag har det fra
lang tid tilbake vært bygd voller for & hindre oversvømmelser. Som
oftest er disse vollene bygd for å tåle ekstra store flommer. Flom-
verk av denne typen bygges opp av fyllmasser og tetningskjerne for
& hindre vanngjennomgang. I mange tilfeller må vollene beskyttes
mot erosjon på vannsiden, ellers blir de tilsådd og vil etter kort
tid gli naturlig inn i landskapet. For å skaffe avlp for vann fra
de sikrede områdene må det anlegges stikkrenner med selvluk-
kende ventiler i vollene. Hvis området er stort, må det bygges
pumpeanlegg som skaffer avldp i .flomperioder.

Tiltak for & hindre erosjon i elveskråningene er uten sammenligning
den største gruppen av arbeider som Forbygningsavdelingen tar seg
av. Det alt vesentlige av arbeidene består i å dekke utsatte elve-
skråninger med et lag av sprengt stein etter at skråningene er pla-
nert. Hvis elvekanten består av fine masser, er det nddvendig med
et filter av sand eller grus. Hvor strmhastigheten er liten, kan
det være tilstrekkelig å beskytte skråningene med grus. Vi har og-
så i enkelte tilfeller foretatt tilplanting og tilsåing av utsatte
skr&ninger. Dette kan være tilstrekkelig i tilfeller hvor skrå-
ningsfoten er sikret, og flommene ikke blir for store fr skr&nin-
gene er tilgrodd. Se figur 1 - 3.

Hvor elvelpene er ustabile med stort fall, stor massef&ring, mange
flomlØp osv., kan det bli nØdvendig med omfattende korreksjons- og
forbyggingsarbeider for å få rettet på forholdene. Som oftest vil
resultatet bli et nytt samlet lp med flomverker på begge sidene.
Skråningene må forsterkes med sprengt stein. Ofte må det bygges
terskler av sprengt stein for & hindre erosjon, gjerne i forbindelse
med samlebassenger for avlagring av transportert materiale. Med
moderne anleggsmaskiner har vi f&tt anledning til & gjennomf&re mer
fullstendige tiltak som forutsetningsvis vil tåle større påkjenning.
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Fig. 1
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Let blir også nå lagt st¢rre vekt på landskapsmessig behandling av
utsatte områder. Ved gjenfylling av gamle flomlØp, tilsåing og til-
planting priver vi & rette p& forholdene. Ellers vil steinbeskyt-
telse,terskler av stein m.v. etter kort tid gå inn som naturlige
elementer i elvelØpet.

større og mindre tiltak av denne type er utf¢rt eller under utfØrel-
se over hele landet. Verdifulle jordbruksområder er beskyttet eller
innvunnet, bebyggelse er blitt sikret, og mulighetene er blitt lagt
til rette for utvidelse av tomtefelter for bebyggelse og industri.
Mange steder har tiltakene hatt indirekte betydning ved at dyrka
mark er blitt spart fornyregulering.

5 Saksbehandling

Forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak blir planlagt og utfØrt
av Forbygningsavdelingen i WE. Avdelingen er bygget opp med hoved-
kontor og to distriktskontorer i Oslo, samt distriktskontorer på
Vestlandet, i TrØndelag og i Nord-Norge. Avdelingen beskjeftiger
ca. 50 funksjonrer og ca. 100 anleggsarbeidere.

Fra kommuner eller grunneiere kommer sknad om bistand for hver en-
kelt sak. Forbygningsavdelingen foretar undersØkelser, målinger
osv. og utarbeider planer for nødvendige tiltak. Undersøkelsene om-
fatter kartlegging, profilering av utsatte strekninger, masseprØver
for skråning og bunn og om nødvendig mere omfattende geotekniske
undersøkelser. Dessuten foretas observasjoner over vannstander,
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flomlinjer, isforhold m.v.

I forbindelse med planleggingen kan det bli n¢dvendig med spesial-
unders¢kelser, modellfors¢k m.v. Det kan nevnes at Vassdragslabo-
ratoriet ved Norges tekniske hyskole har foretatt modellfors¢k
vedr¢rende stabiliteten av steinlag, forsk med terskler og detalj-
forsk av deler av sikringsarbeider.

Når planene er ferdige, blir det innhentet uttalelser fra forskjel-
lige instanser, kommuner, grunneiere, landbruksselskap, utbyggings-
avdeling hos fylkesmannen, fiskerisakkyndige, naturverninteresser,
andre statsetater m.v. På denne måten får vi en helhetsvurdering
av tiltakene.

Staten dekker det vesentlige av utgiftene til forbyggingsarbeidene.
For senkingstiltakene yter staten 60-70 tilskott. Kommunene må i
alle tilfeller avgi vedtak om vedlikehold og garantier som har til-
knytting til erstatninger m.v.

Arbeidene utf¢res av Forbygningsavdelingen, som har en moderne mas-
kinpark og et anleggsapparat spesielt beregnet for disse tiltak.

Bevilgningene til tiltakene er utilstrekkelige. For tiden brukes
ca. 20 millioner norske kroner årlig til tiltak spredt over hele
landet.

En rekke forskjellige interesser blir ber¢rt av de tiltak det her
gjelder. Vi kan nevne kommuner, grunneiere, Vegvesenet, fl¢tingen,
kraftanlegg, fiskeinteresser m.v. Samarbeidet med de forskjellige
instanser går stort sett utmerket. Som oftest er ulempene i forbin-
delse med disse arbeidene av forbigående art. I de senere år har
naturverninteressene komme med i behandlingen av stadig flere saker,
spesielt t¢rrleggingstiltak. Det er utarbeidet retningslinjer for
samarbeidet med Milj¢verndepartementet.

6

6.1

Litt om enkelte strre tiltak, se fig. 4.

Flomsikring av Kirkenærområdet, Grue i Hedmark, se fig. 5.
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Kirkenær er sentrum i Grue kommune i SolØr, og ligger på store
flate områder på Østsiden av Glomma ca. 3 mil nord for Kongsvinger.
Fra gammelt av har dette området vært utsatt for flommer i Glomma,
og grunneierne har oppfØrt flomverker for å beskytte sine eiendom-
mer. Disse flomverkene har vært forsterket ved en del større flom-
mer, blant annet i 1916 0g 1934. Under storflommer i 1966 og l1967
brdt vannet igjennom de gamle verkene, og store områder ble satt
under vann. Etter omfattende planlegging har Forbygningsavdelingen

· bygget kj¢rbar, flomsikker fylling langs Glomma i 7,5 km lengde med
pumpestasjon i nedre ende. Arbeidet har kostet ca. 4 mill. kroner.
Det er beregnet at flomverket vil beskytte vel 10.000 dekar dyrka
jord, ca. 500 bolighus, en rekke forretninger, industribedrifter,
skoler osv., dessuten riksveg og jernbane. I tillegg til flomsik-
ring av Kirkenærområdet har Forbygningsavdelingen utf¢rt og under
utfØrelse en rekke større flomverktiltak i SolØr til beskyttelse av
verdifulle jordbruksområder, bebyggelse og veger. Landbruksdeparte-
mentet har deltatt i finansiering av tiltakene i de senere år.

6.2 Forbygging mot Lora og tørrlegging av Lesjaleirene,
Lesia i Oppland, se fig. 6.

'v <or Lesjaleirene er på ca. 10.000
dekar god dyrkingsjord og ligger i
nordre del av Gudbrandsdalen. Et
senkingsarbeid utfØrt av Kanalvæ-
senet i 1850-1860-&rene muliggjor-
de oppdyrking av en del store jord-
bruksområder, men for Lesjaleirene
var senkingen ikke tilstrekkelig.
Siden 1969 har Forbygningsavdelin-
gen arbeidet med flomsikring mot
Lora, som en en farlig materialfØ-
rende flomelv. Den har fra gammelt
vært en stadig trusel mot Lesjelei-
rene. Det er utfØrt sikringsarbei-

der nå for ca. 1 mill. kroner i Lora. I 1976 kom det i gang flom-
sikring av selve Lesjaleirene. Flomsikringen omfatter flomverker
langs Lågen over en lengde på ca. 10 km, dessuten sikring av en
rekke till¢psbekker. Tiltaket omfatter også jordbruksveger med
bruer over elva, jordbrukskanaler, leplanting m.v. De samlede kost-
nader er beregnet til ca. 10 mill. kroner, kostnadene deles mellom
Landbruksdepartementet, Vassdragsvesenet og kommunen.

6.3 Flomsikring langs Orkla i Orkdal og Meldal, S¢r-Tr¢ndelag, fig. 7

Orkanger . Ordal er en typisk flomelv som
renner ut i Trondheimsfjorden.
Store skadeflommer har inntruffet
i 1918, 1934, 1940 og 1967. r 190
ble store jordarealer gravd vekk,
bebyggelse, veger, bruer og jern-
banestrekninger ble sterkt skadet
og et menneskeliv gikk tapt. Alle-
rede i 1860 ble det foresl&tt kana-
lisering av nedre del av Orkla,

kKKanler med

0

Fig.7
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men arbeidene kom ikke til utf¢relse. Etter skadeflommen i 1967 er
det utf¢rt og under utf¢relse flere store flosikringstiltak, bl.a.

A Orkla ved Gjlme, lengde ca. 1,4 km, kostnad ca. 600.000 kroner.
Her blir store jordarealer sikret, dessuten flere industribedrifter
Kommunen har senere fått bistand til å f¢re Orkla i ny kanal ut i
Trondheimsfjorden.

B Orkla ved Kvåle - Bakk, lengde 2,7 km, kostnad ca. 2,2 mill.kro-
ner. Interessert areal l.100 dekar.

6.4 Sikring mot erosjon og skredfare i Helgådalen, Verdal,
Nord-Tr¢ndelag, se fig. 8.

I 1893 br¢t Helgåa nytt 1¢p gjennom en
leirrygg forbi en ca. 29 m h¢y foss,
på kort tid senket elvel¢pet seg ved en
bakovergripende erosjon. FØrst ved
Granfossen, en halv kilometer lenger
oppe, fantes en terskel som stoppet
elvas arbeid. I begynnelsen grov elva
seg ned i et trangt leie med nesten
vertikale meler, etter hvert har skrå-
ningene slaket seg ut og utvidet elve-
leiet. Erosjon i sideretningen har
senere fØrt til undergraving av skrå-
ningene. P& grunn av den store hyde-
forskjellen som plutselig oppstod mel-
lom terrenget på sidene og elva, har

alle sidebekker Og grfter laget erosjonsgroper av betydelige di-
mensjoner. Det er beregnet at et areal av stdrrelsesorden 800 de-
kar er blitt Ødelagt ovenfor fossen. Siden raskatastrofen er det
utfrt en rekke sikringstiltak i Helg&dalen. Ved samarbeid mellom
Statens naturskadefond og Vassdragsvesenet er det i 1977 satt  i gang
forbyggingsarbeider i Helgåa i 4,5 km lengde med sikring av flere
bekketillp med samlet overslag 8,5 mill. kroner. Arbeidet vil ta
I-5 &r.

Ras

..Fo n'

6.5 Forbygging mot Namsen i Grong og Overhalla, Nord-TrØndelag, fig

Ras

ig.9

Katastrofale leirras senest i 1959 og
skadeflommer i 196l Og 1962 f&rte til
at det ble igangsatt omfattende geo-
tekniske underskelser langs Namsen.
Det ble påvist at bruddutviklingen
kunne fØre til nye raskatastrofer, og
forbyggingstiltak ble anbefalt. Siden
1962 er det i Namsen og i sideelva
BjØra utfØrt forbyggingsarbeider for
ca.  32  mi 11. kroner, og det gjenstår
arbeider for minst 15 mill. kroner.
Arbeidene, som består i steinsikring
av de hye, rasfarlige skråningene,
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sikrer mot utgraving og reduserer faren for ras. Enkelte steder
blir det også etablert belter av skog langs elvekantene for å min-
ske skadene ved overstrdmming.

6.6 Forbygging mot Karasjokka i Karasjok, Finnmark

Karasjokka er en tillpselv til Tana. På de nedre ca. 50 km har
elva et krokete lp mellom flate terrasseformede avleiringer som
representerer det beste av jordbruksområdene i kommunen og hvor det
meste av bebyggelsen er anbrakt. Elvekantene består av fine masser
som lett kan svekkes når påkjenningen blir for stor. I alle typis-
e yttersvinger er det oppst&tt elvebrudd hvor det stadig foreg&r
erosjon. I storflommer kan utviklingen ofte gå temmelig raskt,
slik at betydelige arealer dyrka mark kan bli revet med, og veger
kan komme i faresonen. Også isforholdene skaper problemer i Kara-
sjokka, dels ved at elvelopet bunnfryser, dels ved at ismasser kom-
mer i bevegelse. I de siste ca. 10 &r er det utfØrt forbyggings-
arbeider i Karasjokka for å hindre utgraving. En del steder har
det ogs& vrt ndvendig med flomverk for & hindre oversvmmelser og
utgraving.

6.7 Flomskader p& Vestlandet

I 1971, 1973 og 1975 har det vært ekstraordinære flomskader på hele
Vestlandet. Flommene skyldtes uvanlig store nedbØrmengder til dels
i forbindelse med snøsmelting. I tettstedet H¢yanger ble bolig-og
forretningsbebyggelse sterkt skadet, veger og bruer ble brutt og
parkområder ble tatt av elva. Skadene ble anslått til 10 mill.
kroner. Etter skadeflommene har Forbygningsavdelingen planlagt ca.
200 forskjellige sikringsarbeider med samlet overslag ca. 20. mill.
kroner. P& grunn av utilstrekkelige bevilgninger tar det tid f&r
disse tiltakene blir ferdige.

7 ppsummering

I perioden fra 1880 til 1976 er det utf&rt ca. 5.000 forbyggings-
arbeider i Norge. I gjennomsnitt er det forbygget ca. 50 km pr.år.
Det er videre anslått at det i de siste 20 årene er sikret gjennom-
snittlig 5.000 dekar jord pr. år, i tillegg kommer nytten for hus,
veger m.v.

I de siste 30 år er det gjennomsnittlig tirrlagt ca. 2.000 dekar
pr. år, dessuten har flomverkstiltak sikret gjennomsnittlig ca.
1.600 dekar pr. år. De siste 5 årene har det vært en markert king
i antall sknader om sikringstiltak, og Forbygningsavdelingen har
nå vedtatte arbeider for ca. 70 mill. kroner som ikke er kommet i
gang på grunn av manglende bevilgning. Dette viser med all tyde-
lighet at det er stort behov for flomsikringstiltak i Norge i årene
som kommer.
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Einar Beheim, Forbygningsavdelingen

"SYVDETERSKELEN", ET NYTTIG TILTAK I LAKSEELVER

I mange elver finnes terskler av en eller annen art. Det kan være
alt fra sm& lave dammer til bryggeliknende utstikkere som er plas-
sert mer eller mindre skrått ut i elva. Disse tersklene er dels
bygget som skadedempende tiltak ved vassdragsreguleringer, dels for
å skape fiskeplasser i uregulerte elver hvor fisket, spesielt etter
laks, er betydningsfullt.

I vassdrag hvor reguleringer er årsaken til at terskler blir byg-
get, er det ofte andre forhold enn fisket som er bestemmende.
Viktigst er gjerne det estetiske, hensynet til vannforsyning, til
grunnvannstanden i området osv. Ellers har tiltak i regulerte og
uregulerte elver det til felles at det er de biologiske problemene
som er vanskeligst & mestre. Det skyldes dels mangelfullt kjennskap
til kosystemene i rennende vann, dels manglende underskelser og
erfaringer på dette felt.

Vassdragsvesenet får ofte henvendelser fra enkeltpersoner, grunn-
eierlag, fiskeforeninger m.v. om hva man kan gjdre av tiltak i en
elv, og hvorledes tiltakene b&r utf&res for & gjre elva bedre for
fisken og fiskeren. Hittil har man ikke kunnet gi fullgode svar
eller anvisninger, men et samarbeid mellom Forbygningsavdelingens
Vestlandskontor, fiskerikonsulenten i Vest-Norge og fiskeforeningen
i Syvde har resulert i en ny terskeltype, den såkalte "Syvdeterskel"
som synes meget lovende. [et er trolig de farreste som har h&rt om
denne terskelen, og vi vil benytte anledningen til å spre noe mer
kunnskap om dette element i våre vassdrag.

Men frst litt om m&let med bygging av lakseterskler. Hensikten
er fØrst og fremstå oppnå en varig Øking av fiskeutbyttet. Det
må fremheves at dette ikke betyr at hensikten ene og alene er å
skape flere slakteplasser. I elver hvor bestanden fra fr er over-
beskattet vil dette bare fØre til at det varige utbyttet avtar.
N&r tiltakene planlegges er det derfor ndvendig & starte med en
mest mulig realistisk vurdering av de forhold som virker inn på så
vel bestanden som på utbyttet av fisket, nemlig:

1 Oppgangsmuligheter
2 Hvileplasser
3 Fiskeplasser
4 Gyte- og oppvekstmuligheter

Når det gjelder oppgangsmulighetene vil vi fremheve at den laksen
som når fram til elvemunningen på sin gytevandring inn fra havet,
kun er en rest av bestanden av potensielle gytere. En vesentlig
del er allerede fisket opp i sj&en. Om laksen blir g&ende lenge
utenfor elvemunningen reduseres antallet ytterligere. Tiltak som
får laksen til raskt å gå opp på elva vil derfor fremme utbyttet
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av elvefisket. Slike tiltak kan være å manipulere vassfØringen så
det lages hyppige småflommer eller i visse tilfeller utdyping av
elveosen. Sistnevnte tiltak er ofte aktuelt i elveoser som grunner
eller rer s& sterkt opp at laksen ikke t¢r passere. Da kan utdy-
ping av osen og konsentrasjon av strømmen være nyttig.

Hvileplasser i form av kulper eller steiner som bryter strømmen,
gir laksen et sted å stå. På strykstrekninger hvor hvileplasser
ikke finnes, vil laksen passere uten å stoppe. For sportsfiske er
disse strykstrekningene ubrukelige. Enkelte småelver består nesten
bare av slike partier, og mesteparten av laksen kan da, uten å
stoppe i elva, gå opp i nærmeste vann og holde seg der til gytingen
begynner. Skal det overhodet bli noe sportsfiske av betydning i ei
elv av denne typen, må det lages hvileplasser.

Sorn det går fram av ovenstående er de gode sportsfiskeplassene ste-
der hvor laksen stopper opp for kortere eller lengre tid under opp-
vandringen. Men ikke alle slike hvileplasser er egnet for sports-
fiske. I lange, stille hdler kan det stoppe betydelige mengder laks
uten at hlen gir godt sportsfiske. Ofte er det i lange hler bruk-
bart stangfiske bare ved utl&pet og innl&pet fordi resten av h8len
er for stille.

Når det gjelder gyte- og oppvekstmuligheter er disse meget vesent-
lige for strrelsen av en bestand. Laksebestander, som ikke f&r
tilskudd ved utsettinger, kan bare gi hØyt utbytte hvis gytemulig-
hetene er gode og oppvekstforholdene er så gode at det produseres
et stort antall utvandrende lakseunger (smolt). ten naturlige pro-
duksjonen er meget vanskelig å måle, men det materialet som fore-
ligger fra norske elver, viser at det er en voldsom variasjon fra
elv til elv. Under ekstra gunstige forhold, som i Sandvikselva, kan
en komme opp i en årlig produksjon på omkring 1 smolt pr. 5 m? elv,
mens det i lite produktive elver kan kreves over 100 m? pr. smolt.

Sorn avslutning på dette med målet for terskelbyggingen vil vi igjen
minne om at det i en god lakseelv må være balanse mellom oppgangs-
muligheter, gytemuligheter, oppvekstmuligheter og fiske. Hvis det
er så lite vann i elva sommeren gjennom at laksen frst kommer opp
senhstes, hjelper det lite å bygge flere fiskeplasser. Ellers vil
det trolig ofte være viktig å kombinere bygging av lakseterskler med
andre tiltak som f.eks. yngelutsettinger, trappebygging osv.

Tilbake i Syvde i M&re og Romsdal vil vi innledningsvis si at Oselva
ble korrigert og forbygget i perioden 1967-72 for & sikre jordbruks-
områder mot utgraving og flomskader. Etter at det hadde vist seg
at lakseoppgangen ble vanskeliggjort i lavvannsperioder, ble det i
1972/73 forsksvis bygget et par terskler p% nedre delen. Disse er
senere (1978) blitt supplert med ytterligere tre på strekningen oven-
for. Terskeltypen, som er en kombinasjon av lav terskel og strm-
konsentrator, er blitt kjent under navnet "Syvdeterskel". Bygnings-
messig er konstruksjonen svært enkel jfr. vedlagte tegning. Ters-
kelen er gitt form av en butt, avkortet plog stilt mot strdmmen.
Den er bygget av stokker eller stolper som er lagt fra landsiden på
hver side delvis motstrms ut i elva. Motstrmstokkene er lagt med
åpningsvinkel 35-45°med elvekanten. Det brukes flere stokker i



24

hyden p& hver side avhengig av grunnforhold, nsket oppdemming o.l.
Egnet diameter på stokkene, som br vre impregnerte, er ca. 20 cm.
Det br vere noe fall på stokkene fra landfestet og ut mot overlpet,
anslagsvis 25 cm. I gapet mellom motstrømsstokkene legges tverr-
stokker som utgjØr overlØpet for terskelen . .Antallet tverrstokker
bestemmes ut fra Ønsket oppdemming og grunnforholdene. OverlØpet
senkes en stokkhyde i forhold til motstr¢msstokkene, og overl¢pets
lengde bestemmes etter hvor stor lavvassfdringen er. Trolig vil
3-4 m være en passende overlØpslengde.

Stokkene holdes på plass av skinner som er kappet i lengder på 3-4 m
og rammet ned i undergrunnen. vstanden mellom sinnene m& til-
passes grunnforholdene, men det synes rimelig bruke l,5 - Z,0 m.
Til skinnene festes stokkene med strammeb&nd eller bdyler.

Virkningen av denne byggeformen er at vannet blir samlet og konsen-
trert til midtlpet, og det er spesielt viktig n&r vass&ringen er
liten. Lessuten vil vannstanden oppstr&ms %ke, anslagsvis 10-30 cm.
N&r vannet samles og fallet dker, f@r strimmen stdrre graveevne, £
ved selvgraving danner det seg derfor en st&rre eller mindre kulp.
Dette er som tidligere nevnt tilsiktet og ønskelig, men en skal være
oppmerksom på forholdet og ta konsekvensen av det ved å bruke til-
strekkelig mange stokker. Derved unngår en at vannet tar seg vei
under stokkene når kulpen blir dyp.

I stedet for å bruke mange stokker som monteres til en nedgravet
vegg kan det være en lØsning å bygge et solid fundament av stor
stein som stokkene legges på. Men også dette må graves tilstrekke-
lig dypt for å unngå utrasing når kulpen utdypes. Nok et alternativ
som kan komme på tale er å forsterke bunnen i kulpen med stein når
den har fått en rimelig dybde.

Ovennevnte utgave av "Syvdeterskelen" baserer seg på stokker som
byggemateriale. Som alternativ kan en godt tenke seg bruk av store
steiner eller blokker da det mange steder vil være lettere å skaffe
til veie. [essuten vil det ofte gli bedre inn i landskapsbildet,
spesielt om steinene er elvestein fra stedet. Rammeverket av skin-
ner blir det samme for denne varianten, men i tillegg må nyttes
langsgående skinner som sttteskinner for å holde steinene på plass.

Felles for de to variantene av "Syndeterskelen" er det at sideskrå-
ningene bdr forbygges for å unngå ukontrollert graving og brudd i
elvekantene når kulpen utdypes.

Som nevnt innledningsvis synes "Syvdeterskelen" meget lovende, og
vel verd å satse på i det videre arbeidet med å bedre forholdene
for laksen og Øke utbyttet for fiskeren. For kulpen som dannes
skapes et oppholdssted i lavvannsperioder og har ellers vist seg å
være en god fiskeplass. I utlpet av kulpen vil bunnmaterialet av-
lagre seg etter en forutgående naturlig sortering, og det må for-
ventes at visse soner i dette området vil tilfredsstille laksens
krav til gytebunn. Dessuten blir oppstuvingen ovenfor terskelen
moderat. Sist, men ikke minst, er konstruksjonen enkel, krever
ikke kostbare materialer og blir derfor Økonomisk overkommelig &
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finansiere.

or, ::;om måtte ¢nske å lese mer om laksen g laksetiltak, vise: tit
VN- RAPPORT' om "Biotopforbedring i regulerte og ureulerte vass-
draE", hvorfra stoffet og tegningene til denne artikkelen er hentet.

SKISSE A "S''VIBTERSKELEN"

"7 +0,25

FNT'TT A' TERSKELAKSE

Opprinnelig bunn

00
-2...,_

Jernban eskinner
med lengde3-4,m

Forbyggning
(Sprengt stein,evnt
ordnet stor elve -
stein)
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FagsjefJ. tnes, Hydrologisk avdeling

AKTIVITETER VED HYDROLOGISK AVDELING

Ifølge gjeldende instruks for Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet

skal dette blant annet 'foreta hydrologiske og andre underskelser samt innsamle

og bearbeide materialet for et nærmere kjennskap til landets vassdrag".

Denne hydrologiske delen av etatens virksomhet tas hånd om av Hydrologisk

avdeling, og arbeidsområdet dekkes godt av termen operativ hydrologi slik den

ble definert av "Technical Conference of Hydrological and Meteorological Ser-

vices" i Geneve i 1970. Med dette begrep forstår man:

a. M@linger av grunnleggende hydrologiske elementer

fra meteorologiske og hydrologiske stasjonsnett.

Innsamling, overføring, behandling, lagring, og

publisering av grunnleggende hydrologiske data.

b. Hydrologiske prognoser.

c. Forskning, utvikling og forbedring av metoder,

fremgangsmåter og teknikk innenfor planlegging av

stasjonsnett, instrumenter og metoder, dataover-

f@ring og databehandling, fremskaffelse av meteo-

rologiske og hydrologiske data for planleggings-

for%l samt hydrologiske prognoser.

Administrativt er avdelingen delt i fem fagkontorer og en seksjon for kontor-

administrasjon. (Se neste side.)
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VH - VASSDRAGSDIREKTORATET - HYDROLOGISK AVDELING

Fagsjef.
Jakob Otnes

Seksjon for kontoradmin.
Konsulent T.Høverstad.

VHB - Brekontoret
Overing. Gunnar Østrem.

VHD - Datakontoret
Overing. Bo Wingård.

VHG - Grunnvannskont.
Overing. bystein Aars

VHI - Iskontoret
Overing. Syver Roen

VHO - Kontoret for
overflatehydrologi

Overing. Ivar Hagen.

Intern kontoradministrasjon. Innkjøp,
Budsjett- og regnskap, Arkiv, Skrive-,
tegne-, instrument- og fotograftjeneste

Breers hydrologi. KartLegging av breer.
Slamføring i beelver. Studier av satel-
Zittbilder.

Tiletteleggelse og gjennomforing av
avdelingens EDB oppegg. Utviking
av matematiske modeller. Kvalitets-
kontroli, stedfestningssystem.

runnvannets innvirkning på avrenningen
i v&e elver. Reguleringers innflytelse
på grunnvannsforhoLd.

Isundersøkeiser, frostrøykobservasjoner,
vanntemperature&linger. Undersokelser
av stromforhold og saltgehalt i fjorder
og sund påvirket av vassdragsreguleringer.
Innsjøers hydrologi. Opplodding av innsjøer.

PLanlegging, bugging og vedlikehold av
stasjonsnett. M&Zing av vassføring. Is-
oppstuving, snødybder. AvLøps- og tilsigs-
beregninger. Beregninger av regulert vass-
føring, kapasitet av vannverk, snømagasin,
flom, fomvarsling i Glomma. Hydrologiske
og hydrognafiske kart.

Personale.
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OPPDRAG OG SPESIELLE PROSJEKTER

Fra 1.1.1977 gikk avdelingen over til en ny form for oppdragsvirksomhet etter

nærmere utredede Økonomiske retningslinjer. De fleste kortvarige oppdrag blir

betalt pr. medgått arbeidstid mens flere av de langvarige blir finansiert ved

avrundede beløp som stilles til disposisjon fra oppdragsgiver.

Av spesielle prosjekter kan nevnes:

R&dgivende utvalg for fjordundersokelser.

Koordinering av spesielle undersøkelser

i forbindelse med virkningen av Økt vinter-

vassføring til våre fjorder.

Sur nedbors virkning p@ skog 0g fisk.

Avdelingen deltar i dette prosjektet ved

bygging og drift av prosjektets avlps-

stasjoner, og dessuteni prosjektets gruppe

for matematiske modeller.

Svartisprosjektet.

Hydrologiske undersøkelser i forbindelse

med Svartisprosjektet.

Urbanhydrologi.

Undersøkelser for å klarlegge urbaniseringens

innvirkning på avløpsforholdene. Dette var

prosjekt nr. .2under Forskningsprogram for

rensing av avløpsvann, som ble avsluttet 31.12.76.

Undersøkelsene fortsetter i NVE regi.

Norsk hydrologisk komite.

Sekretariat og koordinering av den norske

virksomhet innenfor de internasjonale hydro-

logiske programmene.

IHP. (International Hydrological Programme, UNESCO).

OHP. Operative Hydrological Programme,

World Meteorological Organization, WMO).

Grunnvannsnett.

Oppbygging og drift av stasjonsnett for kartlegging

av våre grunnvannsressurser. IHP prosjekt i samarbeid

med NGU.
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Sn@hydro logi

Prosjekt under IHP. Metodeutvikling. Studium

av historisk materiale. Modelltilpasning. Ved IHP

periodens slutt skal snøhydrologien tilknyttes avdelingen

på oppdragsbasis.

Vannbalanse.

Prosjekt under IHP. Grunnlag for konsistente

karter i samarbeid med Meteorologisk institutt.

Modelltilpasning.

Matematiske modeller.

Rekonstruksjon av naturlig avløp i regulerte

vassdrag. Modeller for tilsigsprognoser.

Oppdrag for regulanter.

TIDKREVENDE AKTIVITETER

1. Data-akvisisjon som omfatter:

- opprettelse og drift av landsomfattende stasjonsnett (se kart)

- datainnsamling

- - bearbeidelse

- - publisering

- - arkivering

2. Besvare sporsm@l av hydrologisk art.

3. Utarbeide faglige rapporter.

4. Skaffe til veie materiale og til dels vere sakkundig ved vassdragsskjonn.

5. Utviking og utprøving av ny metodikk. Dette omfatter i dag:

- automatisering av stasjonsnett

(digitale instrumenter, dataloggere, utvikling

av sensorer, fjernoverføring av data).

- fjernanalyse

(tydning av data fra satellitt eller fly),

- matematiske modeller

(tilsigs- og prognosemodeller, innsjømodeller).
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Tegnforklaring av kart.

Vannmerker i drift (1976) og
nedlagte vannmerker med en
observasjonsrekke på min. ett
år. Av plasshensyn har en ikke
kunnet dif/ erensiere mellom
de forskjellige typer vannmer-

•

ker.

T

K

€

Steder hvor det foretas grunn-
vannsobservasjoner. Som re-
gel tas disse i f /ere brønner i
et tverrsnitt av dalbunnen (se
ogsd under F).

Stasjoner for registrering av
vanntemperatur. Ved flere av
disse stedene er det installert
termograf (automatisk tempe-
raturmåler).

Målepunkt for snø. Ved fem
stasjoner ble det under IHD.
( Den internasjonale hydrolo-
giske dekade) installert snø-
puter (automatisk registrering
av snoens vannverdi).

Felt hvor det foretas snøtak-
seringer ved direkte målinger
mot slutten av vinteren. En
rekke kraftverk foretar selv
målinger i sine felt i tillegg til
dette. Avdelingen mottar resul-
tatene fra slike målinger.

Forskningsfelt hvor det fore-
tas observasjoner av en rekke
hydrologiske komponenter.

Forskningsfelt opprettet innen-
/  or eller i nærheten av urbane
områder. Her observeres en
lang rekke hydrologiske kom-
ponenter for d studere bebyg-
gelsens innflytelse pd avren-
ningsforholdene.

@ Bre/elter. På flere breer obser
veres tilvekst og avsmeitnin
for studere innvirkningen p
det hydrologiske regime. Mål
ingene fore tas over hele åre
ved staker, og om vinteren og
sd ved veining av sn»en i ulik
lag ned til forrige års som
meroverflate. Breens oppforse
for søkes sett i relasjon til me
teorologiske data som ogs
samles inn.
I breelver fore tas det f !ere ste
der måling av de slammengde.
som transporteres fra breen o
som av lagres i neden/ or liggen
de vann, og som forventes
skape problemer ved en utbyg
ging av vassdraget.

Forskningsfelt opprettet unde
prosjektet Sur nedbørs virk
ning p@ skog og fisk. NVE
har stått for utbyggingen a,
avl»psstasjoner og har ansvai
for ettersyn og tilrettelegge Ist
av data for denne delen a,
prosjektet.
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STASJONSNETT, DATABEHANDLING OG KVALITETSKONTROLL AV DATA

1. STASJONSNETT. Av Sverre Krog, Hydrologisk avdeling

Våre forfedre lærte seg tidlig å dra nytte av vassdragene. I eldre tid besto

nytteverdien hovedsakelig i at elvene og sjøene ble benyttet som trafikkårer.

Det er således ingen tilfeldighet av forløperen for NVE het "Kanalvesenet".

En rasjonell utnyttelse av vassdragene forutsetter at en kjenner til hvordan

disse oppfører seg. Her kammer observasjon av vannstand inn i bildet. Vann-

standen er nemlig grunnlaget for nesten alle hydrologiske beregninger.

De første regelmessige vannstandsobservasjoner i Norge ble satt i gang i 1840-

arene. Det var bruken av vassdragene til ferdsel og fl@ting som ga st@tet til

igangsettelsen. Antall målestasjoner var imidlertid få, og de var hovedsakelig

plassert i de store vassdragene.

Fra slutten av forrige århundre kom utbyggingen av våre vannkraftverk i gang.

For @ kunne dimensjonere anleggene riktig var det nodvendig kjenne avl@pets

størrelse og variasjon,og dette førte til en rask Økning av antall observasjons-

steder. Dagens observasjonsnett er ganske omfattende, se oversiktskart under

fagsjef tnes's artikkel.

Observasjonene besto i eldre tid utelukkende av manuelle avlesninger på en fast

ska1a, vanligvisengang pr.dag. I de senere Ar er imidlertid de daglige

observasjoner i stadig større grad blitt erstattet av registrerende instrumenter,

såkalte limnigrafer. Dette har flere årsaker. For det første er det blitt

vanskeligere å finne folk som er villige til å påta seg den byrde daglig avlesning

er. For det andre blir målestasjonene nå ofte plassert til fjells, slik at

besøk hver dag forbyr seg selv. For det tredje finnes observasjonssteder i

mange sm% felter hvor dgnvariasjonen i vannstand og vassf@ring er s@vidt be-

tydelig at kun en avlesning i døgnet ville gi ganske store feil i beregnet av-

ldp.

Med hensyn til opprettelse og drift av observasjonsstedene kan en skille mellom

fplgende tre typer:

a) Stasjoner som blir bekostet og drevet av Hydrologisk avdeling ved NVE.

Disse er et ledd i de generelle hydrologiske undersøkelser i landet.

b) Stasjoner som det offentlige pålegger regulanter å drive i henhold til

konsesjonsbetingelsene.
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c) Stasjoner som blir bekostet av andre, som oftest i forbindelse med for-

prosjektering av kraftverk eller vannverk.

Observasjonsmaterialet fra gruppe a og b, og i stor utstrekning også gruppe c,

blir innsamlet og bearbeidet i NVE.

Skal en kort summere nytten av de vannstandsobservasjoner som i dag foretas, kan

følgende nevnes:

a) Gir grunnlagsdata for prosjektering av kraft- og vannverk.

b) Kontroll av at konsesjonsbetingelser i regulerte vassdrag overholdes

(minstevassføringer, reguleringsgrenser m.v.).

c) Gir grunnlagsdata for rekonstruksjon av naturlig vassføring i regulerte

vassdrag.

t
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1

---- -- I _
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d) Gir grunnlagsdata for beregning og kontroll av forurensning i vassdragene.

e) Gir nyttige opplysninger for fiskeinteressene.

f) Gir nyttige opplysninger for ferdsel og fløting i elver og kanaler,

Som nevnt har det siden starten i forrige &rhundre vert et kende antall obser-

vasjonssteder i drift. Utviklingen er vist i figur på foregående side.

Observasjoner foregår nå i tilsanmen 1260 forskjellige punkter. Av disse er

noe over tredjeparten utstyrt med limnigraf. Ca.800 av stasjonene gir grunnlag

for beregning av avløp, mens de øvrige registrerer vannstanden i regulerings-

magasiner.

•  DATABEHANDLING. Av Leif Egil L@rum, Hydrologisk avdeling

Overflatekontoret utfører i det alt vesentlige databehandling v.h.a. EDB. Her

skal gjengis noen generelle trekk. Se også forenklet systemkart.

Observerte døgnmiddel vannstander dobbelpunches på magnetbånd i månedsblokker.

Rådataarkivet oppdateres for hver stasjon når hele kalenderåret foreligger. I

tilfelle av analogt registrerte data, tas døgnmiddel ut manuelt. Operativt utstyr

for kurvef@lging benyttes kun i spesielle tilfelle, som til eksempel ved svert

sm% nedbdrfelt hvor dataene registreres pa hullband som knekkpunkt og overfores til

separate arkiv. På langt sikt er det meningen at samtlige limnigram skal digita-

liseres. Rådataarkivet inneholder i dag ca. 40 000 observasjonsår, lagret på

magnetbånd.

Isreduksjon foregår manuelt, grafisk. Komplettering består av både ifylling av

enkeltdata samt lineær interpolering der det ansees forsvarlig. Arkivet for god-

kjente vannstander består av vel 20 000 observasjonsår arkivert på hurtiglager.

Faste stasjonsdata såsom identifikasjon, feltareal, vassføringskurver m.m. legges

pa hurtiglager (VMBIBL). Vassf&ringskurver er segmenter av typen q=k (H+Ah),

maskinelt tilpasset de målte verdier. VMBIBL romer for tiden informasjon fra

ca. 2 500 stasjoner, inklusive nedlagte.

Primær- og sekundærbehandlingen opererer blant vel 100 ulike program, de aller

fleste skrevet i FORTRAN, Første fase av sekundærbehandlingen vil alltid være

konvertering av vannstand til vassføring. Deretter presenteres dataene i ulike

former for brukerne. Oppdragene kjøres satsvis på NVE's CD3200. Systemet har
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stort sett hatt samme utforming siden 1970, mens det på analysesiden har skjedd

en vesentlig utvikling.

Av applikasjonsprogram kan nevnes flomfrekvensanalyse, trinnvis regresjonsanalyse,

stokastisk analyse, routing av flommer m.m. Flere brukere ber også om data på

maskinlesbart medium. Men selvom den tålmodige bruker fremdeles kan tilfreds-

stilles, er ikke dagens muligheter for mer rasjonell databehandling utnyttet.

Dertil er systemet altfor satsvis orientert. Dessuten savnes rutinemessig

lagring av vassføringsmålinger og ekstreme momentanverdier.

NVE· er for tiden i gang med å anskaffe ny datamaskin med vesentlig større lagrings-

og regnekapasitet, slik at våre arkiv i langt større grad kan legges over på

hurtiglager og tas hånd om av mer effektive databaseteknikker. Dessuten åpnes

muligheten for desentralisert interaktiv databehandlig, av særlig betydning for

feilsøkning, isreduksjon og komplettering. VMBIBL vil kunne utvides til også og

omfatte vassf@ringsm%linger, noe som vil forenkle utarbeidelse av vassf@ringskurver.

I tillegg vil en ny stedfestingskode knytte det hydrologiske stasjonsnett sammen

med et omfattende milj@datasystem. En annen vesentlig forbedring vil vre en

st&rre sentralenhet. I dag ma flere av de st@rre analyseprogrammene,s som

modellkjøringer og omfattende flomanalyser, kjøres på eksterne stormaskiner med

tilhdorende overf@ring av deler av arkivene.

Man regner med at ny maskin er installert i NVE ved utgangen av 1979.
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3. KVALITETSKONTROLL AV DATA. Av Lars Andreas Roald, ydrologisk avdeling

Det er en rekke muligheter for feil i innsamlings- og bearbeidelses-

rutinene av vannstands- og vassføringsdataene. Disse kan skyldes obser -

vat@oren, malestajonens konstruksjon, forhold p@ malestedet og instrument-

svikt.

Også i primarkontrollen av de innkommende data kan det gjøres feil. Digi-

taliseringen av registreringen gir nye muligheter for feil.

Vassføringskurven er ofte beheftet med usikkerhet, spesielt for de eks-

reme vassfringene som det ikke foreligger målinger for. Ved enkelte

stasjoner kan det bestemmende profilet endres. Dette forer til at vass -

f9ringsfunksjonen ma endres slik at ikke vassf@ringene systematisk blir

gale. Desverre er det ikke mulig i Norge a kontrollere vassfringsfunk -

sjonene så ofte som ønskelig. Dette har ført til at endel profilendringer

har forblitt uoppdaget inntil dataene er hlitt analysert i forbindelse

med konkrete prosjekter. Den manuelle isreduksjon kan også ofte introdu-

sere feil i databehandlingen.

Da ens metoder for feilsøking.

De viktigste kontroller som kan foretas, er de som utføres under feltarbeide

av hydrologene. Hydrologisk avdeling har utarbeidet en inspeksjonsliste

som skal fylles ut ved stasjonsbesøk.

Når data kommer inn, skal områdehydrologen raskt gå gjennom observasjons-

boken eller limnigrammet for å oppdage eventuelle forbyttninger og andre

åpenbare feil som raskt bør rettes.

Når dataene skal punches, blir observsjonsbøkene gjennomgått og Apenbare

skrivefeil rettet. Fra limnigramene tas ut <laglige middelvannstander.

For å oppdage punchefeil blir dataene dobbeltpunchet.

Etter at dataene er innkjørt på en arbeidsfil, blir de gjerne trykket

ut i tabellform og eventuelt plottet.
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Basert på data fra andre stasjoner, meteorologiske data og en vintermåling

blir så isreduksjonen foretatt. I dette arbeidet foretas en manuell

vurdering av dataene.

De isreduserte dataene får også eventuelle hull ifylt med interpolasjon.

Års- og månedsmidler regnes ut, likeså årets ekstremer. Den siste kon-

trollen før dataene godkjennes består i å sammenlikne disse verdiene

mot tidligere års verdier, for å se om verdiene er rimelige.

Homogenitetsbrudd blir i dag identifisert ved "double-mass" analyse.

Fremtidi e metoder for kvalitetskontroll av data.

Ved overgang til nytt regneanlegg er det nå under planlegging et nytt

system for primærbehandlingen av data. I dette systemet vil en rekke

metoder for feilsøking bli bygget inn som en integrert del.

Våren 1977 ble det nedsatt en nordisk faggruppe FAG-6 med representant-

er for de store hydrologiske datainnsamlingsinstitusjonene i Danmark,

Finland, Norge og Sverige. Arbeidsgrupper har hatt som mandat å prøve

ut ulike metoder for kvalitetskontroll av data.

I det nye systemet vil en rekke av de metoder FAG-6 har diskutert, bli

bygget inn. Det samles idag inn meget store mengder som ma kunne be -

handles raskt og med minst mulig manuell arbeidsinnsats. Kontrollene

i forbindelse med den daglige innkjøringen bør derfor være  enkle, men

de bdr kunne identifisere klart mistenkelige data. For # avgj@re om

disse dataene kan aksepteres eller ikke,madisse relativt f@ dataene
kjbres gjennom andre kontrollrutiner som i storre grad trekker inn andre

dataserier. Mest mulig av resultatene bør presenteres grafisk. En

forutsetning for at systemet skal bli effektivt, er at det kan kjøres

interaktivt på skjermterminalen.

Det er i Norge et klart behov for kvalitetskontroll av de lange histor-

iske seriene. En liknende programpakke som er skissert for den daglige

kontrollen er nå under utvikling. Enkelte deler er idag operative.
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I tillegg til "double-mass" analyse inngår tidserieanalyse i homogenitetskon-

trollen. I systemet vil også inngå rutiner for identifikasjon av tilfeldige

feil i de lange seriene. Fullt operativt vil også dette systemet bli når det

kan kjøres interaktivt.
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Jan Andersen, Kjell Hegge, Dan Lundquist, Nils Roar Sazlthun, Hydrologisk avdeling

BRUK AV MATEMATISKE MODELLER VED HYDROLOGISK AVDELING

1. INNLEDNING

Anvendelse av hydrologiske modeller ved Hydrologisk avdeling har inn ti 1 1976

vesentlig vært begrensr,t til flomvarsling og utvidelse av tilsigsserier i for-

bindelse med planlegging av kraftverk. I 1976 ble det opprettet et get utvalg

for utvikling av modeller med formål å kunne gi sikrere hydrologiske prognoser

for drift av kraftverk. Utvalget var sammensatt av representanter fra flere

forskningsinstitusjoner og brukerinteresser. Dette utvalget satte fart i ut-

viklingsarbeidet og har underskt forskjellige typer modeller og deres anvende-

lighet på norske forhold. Av sluttrapporten (Wingard m.fl.), som inneholder re-

sultatene fra tilsammen 9 nedbørfelter, går det klart frem at selv enkle hydr·,-

logiske modeller kan gi ode resultater og være et meget nyttig redskap for ut-

arbeidelse av flomprognoser, utvidelse av tilsigsserier og utarbeidelse av til-

sispognoser for drift av kraftverk.

2. SIMULERINGSMODELLER

Fn av mange klassifiseringsmodeller for hydrologiske modeller er å slille mellom

"svart boks''modeller og begrepsmessige modeller. En begrepsmessig model1

bygger i større eller Pindre grad på den kunnskap vi har om de hydrologiske

prosecer, og baseres pa kjente arsak-virkning-samenhenger. Siden kontinui-

tetsligningen gar inn som en grunnleggende del av de fleste begrepsmessige

modellene, tar de også vare på vannbnlansen i feltet.

"Svart boks" modellene forutsetter vanligvis ingen a priori kunnska om feltegen-

skaper eller hydrolcgiske prosesser. De fungerer som empiriske etablerte sammen-

henger mellom hydrologiske og meteorologiske variabler. Slike modeller er ofte

hydrologiske tillempninger av mere generelle modeller eller beregningsmetoder.

Regresjonsmodellen er den mest anvendte gruppe av "svart boks" modeller.

Svart boks-modeller har ofte innebygd analyser av de statistiske egenskapene

til de dataseriene scm benyttes, og de er d0rmed i stand til å beskrive usikker-

heten "støyen" i den beregnede serien. I så fall kan modellen betegnes som
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en stokastisk model1. Begrepsmessige modeller kan ogs# gis slike egenskaper,

men det blir ennå i liten grad gjort.

Svart boks-modeller er vanligvis enkleå tilpasse, de er lagt opp for matematisk/

statistiske automatiske tilpasningsmetoder. Siden disse modellene vanligvis

ikke kan utnytte annen informasjon enn den som ligger implisitt i dataseriene,

krever de i prinsippet lengre dataserier for tilpasning enn begrepsmessige

modeller.

Hydrologisk avdeling har to programsystem for svart boks-modeller, Begge om-

fatter lineære modeller av såkalt ARIMA-type (Auto-Regressive Integrated Moving

Average). Avdelingen har også to programsystem for begrepsmessige modeller, ett

som omfatter HBV-3 og SNSF-modellen, og et med urban-hydrologiske modeller.

ARIMA-modellen benyttes for analyse og kvalitetskontroll av hydrologiske data-

serier. De kan benyttes til å konstruere lange fiktive dataserier som bevarer

sentrale statistiske egenskaper ved orginalserien. Slike serier kan anvendes

ved økonomiske optimaliseringer som krever lengre serier enn den historiske.

Modellene kan også benyttes til ifylling av manglende data og interpolasjon

ut fra meteorologiske data eller avlpsdata. I prinsippet kan de også benyttes

til prognosering og utvidelse av historiske serier, men til disse formål er de

begrepsmessige modellene vanligvis bedre egnet.

De begrepsmessige modellene (SNSF og HBV-3) egner seg s:rlig for hydrologiske

prognoser og utvidelse av korte avløpsserier til å dekke den periode som det

finnes meteorologiske data for. Etter hvert som en får mer erfaring med til-

pasning av begrepsmessige modeller, vil de også kunne benyttes til å simulere

avlpsserier utenom observasjonsstedene. Slike serier vil selvsagtvære dår-

lige enn målte serier, men bedre enn serier konstruert med korrelasjonsmetoder

("svart boks"-modeller) som ikke tar hensyn til feltegenskapene. De urban-

hydrologiske modellene er laget nettopp for slike formål, å kunne simulere

avlpsserier ut fra nedbordata for steder uten observasjoner og for felt som

gjennomgår den drastiske arealbrukendring som urbanisering er.



42

2.1 HBV-modellen.

HBV-modellen vil være kjent for de fleste. Den er utviklet ved SMHI's Hydro-

logiska Byrå, og er den begrepsmessige modell som er mest utbredt i Skandi-

navia. Den er tilpasset et ti-tall felt i Norge, er i operasjonell drift for

prognose i 10 felt i Sverige, og er forsøkt både i Finland og Danmark.

Modellen benytter temperatur og nedbør som inngangsdata, og består av en snø-

modell, en avrenningsdel og en routingdel.

Snømodellen deler feltet i 10 høydenivå på grunnlag av den hypsografiske kurven,

og behandler sndakkumulasjon og smelting uavhengig i de forskjellige hoyde-

nivåene. Smelting beregnes ved en grad-dag-metode, men smeltevann holdes til-

bake inntil sn@en er mettet. I NVE's versjon opererer modellen med forskjell-

ige vertikalgradient for temperaturen, avhengig av om det faller nedbør eller

ikke.

Avrenningsdelene bestar i hovedsak av et markvannsmagasin, øvre sone magasin

og lavere sone magasin. Markvannsmagasinet holder noe nedbbr/smeltevann til-

bake og sender resten videre til de andre magasinene. Andelen vann som hold-

es tilbake er avhengig av vanninnholdet i magasinet: ved tomt magasin holdes

alt tilbake, narmagasinet n@r feltkapasitet sendes alt videre. Vann kan

fjernes fra markvannsmagasinet ved fordampning, og denne varierer fra null

ved tomt magasin til potensiell fordampning ved et magasinnivånaer feltkapa-

sitet.

Fra øvre sones magasiner er avrenningen proporsjonal med magasinnivået (line-

art magasin). I HBV-3 modellen, som Hydrologisk avdeling benytter, er maga-

sinet gjort ikke-lineart ved at avrenningen ker nr magasinet nar et visst

nivå. Så lenge det er vann i øvre sene, perkolerer det en konstant vann-

mengde pr. tidsskritt til nedre sone (grunnvannsmagasinet). Grunnvannmaga-

sinet er et lineært magasin med sen uttdmming.

Routingdelen av modellen finnes i flere varianter, og tar sikte på å beskrive

avrenningens forsinkelse i vassdraget. Dette kan gjøres med lineær tid-areal

transformasjon (enhetshydrogram), ikke-linear tid-areal transformasjon og

routing gjennom innsj. De to forste variantene hrer med i den originale
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HBV-3 modellen.

For nærmere beskrivelse av modellen henvises til Bergstrøm, 1976.

HBV-3 modellens styrke er dens enkle utforming. Dette gir få parametre som

må tilpasses, noe som gjør modellen egnet til automatisk parametertilpasning,

og øker mulighetene for å finne den optimale parameterkombinasjon og ikke en

av mange suboptimale. Svakheten er særlig at trrv:rsavrenningen pavirkes

li te av fordampning, og at modellen kan ha vansker med å gi rask nok reaks jon

fra sammensatte felt, I det store og hele viser det seg imidlertid at HV-3

og SNSF-modellen fungerer omtrent like bra. Den totalt sett største svakheten

med begge modellene ligger i den felles snømodellen. Simuleringsfeil synes

vesentlig å skri·ve se; fra feil representasjon av snøens arealfordeling, da

modellen antar homogene snøforhold innen hvert høydeintervall.
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Fig. 1 SNSF-modellens oppbygging.
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2.2 SNSF-modellen.

Denne modellen er forskjellig fra den forrige idet den skiller mellom fjell- ,

skog, myr og vannarealer og simulerer disse hver for seg. Modellen inne-

holder koblinger som simulerer dreneringen mellom disse arealtypene og kom-

pletteres av den samme snørutine og routingprosedyre som brukes av HEV-modellen.

De forskjellige magasiner er bygget opp som lineære bokser med buffervolumer

og i noen tilfeller overløp (fig. 1). Fordunsting beregnes kun utfra luft-

temperaturen og er gjort avhengig av vanntilgangen. En detaljert beskrivelse

av modellen er gitt av Lundquist (1978).

Generelt kan en si at modellen er enklere enn HEV-modellen, men når en benytter

flere arealtyper samtidig blir dog antall parametre så stort at tilpasnings-

arbeidet kan bli noe mer krevende. Grunnen til at så pass stor vekt er lagt

på å skille mellom arealtyper er at modellen opprinnelig ble utviklet for å

kunne simulere vannkvalitet i de ulike magasiner og i avløpet.

2.3 VHRUT-odellen.

Denne modellen ble i første rekke utviklet for flomvarsling i nedre deler av

Glomma-vassdraget. Den kan imidlertid med fordel også anvendes for andre vass-

drag der det er nødvendig med en routing i selve elvekanalen for å simulere

et flomforlop.

Modellen består i hovedtrekkene av to deler - en routing av flombølgen langs

hovedvassdragetselvekanal og en del som beregner tilsig fra bivassdrag og

delfelter som drenerer til hovedvassdraget. Tilsiget fra delfelter og bi-

vassdrag beregnes ved hjelp av HEV-modellen. Det kan legges inn meteoro-

logiske data fra flere klimastasjoner med referanser til hvilke delfelter

disse stasjoner er representative for.

I den delen av modellen som simulerer flomforløpet langs hovedvassdragetselve-

kanal deles elvestrekningen i segmenter. For hvert segment angis et midlere

tverrsnitt bestemt av en rektangulrr bunnseksjon og to snitt bestemt av elve-

breddens helning. Segmentets vassf@ring er beregnet ved hjelp av Chezy's for-

mel i det vannspeilets helning er satt konstant. Det vil si at det antas være
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en entydig sammenheng mellom segmentets volum og vassføringen ut av segmentet.

For typiske oversvmmingsomrader er slyfen p% vassf@ringskurven, som viser

en hyere vassfbring ved stigende vannstand enn ved synkende vannstand. Mod-

ellen har imidlertid i sin nåværende form vist seg å gi gode resultater for de

nedre deler av Glommavassdraget.

Oftest vil det ikke vre tilgjengelig vassf@ringsdata for alle delfelter.

Simuleringen i HEV-modellen må derfor i stor utstrekning baseres på antatte

verdier for de forskjellige modellparametre. I flomsimuleringer må det legges

spesiell vekt på et godt estimat av grad-dag faktoren. For felter uten obser-

verte kalibreringsdata kan denne lettest bestemmes ut fra vegetasjonskarter.

Modellens initialdata for snømagasinet kan baseres på observasjoner eller en

simulering fra foregående høst hvor modellen selv beregner snømagasinet i de

forskjellige felter.

3. ANVENDELSESOMRÅDER

3.1 Flomvarsling ved bruk av VHRUT-modellen.

VHRUT-modellen som er beskrevet under 2.3., ble bl.a. benyttet ved utarbeid-

else av 3-dbgns prognoser for vårflommen i nedre Glomma i 1978 (fig. 2). Som

input for modellen ble brukt beregnet snmagasin ved utgangen av februar i

denne delen av nedbørfeltet. Grunnlaget for disse beregningene var akkumu-

leringskarter utarbeidet ved Meteorologisk Institutt og direkte snømålinger i

nedb@rfeltet. Modellen ble kj@rt fra l mars for a inkludere endringer i sn@-

magasinet etter denne dato.

Det ble ikke forsøkt å oppdatere modellen under kjøringen for tilpasse be-

regningsresultatene til observerte verdier. De beregnede verdier dannet grunn-

laget for utarbeidelse av 3-dgns prognoser for en rekke punkter i vassdraget.

I fig. 3 er resultatet av prognosene vist for totalt tilløp til Øyeren.

I begynnelsen av flomperioden vil vannføringen være dominert av snøsmeltingen

i lavere deler av nedbørfeltet. Beregningene viser relativt store avvik fra

observerte verdier i denne perioden. Det kan  være  flere årsaker til dette,

bl.a. for lavt estimert snømagasin pr. 1 mars eller for lave prognoserte
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lufttemperaturer i lavere niv#er.

Senere i flomperioden blir tilpasning mellom prognoserte og observerte verdier

bedre fordi variasjonene i lokaltilsiget blir mindre og denne delen av til-

siget fAr redusert betydning for flomutviklingen i hovedvassdraget. Prognos-

ene blir av den grunn mere anhengige av selve routingprosedyren i modellen,

og en får i større grad en antydning om hvor god denne tilpasningen har vært.

Under vårflommen i Glomma i 1978 ble det også gjort forsøk med 5-dgns prog

noser for nedre del av vassdraget. Prognosene ble basert på data fra samme

del av vassdraget, men en måtte da i tillegg foreta 3-dogns-prognoser av til-

løpet ved Elverum. Resultatene var mindre gode i begynnelsen av flomperiod-

en. Dette skyldes i f@rste re!ke feil temperaturprognoser. Senere oppnidde

en bedre tilpasning og selve kulminasjonstidspunktet ble tilfredsstillende

prognoset.

Det er her vist eksempler på bruk av VHRUT-modellen til utarbeidelse av flom-

prognoser. Modellen vil ogs bli brukt til daglige prognoser hele året, men

påliteligheten vil da i noe sterkere grad bli avhengig av de meteorologiske

prognoser.

Modellen vil bli forsøkt forbedret i enkelte ledd, men det kan se ut som den

største forbedringen vil oppnås ved mere detaljerte observasjoner og prognos-

er for nedbør og temperatur i nedbørfeltene.

3.2 Pro noser for kraftverk.

I et samarbeidsprosjekt mellom Hydrologisk avdeling, Elektrisitetsforsyningens

Forskningsinstitutt (EFI) og Institutt for Vassbygging ved Universitetet i

Trondheim, har aktuelle. prognosemodeller blitt testet ut på ni felt. Feltene

var valgt med tanke på å være  interessante for kraftforsyningsformål, og

prosjektet var i stor grad finansiert av kraftverkinteresser og konsesjons-

avgiftsfondet. Sluttrapporten (Wingard m.f1., 1978) hadde som sine viktigste

konklusjoner:

- HBV og SNSF-modellen fungerer zgodt nok til å bli satt i operasjonelt bruk

som prognosemodeller i norske vassdrag.
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- Analyse av parameterestimeringsmetoder. Dette arbeidet vil bli drevet som

et IHP-prosjekt. SNSFmodellen vil her bli tilpasset 20-30 relativt små

felter  (  60 ta') og fors@k p2 & knytte modellparametre til kjente fysio-

grafiske parametre og klimaparametre vil bli gjort.

Konstruksjon av syntetiske tilsigsserier i vassdrag uten observasjoner.

Dette vil bli utført i to vassdrag. I det ene planlegges bygging av 4

kraftverk og en vil naturlig nek gjerne ha et så godt estimat av tilsigets

størrelse og variasjon som mulig. Den andre tillempningen gjelder et vass-

drag hvor en flerbruksplan skal lages og hvor en trenger kjennskap til av-

l9pet fra flere mindre delfelter. En h#per dette arbeidet skal fore -
frem til metoder for en enkel modelloppbygging til beregning av tilsiget

i nedb@rfelter uten avlpsobservasjoner.

- Utarbeidelse av VHRUT-rnodeller for en rekke større vassdrag i landet. Modell-

ene vil danne grunnlaget for en bedre prognosetjeneste, spesielt i flom-

perioder hvor nytten av gode prognoser kan bli av vesentlig betydning.

Referanser:

Bergstrom, Sten, 1976

Lundquist, D. 1977

Lundquist, D. 1978

Wingard, B., N.R. Sælthun,
S. Aam, A, Killingtveit, 1978

Development and application of a conceptual

runoff model for Scandinavian catchments.

SMHI Rapporter, RH 7.

Modellering av hydrokjemi i nedb@rfelter.

Prosjektet Sur Nedbørs virkning på Skog og

Fisk, IR 31/77.

Syntetisk begrepsmessig modellering av hydro-

logien i nedborfelter. Nordic IHP Report

No 1 (Matematiske modellers anvendelse i

hydrologi), s. 75-89.

Hydrologisk modell for kraftverksdrift.

Fellesrapport fra Hydrologisk avdeling, EFI,

(EFI-TR2314) og Institutt for Vassbygging,

Univ. i Trondheim (Vs-1-78-15).
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Erik Ruud, Hydrologisk avdeling

REGIONAL FLOMFREKVENSANALYSE I NORGE

Det første bidrag av betydning for beregning av flommer i Norge ble gitt av

Søgnen (1942). Hans empiriske formler for beregning av midlere og maksimale

flomstørrelser er fremdeles i bruk ved Hydrologisk avdeling.

I begynnelsen av 1950-rene begynte man imidlertid åta i bruk prinsippene fra

sannsynlighetsberegning til beregning av flcmmer. Særlig har en metode utledet

av Grassberger (1936) vart benyttet ved siden av Søgnens formler.

I 1974 laget Wingard et forslag til en metodikk for beregning av flommer basert

på statistiske analyser av flomdata. Med utgangspunkt i dette forslaget ble

det nedsatt en arbeidsgruppe ved Hydrologisk avdeling tidlig i 1976 med følgende

mlsetting: Utarbeide et formelverk for beregning av var-, host- ogleller

årsflommer. Lage retningslinjer for beregning av døgnmiddelflommer med spesifi-

sert gjentaksintervall."

Gruppens arbeid er presentert i "Regional flomfrekvensanalyse for norske vass -

drag" (Rap. nr. 2-78, Hydrologisk avdeling). Denne artikkelen presenterer et

sammendrag av hovedpunkter i rapporten.

DATAGRUNNLAG:

Datagrunnlaget til flomfrekvensanalysen kan naturlig deles i to hovedgrupper:

1. Hydrologiske data.

2. Nedb&rfelt-data.

De hydrologiske dataene er hentet fra Hydrologisk avdelings ordinære vannstands-

arkiv,mens nedbørfelt-dataene er stillet til disposisjon av Kjell Nordseth,

Geografisk inst., Universitetet i Oslo.

Følgende krav er satt til det hydrologiske datagrunnlaget:

1. Kontinuerlige (daglige) observasjoner i så lang periode som mulig, minimum

20 &r 5 Sr-Norge, og 15 &r i Nord-Norge (fig. 1).

2. God oppm#ling av vassf@ringskurvens hyeste deler.
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3. Hvis avløpet ved stasjonen er regulert skal magasinprosenten ikke overstige

6% av årsavløpet.

la "a
0....,
m
t)
m 20

l
f
d
ta
a
<

18

I

40 N

Observasjonsperiode (år)

Fig. 1. Fordeling av antall stasjoner etter observasjonsperiodens lengde.

Det resulterende utvalg utgjorde 173 stasjoner fordelt over hele landet. Utvalg-

et er ikke underkastet noen representativitetstest. Det er imidlertid styrt av

utvalgskriterier som vil avvike fra statistisk slumpfordeling av de fysiografiske

forholdene i Norge. Fig. 2a, 2 og 2c viser utvalgets frekvensfordeling av hen -

holdsvis areal, snaufjellprosent og effektiv sjøprosent. Disse avvikene synes

imidlertid ikke å bidra med noen vesentlig del av den usikkerhet som må påregnes

i analyser av denne typen, under forutsetning av at formelverket benyttes med

forsiktighet på atypiske vassdrag og sm! felt (50 km2).

I appendix I er gitt en fullstendig liste over tilgjengelige nedbørfelt-para-

metre som er inkludert i analysen.
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STATISTISK BEHANDLING AV HYDROLOGISKE DATA

De ulike flomtypene som kan opptre i Norge klassifiseres gjerne etter sin opp-

rinnelse som vårflommer, høstflommer og vinterflommer. Vårflommer er snø -

smeltingsflommer om våren og forsommeren. De karakteriseres ved en relativt

lang høyvannsperiode med en eller flere overlagrede flomtopper. Disse er forår-

saket av intens varme og/eller regnnedbør. Høst- (og sommer) flommer er kort-

varige, høye flomtopper. De er hovedsaklig forårsaket av nedbør med stor in-

tensitet. Vinterflommer er høye flommer med kort varighet. Disse opptrer langs

kysten og er vesentlig forårsaket av regn og snøsmelting samtidig.

Statistikkens krav til homogenitet i utgangsmaterialet kan vanskelig oppfylles

når det gjelder flomdata fra norske vassdrag, De klimatiske forhold er så sterki

varierende til alle årstider at det er svært få steder en kan si at flommer har
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en homogen opprinnelse. I behandlingen av flomdataene har en valgt å skille

mellom varflommer (1.1.-31.7) og hostflommer (1.8-31.12) i innlandsregionen

(fig.3). I kystregionen er flomdataene i enda mindre grad homogene og her

har en derfor valgt bare å analysere årlige maksimalflommer.

Flommer i felt med bredekket areal over 5% er behandlet separat. Her er også

kun årlige maksimalflommer analysert.

F@Or flomseriene er forskt tilpasset en fordelingsfunksjon er hver enkelt

serie testet for innbyrdes avhengighet i observasjonene. Dette er gjort ved

hjelp av Spearmans rangkorrelasjonskoeffisient og seriekorrelasjon basert på

rang.

Fire forskjellige hovedtyper av sannsynlighetsfordelinger er forsøkt tilpasset

flomseriene:

1. Lognormalfordelingen

2. Gammafordelingen

3. Log-Pearson type III

4 Ekstremverdifordelingen

Det er pr@vet bade 2 og 3-parametriske varianter av svel lognormal- som

gammafordelingen og for ekstremverdifordelingen er de såkalte type I og III

fors@kt tilpasset. I alt inngir syv forskjellige fordelinger i undersokelsen.

Tilpasningen mellom observerte flomserier og fordelingsfunksjonene ble testet

ved kji-kvadratmetoden og en sannsynlighetsmetode. Hazens plotteformel ble

benyttet og det ble skilt mellom ulike flomtyper og områder av landet. Testen

viste at avde tre-parametriske fordelingene var log-Pearson type III og log-

normal jevngode og best av de tre-parametriske, mens lognormalfordelingen var

best av de to-parametriske. Alle de tre-parametriske fordelingene viste

imidlertid bedre tilpasning til observert flomserie enn de to-parametriske.

Det ble ikke påvist regionale forskjeller eller forskjeller som følge av ulik

flomtype (vår, høst,år). I denne undersøkelsen ble log-Pearson type III valgt

fremfor lognormal 3-parameter fordi fordelingsparametrene er enklere å esti-

mere.
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REGIONALISERING

Som følge av statistikkens krav til mest mulig homogene dataserier ble en

kystregion adskilt fra en innlandsregion (fig. 3). I kystregionen er de kli-

matiske forholdene slik at vrflommer ikke representerer noe markert, årvisst

fenomen.

I kyst- og innlandsregionen tar den videre oppdeling i områder sikte på åre -

dusere avviket mellom observert og beregnet spesifikk middelflom, residualav -

viket, etter folgende retningslinjer:

1. Områdets midlere residualavvik skal være mindre enn 10Z. i kysregionen og

i vårflom-områdene i innlandsregionen, og mindre enn 12.5% for høstflom-

områdene i innlandsregionen.

2. Kun unntaksvis aksepteres residualavvik st@rre enn 207, i den f@rste

gruppen og ± 257, i den andre.

Grensene mellom områdene ble i hovedsak bestemt ut i fra residualavviksmnstre

som fremkommer i formelverket for spesifikk middelflom ved å betrakte hele re-

gionen som en gruppe av stasjoner. Stasjonstettheten ndvendiggj@r imidlertid

bruk av skjønn i forbindelse med grensedragningen en rekke steder.

De resulterende regioner og områder er vist i fig. 3a og 3b. Det skilles mel-

lom

1. Kystregionen: Område Ål og A2

2. Innlandsregionen:

a) Vårflomområder: VI,V2,V3

b) Hos tf lomomrader: HI,H2,H3,H4,H5

Grenselinjene mellom regioner og områder er på kartet trukket som relativt

glatte linjer der det ikke er tatt vesentlig hensyn til topografiske elementer

som daler og fjorder. I virkeligheten er imidlertid regionene infiltrert

i hverandre i komplekse mnstre der hyde over havet, avstand fra kyst/fjord

og beliggenhet i forhold til dominerende topografielementer er av vesentlig

betydning for områdetilhørligheten.
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FORMLER FOR FLOMPARAMETRE

Fire forskjellige måter å beregne flom av varierende frekvens er vurdert i den-

ne undersøkelsen. Man fant at prediksjonslikninger for midlere spesifikk

sesongflom (qmax) samt parametrene qml og sl i log-Pearson type III-fordeling-

en, kombinert med en kartfremstilling av fordelingens skjevhetskoeffisient

(gl) ga det beste resultatet. Følgelig ble qmax• qml og sl relatert til

nedborfelt-parametrene i app.I og spesifikt normalavlp (q5) ved hjelp av

trinnvis, multippel regresjonsanalyse på logaritme-transformerte variable

(ikke qml).

De langt fleste nedbørfelt-parametrene viste seg å gi et signifikant bidrag på

5%-nivå i ett eller flere av flomområdene. Det ble derfor vurdert nødvendig

å gjøre et utvalg av de tilgjengelige nedbørfelt-parametrene for bruk i et

endelig sett med flomformler. Dette ble gjort ved at sterkt interkorrelerte

parametre først ble samlet i grupper, og den av gruppens parametre som gjennom-

gående viste størst forklaringsgrad med henblikk på de valgte flomparametre

ble foretrukket.

I tabell Ia, bog c er angitt hvilke nedbørfelt-parametre som ga signifikant

bidrag på 5% nivå til forklaring av variansen i henholdsvis qmax, qml og sl

i de forskjellige flomområdene. Tabellen angir også områdelikningens multip-

ple korrelasjonskoeffisent, det antall felt den er basert på og fortegnet til

de ulike leddene i likningene.

Tabell Ia:
"ax

Område VI V2 v3 HI H2 H3 H4 HS AI A2 ABRE

Antall felt 33 45 449 27 39 23 19 18 18 13 19
r 0.9 0.97 0.95 0.98 0.96 0.97 0.96 0.93 0.98 0.99 0.88

hr + + + + + + + + +· + +

Ile
se + + +

sE
aH

Sr + +

F

• + +

4,
»
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Tabe 11 lb: qml

Område VI v2 v3 HI H2 H3 H4 HS AI A2 ABRE

Antall felt 33 45 49 27 39 23
r 0.46 0.67 0.35 0.90 0.78

+

19 18 18 13 19
0.71 0.78 0.61 0.93

+ +

+ + +

+ 0

E
a

5
+

Tabell le: sl

Område VI V2 V3 HI H2 H3 H4 HS AI A2 ABRE

Antall felt 33 45 49 27 39 23 19 18 18 13 19
r 0.61 0.73 0.53 0.93 0.78 0.72 0.52 0.72 0.91 0.64 0.89

9%

I# +

+ +

+

Fe

En undersøkelse av stabiliteten i skjevhetskoeffisienten gl antydet at avlps-

seriens lengde burde være 50-60 år før denne parametren kunne anvendes til

analyseformål.

Skjevhetskoeffisentene for stasjoner med så lange serier ble plottet. For -

delingsmnsteret for vårflom-skjevheter var dårlig definert, og det ble be -

sluttet å holde konstante gl-verdier innenfor hvert vårflom-område. Disse

er definert som middelverdien av skjevhetskoeffisentene for stasjoner med
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4a. Vårflommer 4b. Høst- og årsflommer

e - t
" Hsk

H

Fig. 4. Skjevhetskoeffesienten (gl) i log-Pearson
type III- fordelingen i Norge.
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lengde over 50 år (fig.a). For høstflommene var forskjellen i gl-verdiene

større, og man finner en ralativt klar regional fordeling i Sør-Norge {fig.

4b). I Nord-Norge er variasjonene mindre og fordelingsmønsteret uklart.

Her er gl sett lik 0.1 i hele omradet. Avlpsseriene i kystområdene er

kortere og stasjonene færre, men verdiene av gl lot til å følge sanm1e mønster

som for hs tflommene.

BEREGNING AV FLOMMER MED ULIKE GJENTAKS INTERVALL

Ved å beregne qmax• qml og sl ved hjelp av prediksjonslikninger og hente gl

ut fra kartene i fig. , kan flonnner med forskjellig gjentaksinterval1 (T)

finnes for felt uten hydrologiske observasjoner ved å benytte formelen

aT) - d. · e s1+a1)

Her erk en konstant som er avhengig av skjevhetskoeffisenten og gjentaks-

intervallet.

Beregningsmetodikken som er skissert over anbefales benyttet for gjentaks -

intervall opp til 250 år. For gjentaksintervall over 250 år har vi valgt

anbefale bruk av områdekurver, En områdekurve viser den midlere flomfre-

kvensfordelingen av alle observerte flormner skalert med en eneste parameter

qmax i et område, Den beregnes ved å finne gjentaksintervallet T for hver

observert flom q(T)/a i alle flomserier i et omrde. Kurven vil da ga

gjennom middelverdien av q(T)/ qmax for hvert gjentaksintervall.

Med det antall vannmerker man har i hvert område, blir områdekurven godt be-

stemt for gjentaksintervall opp til ca. 150 år. For høyere gjentaksintervall

er det ndvendig 2 sl samen flomserier. Vannmerkene i et omrade er delt

inn i 5 grupper, mest mulig jevnt fordelt over området. De tre høyeste

q(T)/ qmax - verdiene i hver gruppe or antatt å være de høyeste flommene

i en observasjonsperiode på Mår, der M er summen av alle observasjonsperiod-

ene i hver gruppe. M varierer fra gruppe til gruppe, men er forsøkt holdt

sa ens som mulig. Middelverdien av det tre hoyeste q(T)/ Sax verdiene

og tilsvarende T-verdiene fra hver gruppe plottes, og områdekurven styres

gjennom gruppemidlene. Metoden er beskrevet i NERC (1975).

Metoden har sine svakheter, saarlig ved at de tre storsteflommen ; hver
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gruppe ikke er avhengige av hverandre. Den tilbyr likevel en rimelig l9sning

på et stort problem, nemlig å kunne bestemme de sjeldne dimensjoneringsflom-
mene.

Områdekurvene brukes for gjentaksintervall mellom 250 og 1000 år. Område-

kurver for v&rflommer, histflomer og @rsflommer er vist i fig. 5a, 5b og 5c.

I fig. Sc er vist ·områdekurver for brevannmerker.

Det vil i spesielle tilfeller bli behov for @ beregne flommer med svaert h9ye

gjentaksintervall. Det foreliggende datamaterialet gir neppe grunnlag for

å trekke informasjoner utover 1000 3r. Selv dette kan være tvilsomt. I denne

analysen har vi allikevel sett det som en oppgave å gi visse retningslinjer

for de sjeldne flommene.

Regionkurvene presentert i fig. Sd viser frekvenskurver for årsflommer (kyst-

regionen), varflomer og h@stflomer (innlandsregionene) for gjentaksintervall

opp til 10 000 år. Årsflommene representerer en samlet observasjonsperiode

på ca. 1 500 år, vårflommene og høstflommene ca. 5 300 år. Regionkurvene

representerer derfor en datamengde som til en viss grad kan forsvare ekstra-

polasjon hvis observasjonene hadde vært uavhengige.

Vi har ikke foretatt noen undersøkelse av regional korrelasjon mellom dataene.

Hvis den "innbyrdes" korrelasjonskoeffisienten hadde vaert 0.3, kunne man regne

ut at 100 observasjonsseriera 50 år tilsvarer en ekvivalent uavhengig serie

på bare 170 år. Er korrelasjonskoeffisenten 0.1, blir den ekvivalente serie-

lengden 460 år. Regionkurver er derfor tvilsomme. De er forøvrig det beste

alternativet vi har funnet til beregning av sjeldne flommer.

Det advares mot å trekke vidtrekkende konklusjoner på grunnlag av region- og

områdekurvene. Vi er her inne på tidsperioder der storstilte klimavariasjoner

teller helt utslagsgivende.
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Appendix I. Nedbrfelt-parametre.

Beli enhetog klima.

1. NB PCM

2. ØL PCM

3. OR

4. "so m

5. 9s 1/s.a
Dimensjon.

6. A a?

7. L km
e

8. L kmm

9. L kmca
10. e km

Arealdekning.

11. se
12. a
13. a,
14. sE

Relieff.

15. "%o

16. AH

17. 8,
18. R

K

%

%

z
z

m

m

m/km

m/km

Lopsgradient.

i9. S, m/km

'n STE rn/krn

7 m/km

Vannmerkets koordinater, nordlig bredde.

Vannmerkets koordinater, østlig lengde.

Feltets orientering, midlere hellingsretning

(N, NØ, Ø ,  SØ,  .. , . )

Feltets madianhyde bestemt fra hypsografisk kurve.

Midlere spesifikt årsavløp 1930 - 1960.

Feltareal.

Hovedelvas lengde forlenget til vannskillet,

Midlere dreneringslengde bestemt ved punktsampling

fra punktnett.

Avstand fra utløp til feltets dreneringstyngdepunkt.

Feltaksens lengde.

Areal snaufjell.

Areal bre,

Areal innsjø.

Effektiv sjøprosent.

Høydeforskjell mellom 25 og 75% passasjen på feltets

hypsografiske kurve.

Totalt relieff, maksimal høydeforskjell.

Relieff-forhold, =H/L,

Midlere feltgradient.

Hovedløpetsgradient.

Hovedløpetsgradientmålt soms fratrukketinnsjøer.

Hovedløpetsgradientmålt som STE fratrukketøverste

25z. av lengden.
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22. Se% m/km Hovedelvas gradient malt som Sp for midterste

60% av lengden.

Feltform.

23. F

24. C

2
Formforholdet,= 100A/1y

Sirkularitet, = 400·•  A/ der P= feltomkrets

i km.

Dreneringsnett.

25.

26.

27.
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"a, Variasjonskoeffisienten forL.·
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Tom Andersen, Norsk hydrologisk komite

SNHYDROLOGIVED HYDROLOGISK AVDELING

Snøhydrologi ble tatt opp av Hydrologisk avdeling allerede i 1924, da de første
regulære snømålinger for kraftverker tok til. Snart etter var det etablert faste
rutiner for snømålinger i en rekke kraftverksfelt. I en periode ble arbeidet
intensivert og organisert gjennom et utvalg for snøforskning, som var et samarbeids-
organ for flere norske interessenter. Utvalget var i arbeid fra 1963 til 1971. I
IHD-perioden 1965-75 ble mye arbeid utført innenfor snøhydrologi ved flere insti-
tusjoner, ogs Hydrologisk avdeling, og en rekke nye aktiviteter innenfor fagom-
rådet ble satt i gang.

Utenom Hydrologisk avdeling utføres det betydelig arbeid innenfor snøhydrologi ved
Institutt for vassbygging ved Norges Tekniske Høgskole og ved Norges geotekniske
institutt, som har ansvaret for snøskredforskningen i Norge.

Med den betydning snen har i den hydrologiske syklus i Norge, har det vart et savn
at det her i landet ikke har vært en fast organisert virksomhet innenfor operativ
sn@hydrologi. I det norske IHP-programmet er snohydrologi en prioritert oppgave,
og gjennom et samarbeid mellom Hydrologisk avdeling og Norsk hydrologisk komites
snøprosjekt er det planlagt en opptrapping av avdelingens engasjement i "snøspørs-
mål". Målet er å etablere en snØhydrologisk tjeneste ved avdelingen.

Sn@malinger i Norge

Magasineringen av snø i fjellet om vinteren og tilsiget fra snøen i smelteperioden,
har stor innflytelse på avrenningsforholdene i norske vassdrag. Det er meget verdi-
fullt å kjenne hvor stort snømagasin som ligger i de enkelte felt før smeltingen
tar til. Kraftverkene benytter slike data ved sin driftsplanlegging.

Hydrologisk avdeling har ansvaret for bestemmelsen av snømagasinet i flere felt i
Sor-Norge. I tillegg utfdrer en rekke kraftverk snmalinger i sine egne felt.
M&lingene utf@res manuelt og bestar av mling av sn@dybde og gjennomsnitttlig
tetthet på en rekke faste målesteder eller langs utvalgte linjer. Måleopplegget
er fast fra år til år og det foretas vanligvis en eller to målinger hver vinter.
Kraftverker som selv utfører målinger, sender kopi av måleresultatet og eventu
elle beregninger til avdelingen. Figur 1 viser et kart over snømagasinet i Nore-
feltet i 1978 basert på direkte snømålinger.

Hydrologisk avdeling har dermed et omfattende arkiv for norske snødata. Feltene
hvor det rutinemessig utføres snømålinger er spredt over hele landet, men fjell-
områdene i Sør-Norge har best dekning. Grovt sett kan det sies at det hvert år
rutinemessig foretas snømålinger på 700 målesteder, og feltene som dekkes av mål-
ingene utgjør 40 000 km2• De enkelte kraftverker beregner totalt snømagasin i
sitt felt på grunnlag av målingene. Hydrologisk avdeling har foreløpig ikke hatt
muligheter til å foreta en videre bearbeidelse av de arkiverte snødata, bortsett
fra for enkelte felt.

I Norge benyttes forskjellige typer av utstyr ved snømålingene og målingene utføres
etter forskjellige opplegg og metoder. Hydrologisk avdeling har i høst startet en
kartlegging av de metoder og det utstyr som er i bruk og vil foreta en samenlik-
nende testing av dette. Undersøkelsen vil forhåpentligvis føre til en større grad
av standardisering av sn@malingene i  Norge.
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Figur 1. Kart over Norefeltet med isolinjer for snøens vannekvivalent i april
1978. Kartet er basert på•direkte målinger og benyttes til beregning
av snmagasinet i feltet.

Nye metoder

Den konvensjonelle metoden ved snømålinger vil ennå i en rekke år være den mest
aktuelle i norske høyfjellsområder. Det vil derfor stadig bli lagt vekt på ut-
vikling av det utstyr som benyttes og de måleopplegg som følges. Avdelingen
Ønsker å gi veiledning til kraftverker i slike spørsmål og står for salg av snø-
målingsutstyr. Parallelt med de konvensjonelle snømålingene foregår det et ut-
strakt utviklingsarbeid for å forbedre de eksisterende metoder.

Snøens vannekvivalent kan måles direkte og kontinuerlig ved hjelp av en såkalt
snøpute. Denne består av en væskefylt flat pute hvor trykket på puten overføres
til et vertikalt stigerør med vanlig nivåregistrering. Det er nå 6 snøputer i
drift i Norge. Hydrologisk avdeling har ansvaret for drift og vedlikehold av 5
av disse. Datamaterialet bearbeides på forskjellige måter og figur 2 viser et
ars registrering fra snoputa i Grosetfeltet samenliknet med akkumulert nedbdr i
vanlig nedbørmåler.

Snøputer har vært i bruk i Norge siden 1967 og de 6 snputene er plassert i for-
skjellige terrengtyper og høydenivåer. Det er høstet verdifull erfaring med
driftsikkerhet og nøyaktighet. De benyttede snøputer har svakheter og det skal
settes i verk utprøvning av snøputer laget av annet materiale enn gummi og neo-
phren og med mindre overflateareal enn de nåværende, som har en diameter på 3,7
meter.

Det er et stadig sterkere krav om hydrologiske sensorer som registrerer automatisk
og som kan tilknyttes system for fjernoverføring av data. Snøputen er en slik
sensor, men det ville vært Ønskelig med flere alternativer, spesielt for plassering
i norske høyfjellsområder. _Hydrologisk avdeling har derfor planlagtå utprøve en
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Figur 2. Snøpute- og nedbørregistrering i Grosetfeltet ved Møsvatn vinteren
1973/74. Det er god overensstemmelse mellom de direkte målinger og
snøputen, men nedbørmåleren viser betydelig lavere akkumulert nedbør.

metode som benytter seg av snølagets absorpsjon av strålingen fra en radioaktiv
kilde for stasjonær registrering av snøens vannekvivalent. Det er i utlandet
laget flere typer instrumenter basert på dette prinsipp, men det er foreløpig
ikke klart hvilken utbredelse disse kan få i Norge, bl.a. av sikkerhetsmessige
grunner.

Framtidige operative metoder utprøves i dag

En punktmåling gir et lite representativt bilde av snømagasinet i et felt. Det er
Ønskelig å registrere snømengdene over større områder. Siden 1968 har det vært
drevet forsøk med å måle den naturlige radioaktive gammastrålingen fra bakken
gjennom snølaget. Ved hjelp av informasjoner ··m absorpsjonen kan snøens vann-
ekvivalent beregnes. Målingene utføres fra fly ca. 150 mover bakken. Det flys
langs godt definerte linjer i terrenget, og målingene foretas to ganger hver vinter.
Det flys i alt omkring 1000 km hver gang. Målingene organiseres og bekostes av
NVE-Statskraftverkene og utføres av Institutt for atomenergi. Registreringene be-
arbeides ved hjelp av datamaskin og resultatene benyttes i driftsplanlegningen.
Tabell 1 viser et utdrag av et års mlinger samenliknet med konvensjonelle mål-
inger. Metoden har en rekke positive og negative sider, og Hydrologisk avdeling
har på oppdrag fra Statskraftverkene satt i verk en vurdering av de siste års mål-
inger for å konune fram til om en fortsettelse av denne type målinger bør anbefales.
WMO vil i 1979 arrangere et internasjonalt møte der bruk av gammastrålingsmetoden
ved snømålinger blir et av hovedemnene. Møtet er lagt til Norge og vil bli arr-
angert i samarbeid med Norsk hydrologisk komite.
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Felt Måling fra fly, gammametoden
Z. av normalt nun

Konvensjonelle sn@malinger
Z, av normalt mm

Nore

Mår

R@ldal-Suldal

Tysso

Aura

Trollheim

Svorka

Grytten

109 306

111 317

74 506

61 403

49 196

57 267

81 371

47 289

114 321

119 345

74 513

63 470

60 258

90 364

85 398

so 496

våren 1978. Det er
målinger ogberegnete

Tabell 1. Resultater av sn&malinger i norske hyfjellsfelt
oppgitt middelverdier for hvert felt for direkte
verdier ut fra fly&linger av gammastr@ling.

Hydrologisk avdeling har innledet et samarbeid med et firma for datamaskiner og
databehandling for å utvikle rutiner og metoder for bruk av data fra satellitter
ved kartlegging av snøforholdene i et felt. Det legges her vekt på at det meste
av databearbeidelsen skal utf@res maskinelt, slik at brukere kan f% informasjon
om snøsituasjonen i sitt felt så snart som mulig etter at satellitten har fullført
sine registreringer. Tidsfaktoren er viktig for operativ virksomhet og de tekniske
mulighetene ligger godt til rette for dette prosjektet. Forel&pig kan satellitter
bare gi informasjon om utbredelsen av det snødekkede areal i et felt, og ikke totalt
snømagasin. Dette kan imidlertid være svært verdifulle informasjoner i smelte-
perioden og det er antatt at slike data kan anvendes til oppdatering av deter-
ministiske tilsigsmodeller. Det arbeides også med å utnytte satellittinformasjon
til bestemmelse av gjenværende vanninnhold i snømagasin, eventuelt som en del av
en storre prosedyre eller i tilknytning til andre malinger.

Sn@data i modeller

I de begrepsmessige modeller som benyttes i dag inngar ikke sn@malinger direkte.
Sn@magasinets st@rrelse og utvikling beregnes ved hjelp av nedbbr- og temperatur-
data. Det ligger en verdifull tilleggsinformasjon i m&lte sn&data og disse bor
utnyttes i modellene. Etter en bredt anlagt analyse av hydrologiske modeller for
tilsigsprognoser og kraftverksdrift som er utført i Norge, er det konkludert med
at det vil være ønskelig å oppdatere modellene en eller to ganger i løpet av
vinteren ved hjelp av direkte m&ling av sn@magasinet. Det vil kreve en forbedring
og nyorganisering av flere av de eksisterende måleopplegg, og det antas at den
konvensjonelle metoden med representative punktmålinger ennå i flere år vil være
den eneste aktuelle metoden.

I tillegg til snmagasinets strrelse, vil det bli behov for kjennskap til snfor-
delingen i feltene. Dette vil kreve nye målerutiner, fordi slike målinger ikke
utføres regelmessig i Norge. I smelteperioden om våren og sommeren er det håp om
at opplysninger om snødekningeni et felt også kan benyttes til oppdatering av
modellene.
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Behov for en sn&hydrologisk t'eneste

Snøhydrologien har ikke fått den plass i Norge som behovene tilsier. Som det er
nevnt ovenfor er en del oppgaver innen dette felt tatt opp av Hydrologisk avdeling,
og en del gjøres ved andre institusjoner. En rekke viktige oppgaver kan ikke tas
opp på grunn av mangel på personell og ressurser. Det store misforhold mellom opp-
gaver og muligheter ble tatt opp i stortinget i 1972. Det ble da vedtatt at den
delen av snforskningen som hborer inn under begrepet sn@hydrologi, laren om snen
som vannressurs, skulle legges til Hydrologisk avdeling, men dette er ikke fulgt op
med bevilgninger til dette formål. Med de stadig Økede krav til optimalisering av
kraftverksdriften vil behovene for tjenester innen operativ snøhydrologi øke. Det
kreves analyse av store mengder data og stasjonsnett for snømålinger må revideres
og nyetableres. Utvikling av utstyret som benyttes bør trappes opp. Spesielt er
det Øket behov for automatiske sensorer for snømålinger, slik at også snødata kan
fjernregistreres og tilknyttes automatiske datainnsamlingssystemer. Behovet for
organisering og styrking av dette arbeidet er påkrevet, og det er Ønskelig at
arbeidet med oppbygging av en snhydrologisk tjeneste ved Hydrologisk avdeling blir
intensivert.
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Lars Andreas Roald, Hydrologisk avdeling

FORSLAG TIL ET NORSK STEDFESTNINGSSYSTEM FOR AKTIVITETER SOM FOREGÅR I VASS-
DRAGENE.

Innledning,

Det innsamles idag en rekke data vedrørende ulike forhold i og om de norske

vassdragene. Denne datainnsamlingen drives av en rekke institusjoner. Det

blir stadig oftere behov for å kunne kjøres sammen data fra ulike kilder,

og det har derfor oppstått et behov for et felles referansesystem for data-

produsenter og databrukere. Dette referansesystemet bør bygges opp slik at

de gir en geografisk stedfesting av målepunktene, og det er derfor betegnet

stedfestningssystemet.

Dette er bakgrunnen for det høsten 1976 ble nedsatt en arbeidsgruppe med med-

lemmer fra Milj@verndepartementet, NIVA, Statistisk Sentralbyra, Statens

Forurensningstilsyn og Vassdragsdirektoratet. Gruppen skulle utrede et nytt

stedfestningssystem. Det har vært lagt ned et omfattende arbeid i å utvikle

et referansesystem tilpasset norske forhold. Det utarbeides nå en slutt -

rapport fra gruppen der det endelige forslaget er beskrevet. I denne artikke-

len vil noen av de grunnleggende prinsippene bli beskrevet og belyst ved

eksempler.

Metoder for stedfesting.

De aktiviteter som foregår i vassdragene er knyttet til punkter i og utenfor

elvenettverket, elvestrekninger eller til avgrensede landområder. Et sted-

festningssystem tilordner et nummer til disse interessante objektene. Dette

nummeret angir eksakt eller tilnærmet stedet der aktiviteten pågår. Et

nummersystem kan baseres p% direkte koordinatsetting,pa nummerering av knute-

punkter i elvenettverket, av elvestrekninger eller av landområder. De mange

ulike anvendelsesområdene, som kan tenkes å ha nytte av systemet, har sammen

med de andre begrensningene Norges topografi setter, ført til at landområder

er valgt som referanse -
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enhet.

Inndeling av Norge i referanseenheter.

Det foreslås at den norske kystlinjen deles inn i ca. 250 avsnitt.

Nedbørfeltet til alle vannløp som drenerer ut til havet over et kystav-

snitt kalles et vassdragsområde. Dette er den overordnede referanse-

enheten i systemet. Vassdrag som drenerer ut av Norge over riksgrensen,

deles også opp i vassdragsområder. Grenselinjen betraktes da som kyst-

linje.

Vassdragsområdene gis et 3-sifret nummer som starter med 1 i Haldenvass-

draget og løper kysten rundt. I figur 1 er inndelingen og nununereringen

av områdene som drenerer til Oslofjorden, gjengitt.

pyer eller @ygrupper kan skilles ut som separate vassdragsomrder.

Grensen mellom to vassdragsområder skal fortrinnsvis trekkes over nes.

Derved kan alle bekker og elver som drenerer til en fjord, samles i et

eller flere vassdragsområder, noe som kan være nyttig ved resipient-

underspkelser.

Videre inndelin av vassdragsomr5det.

Et vassdragsområde er oftest satt sammen at et hovedvassdrag med en

randsone på den ene eller begge sider langs kysten. Enkelte vassdrags-

områder består bare av et randområde, se for eksempel vassdragsområde

nr 10 i figur 1.

I randsonen eller kystsonen er det ofte mindre elver eller bekker som

bør nummereres. Disse kan skilles ut som separate delområder, som

vist i figur 2. Hvert delområde i randsonen har i prinsippet samme

struktur som et vassdragsområde.

Tilsvarende kan hovedvassdraget deles opp i inntil 9 delområder, som

vist i figur 3. Delet trekkes over hovedelva umiddelbart ovenfor samlp

med viktig bielv. Hvert delområde består av et bielvområde og et rand-

omrlde langs hovedelva.
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Bielvområdet har samme struktur som hovedvassdraget og kan deles opp pa same

måte som dette.

I randomradet langs en elv er det ofte flere mindre elver. Dissemaogsa for
eller siden skilles ut som separate referanseområder. Randsonen kan derfor

deles opp i en rekke delområder, som vist i figur • Hvert delområde har i

prinsipp same struktur som et vassdragsområde.

Nummerering av delområde.

Som vist i figur 2,3 og 4 identifiseres delområde i elv med et numner fra

1 til 9 stigende oppover langs elva. Tilsvarende identifiseres delområder

i randsone med sifferet O foran delområdenummeret. Delområder i kystsonen

nummereres med urviseren som vassdragsområdene. Delområder i randsonert langs

elv gis odde numer pa elvas hyre bredd og like nummer p venstre.

Hvert referanseomrP.de tildeles et referansenummer som består av vassdrags-

områdets nummer og et delområdenummer adskilt med et desimaltegn. Av del-

områdenummeret kan vi lese hvor området befinner seg i vassdraget. I figur

5 er det vist hvordan Glomma kan inndeles i referanseområder. Figur 6 og 7

viser hvordan vassdragene rundt Mjøsa og Otta kan inndeles. Av figurene

frnmgår at alle delfelt som er nummerert kan refereres med et inntil 5-sifret

delomr#denummer. Det kan senere bli aktuelt & 9ke fininndelingen, i s@fall

vil numeret bli noe lenger.

Op rettelse av referanseregister.

En av referansesystemets viktigste funksjoner er å kunne gi samlede oversikter

over hva som foregår av aktiviteter i gitte vassdrag. Dette forutsetter

et sentralt referanseregister eller vassdragsregister.

I dette registeret vil det i tillegg til referansenummeret vaere noen infor-

masjoner om hvert referanseområde.

npkler til andre referansesystemer.

Dessutenmå registeret inneholde koplings-

Dette gjelder i f9rste
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rekke Statistisk Sentralbyrås inndeling av Norge i administrative grunn-

kretser, som arealstatistikken bygger på. Videre er det ønskelig med

informasjon om fjordtilknytning, grensevassdrag og eventuelle overfør-

inger til andre vassdrag eller andre deler av same vassdrag.

Det er dessuten ønskelig at datainnsamlingsinstitusjonene bygger refer-

ansenummerene i sine stasjonsregistre. Eksakt stedfesting foreslås

oppnådd ved at punktets koordinater i UTM-systemet lagres i registeret.

Først når slike stasjonsregistre kan koples sammen med vassdragsregi

steret, vil systemet fungere.

Bruk av systemet.

Systemet vil nar det er opprettet, tillate utsking av informasjon

av målepunkter, utslippspunkter og andre interessante punkter i til-

knytning til bestemte vassdrag. Det tillater sking oppstr@ms- og ned-

strøms i elvenettverket. Dersom overfringsinformasjonene legges inn

blir det også mulig å søke på tvers i vassdraget eller mellom to vass-

drag. Fjordtilknytningen gir oss mulighet for å søke ut informasjon

om alle interessante punkter i tilknyning til en fjord, noe som kan

omfatte flere vassdragsområder.

Dokumentasjon av systemet.

Det foreslås at det utarbeides en kartbok med oversiktskart og detalj-

kart der alle relevante informasjoner finnes. Denne kartboken bbr vare

tilgjengelig for alle brukere.

Framdriftsplan.

Under arbeidet er etterhvert hele Norge blitt grovinndelt i vassdrags

områder. Alle de større vassdragene er videre inndelt, og de fleste

særtilfeller som forekommer er behandlet. Grunnprinsippene har vært ute

til h@ring, og de har mott f& invendinger.
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Når rapporten er ferdig, gjenstår det å få vedtatt at systemet skal innføres

i Norge. Deretter bør inndelingen og nummereringen gjennomføres og vassdrags-

registeret organiseres og bygges opp. Parallellt med dettemå karboken ut -
arbeides. Det er konkrete planer for hvordan numersystemet skal bygges inn

i de hydrologiske kartotekene.

Da systemet ennå ikke er vedtatt, kan det komme til endringer i dette. Grunn-

prinsippene har likevel fått en meget god oppslutning. Forsøk viser da også

at systemet er åpent noe som var et ufravikelig krav.

! I=]
r I

--.._ Iy

Figur 1. Forslag til inndeling av Oslofjordregionen i vassdragsområder.
Hvert vassdragsområde gis et inntil 3-sifretnummer.
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Figur 2. Som overordnet enhet i referansesystemet velges vassdragsområdet.
Dette består av et hovedvassdrag med en randsone langs kysten.
Randsonen kan igjen deles inn inntil 9 delområder, som numereres
fortlopende 01, 02, osv.
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Figur 3. Hovedelva deles inn i avsnitt rett ovenfor samløp med viktige
bielver. Hvert avsnitt definerer et:· delomr&de, som nummereres
fortløpende oppstrøms. Hvert delområde kan bestå av et bielv-
område og en randsone langs elva.
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Figur 5. Forslag til inndeling av hovedelva i vassdrags-
omr&de nr 2 - Glomma.
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Figur 6. Forslag til inndeling og nummerering av elvene rundt Mjøsa, del-
omr2de 2.32 og 2.33 i vassdragsområde nr 2.





85

Lars-Evan Pettersson, Hydrologisk avdeling

ENGABREENS SPESIFIKKE AVLØP

En sammenlikning mellom to heregninsrnctodcr

Engahreen er en 38 km2 stor utløper av Vestre Svartisen i Nordland. I forbin-

delsc med planlegging av eventuell kraftutbygging i Svartisenomrdet er det

fra og med 1969 foretatt glasiologiske og hydrologiske rollinger ved Engabreen.

Spesielt er det av interesseå finne fram til breens spesifikke avlp uttrykt

som normalverdi for 30-irs perioden 1931 - 60. Denne normalverdi brukes ved

tegning av isohydatkart som i sin tur ligger til grunn for planleggingsarbei-

det før kraftutbygging.
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Kart over målestasjonenes beliggenhet
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Avløpet fra en bre skiller seg fra avløpet fra et brefritt felt ved at vass-

draget fra breen får ekstra tilskudd av vann de år breen minker i volum (har

negativ massebalanse) og får tilsvarende mindre vann de år breen øker i volum

(har positiv massebalanse). Nomalverdien for en bres avløp må beregnes med

breen i likevekt (nettobalansen= ),da en ikke kan forutsi om breen kommer

til å vokse eller minke i framtiden.

To metoder er blitt brukt for a beregne Engabreens spesifikke avløp. Ved den

ene metoden, her kalt "avlppsmetoden', gar en ut fra i frste rekke avlpsma-

lingene i Engabrevatn, hvor Engabreen utgjør ca. 75 prosent av nedslagsfeltet.

Ved den andre metoden "massebalansemetoden',' bruker en bremalingene som viktigs

te datagrunnlag.

E NGABREEN 1969-77
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100

150

Ablasjon

10in?' 70'71  ; 72 73 74-75 } 76 77
69-70 71-72 73-74 75-76

Engabreens massebalanse 1969 - 77

Mørke søyler betegner nettobalansen.
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Avlpsmetoden.

Avløpet fra Engabrevatn er registrert ved vannmerke Nr.1774 siden 1969, men de

første årene kun om sonuneren. Siden juni 1973 har det vært helårsregistrerin-

ger, og en har altså data fra fire komplette hydrologiske år.

Engabreens avløp beregnes ved først å kompensere Vm 177l Engabrevatns avløp

hvErt år for breens netto massebalanse for det tilsvarende ar, d.v.s. avlopet

regnes om til hva det skulle ha vært hvis breen hadde vært i likevekt. (En

ser bort fra at breens balanseår skiller seg noe fra det hydrologiske året

1.9 - 31.8). Deretter reduseres totalavløpet med avløpet fra den brefrie de-

ln av feltet. (Engabrevatns nedslagsfelt= 50.4 km2, Engabreen= 38.0 km2

brefri del= 12.4 km2.) Til dette brukes vannføringsdata fra Vm 714 Vassvatn,

som har et nedslagsfelt av tilnærmelsesvis sarrrne størrelse og karakter som

Engabrevatns brefrie del. Nedbøren i Vassvatn er grovt anslått 20 prosent

større enn i Engabrevatns brefric del, og det spesifikke avløpet regnes for

å være tilsvarende større. Dette anslag bygger på data fra nedbørstasjonene

8020 Lurøy og 8070 Glomfjord, som ligger henholdsvis i Vassvatns nedslagsfelt

og ca. 15 kn: nord for Engabrevatn.

Avløpet fra den brefrie delen er beregnet etter følgende formel:
. 100 12.4 2

Q brefr1 del 7 55 x Q Vassvatn¥ jg.5· 12.% og 18.5 er arealene i km for hen

holdsvis Engabrevatns brefrie del og Vassvatns nedslagsfelt. Avløpet fra Enga-

breen er lik det brekompenserte avløpet fra Engabrevatn minus det beregnede av-

løpet fra der brefrie delen. Resultatet av beregningene vises i tabell 1.

Tabell 1. Beregning av Engabreens avlop

Enga- Br ekom

Avlp
breens pensert

Hydr.år netto- avlp Avl@p Beregnetav lop Avl@p

Engabre- balanse Vassvatn Bre fri Enga- assvatn

vatn
Engabre- del breen (i prosent
vatn av 30-års

a6°3, a6,2 cc'%?»ao%?» ao3, a6%?)normalen)

1973-74 169.6 +30.3 199.9 66.7 37.3 162.6 108.2

1974-75 165.5 +61.0 226.5 65.8 36.8 189.7 106.7

1975-76 210.0 +91.7 301.7 84.6 47.3 254.4 137.2

1976-77 121.4 +33.5 1544.9 49.3 27.5 127.4 80.0

Middel 220.7 37.2 183.5 108.0
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For :1finne fram til 30-rs normal en brukes midlet i de fire observasjonsårene,
og dette sammenlignes med Vassvatns tilsvarende middel i forhold til sin 30-års

normal. Vm 714 Vassvatn er det vannmerke som ligger nermest Engabreen av de

som har en observert 30-års normal. Resultatet vises i tabe11 2.

Tabel1 2. Beregning av 30-årsnormal (:--fiddelverdiene i tiden 1973 -77
divideres med 1.080)

Middel-
av1¢p
1973 - 77

. 6 3
I n: )

Vm 1774 Engabrevatn, brekompensert

Brefri del

Be regnet 30-årsnormal

1 Engabreen

220.7

37.2

183.5

6 2, I . 2,
(11 [ tit> ii

204.3-

34.4 I 88.0 I
I

169.9 11.8'

En usikkerhetsfaktor er beregningen av avløpet fra den brefrie delen. Her er

det antatt at spesifikt avløp i Vassvatn er 1.2 ganger større enn spesifikt av-

løp i den brefrie delen av Engabrevatns nedslagsfelt. Hvis tallene 1.0 (likt

spesifikt avløp) resp. 1.4 brukes, blir 30-års normalen for Engabreen 136.1 1/s

km2 resp. 145.9 1/s km2. Dette betyr at usikkerheten ved beregningen av avlø-

pet fra den brefrie delen har forholdsvis liten innflytelse på det endelige re-

sultatet.

Den største usikkerheten ved den beregnede normalverdien ligger i det forhold

at beregningen bygger på kun fire års observasjoner.

Massebalansemetoden.

Nedbøren pa Engabreen i løpet av året gir, omregnet til avløpstall, et mål på

Engabreens spesifikke avløp. Fordampingen fra breen er minimal og tas ikke med

i beregningen. Nedbøren i vinterhalvåret måles direkte ved akkumulasjonsmålin-

gen om våren. Sonmernedbøren på breen må beregnes da de målinger av punktned-

bør som foretas ikke gir et godt nok grunnlag for fastsettelse av arealnedbøren

for hele sommeren. Forholdstallet mellom målt akkunulert nedbør på breen i lø-

pet av vinteren og målt nedbør ved nedbørstasjon 8070 Glomfjord i same periode

beregnes. Vinteren defineres som den periode da nedbøren faller i form av snø

og akkumuleres på breen.
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P.g.a. Engabreens store vertikale utstrekning (se tabell 3) er det vanskelig

å bestenme akkumulasjons- resp. ablasjons(avsmeltings-)periodenes lengde, de

er jo forskjellige i forskjellige høydenivåer. De datoer som er brukt i denne

beregning er derfor ikke eksakte, men vil være representative for størsteparten

av breen. Akkumulasjonens begynnelscsdato er anslått enten ved observasjoner

direkte ved tidspunktet eller ut fra observasjoner ved seinere høstbesøk på

breen. Vintersesongen har stort sett begynt i første halvpart av september.

Vintersesongens slutt er satt som tidspunktet for akkumulasjonsmålingen i mai.

Tabe11 3.

Engabreen:

Hydeintervall

Feltets middelhdyde

ca. 100 - 1594 m o.h.

ca. 1220 m o.h.

Engabrevatns brefrie del:

H@ydeintervall

Feltets middelhøyde ca.

5 - 1454 m o.h.

600 m o.h.

Forholdstallet mellom vinternedbøren på Engabreen og i Glomfjord beregnes, og en

finner fram til at Engabreen i de åtte observasjonsårene gjennomsnittlig har fått

1,9 ganger mer nedbør om vinteren enn Glomfjord. (Forholdstallet for perioden

1969/70 - 1972/73 er 1,8, mens det for perioden 1973/74 - 1976/77 er 1,9. De år-

lige forholdstall varierer fra 1,5 til 2,4). De direkte målinger som er foretatt

i somersesongene av nedbør ved observasjonshytta på Engabreen antyder ca. 1,5

;anger mer nedbr enn i Glomfjord. M@linger i lbopet av kortere perioder viser s.m-

tid ig at breen i gjennomsnitt får noe mer nedbør enn det som måles ved observasjms-

hytta. Forholdstallet 1,9 vil derfor være et rimelig anslag også for somer period en.

Sommernedbøren på breen beregnes ved å multiplisere målt total nedbør i Glomfjord

i løpet av sommeren med forholdstallet (se tabell 4).

Middelverdien av Engabreens beregnede spesifikke avløp i disse åtte år er

132.4 1/s km2. Årsnedbøren i Glomfjord har i gjennomsnitt over disse åtte år

vært 113.4% av 30-års normalen. Engabreens 30-års normal burde da reduseres

tilsvarende og blir 132.4/1.13  =  116.8 1/sa. En ser da bort fra at breens

balansear er noe forskjellig fra det hydrologiske ?ret.
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Tabell 4. Beregning av sommernedbør cg årsnedbør på Engabreen,

Beregnet

Antall Vinter- Somer- somer- Ars-
Masse- nedbdr nedbr nedbr nedbr
balanse- dager Engabreen Glomfjord Engabreen Engabreen 

2år (nm) (rrnn) (mm) (rrnn) (1/s·km )

69-70 365 2081 405 770 2851 90.4

70-71 374 3210 795 1511 4721 146.1

71-72 356 3220 455 865 4085 132.8

72-73 350 4369 432 821 5190 171.6

73-74 394 3394 487 925 4319 126.9

74-75 365 3176 749 1423 4599 145.8

75-76 350 3861 330 627 4488 148.4

76-77 380 2078 586 1113 3191 97.2

For å kontrollererimeligheten av avlpsdataene beregnet ved massebalansemetoden

brukes likningen:Avløpet fra Engabrevatns brefrie del = Registrert avlop i

Engabrevatn+ Engabreens nettobalanse - Beregnet avløp fra Engabreen (d.v.s.

beregnet årsnedbør). Resultatet ved bruk av data fra de fire årene 1973-74

t.o.m. 1976-77 i ligningen er vist i tabell 5.

Tabe11 5. Beregning av avløp fra Engabrevatns brefrie del.
(Merk at årenes lengder er lik de som vises i tabell 4).

M&lt avlop.Engabrevatn Beregnet avlop Beregnet avlop
+ Breens nettobalanse Engabreen Brefri del

co%? 0/s.·a) co3 a/s·a co'%3, a/s·a

! 73-74 241. 7 140.9 164.2 126.9 77.5 183 .6
i

i 74-75 228 .6 13.8 174.7 145.8 53.9 137 .8

-76
276.8 181. 6 170.5 148.4 106.3 283.5

-77 172. 5 104.2 121.3 97.2 51. 2 125.8
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Konklusjon.

Tallene i tabell S tyder på at avlpsberegningen ved massebalansemetoden har

gitt for lave verdier for Engabreens avlp, da det ikke er sannsynlig at den

brefrie delen skal ha større spesifikt avløp enn breen slik tre av de fire

årene viser. Nedbøren øker jo normalt med høyden over havet og tabell 3 viser

at breen ligger klart høyere enn Engabrevatns brefrie del.

Mulige forklaringer på det usannsynlige resultat er, hvis en ser bort fra eventuel-

le feil i nedb@rm#lingene i Glomfjord og avlopsm@lingene i Engabrevatn:

Datoene for akkumulasjons- resp. ablasjonsperiodenes begynnelse er gale. De

datoer som er brukt er som tidligere nevnt representative for større deler

av breen, men det er sannsynlig at breens laveste deler fortsatt har temmelig

stor avrenning også når akkumulasjonen har begynt på de øvre store områdene.

Dette gjelder også om våren slik at snøen på bretungen smelter bort lenge før

snøen har sluttet å akkumulere i høyere nivåer. Dette illustrerer den største

svakheten ved massebalansemetoden , d.v.s. hvor vanskelig det er å besterrme

de for hele breen representative datoene for vintersesongens begynnelse, resp.

slutt.

Forholdstallet mellom vinternedbør på breen og i Glomfjord er ikke riktig, og ikke

representativt for somnerforholdene. Det har enkelte år vært svært vanskelig å

få gode målinger av den totale vinternedbør på breen, p·g.a. de enorme snømengder

(opptil 13 m sndyp). D·t kan cgsa hende at forholdstallet ikke er representativt

for sommerforholdene, men sammenligningen mellom sommernedbør på breen og i Glom-

fjord har indikert et forholdstall ner 2. Den eksakte verdi på forholdstallet har

liten betydning så lenge størrelsesordenen er riktig. (Med forholdstall på 1,5

og 2,l% blir normalverdien for Engabreen henholdsvis ca. 57 mindre og ca. 67%

strre).

Breens areal er ikke helt riktig da vannskillet er vanskelig å besterrme på

hyere deler av breen.

Usikkerhetsfaktorene synes å være flere og bety mer ved massebalansemetoden

enn ved avlpsmetoden, i hvert fall for en bre med en så stor vertikal utstrek-

ning som Engabreen. Hvis en har godt nok datagrunnlag, d.v.s. gode avløpsmå-

linger hele året fra brefeltet og fra et brefritt felt som ligger ikke altfor

langt vekk fra breen og nettobalansemlinger fra breen, er alts% avlopsmetoden

best egnet til bruk ved beregning av en bres spesifikke avløp.
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Arve M. Tvede, Randi Pytte Asvall, Syver Roen, Hydrologisk avdeling

EKSTREME KORTTIDSVARIASJONER I TEMPERATUREN I NORSKE INNSJØER

l. Innledning

Det generelle, årlige temperaturmønstret i en dyp, temperert innsjø med

moderat gjennomstrømning er vist i fig. la og b. Temperaturforholdene kan

deles i 4 karakteristiske perioder gjennom året:

vinterstagnasjonsperioden med termisk lagdeling, kaldest vann i overflaten

- varfullsirkulasjonsperioden som fører til isoterme forhold

sommerstagnasjonsperioden med termisk lagdeling, varmest vann i overflaten

- hstfullsirkulasjonsperioden som fører til isoterme forhold.

I ovennevnte mønster er det regnet med noenlunde jevne og systematiske

endringer såvel i oppvarmings- som i avkjølingsperioden. Det går fram

av figurene at temperaturen i dypere lag er betydelig forsinket i forhold

til temperaturen i overflatelaget og at de årlige temperaturvariasjonene

avtar med dypet.

Hyppige og systematiske målinger i faste punkter i ulike dyp har vist at

det kan være store avvik og korttidsvariasjoner fra ovennevnte, generelle

temperaturmønster.

Allerede sommeren 1971 viste målinger, som NIVA foretok i et tverrprofil

mellom Helgbya og Hamar, store korttidsvariasjoner i temperaturen i en og

samme vertikal, samtidig som temperaturen i ulike vertikaler i tverrsnittet

viste store ulikheter. I en beskrivelse av ovennevte forhold, lagt fram

på Nordisk Hydrologkonferanse i Sandefjord 1972, viste dosent Holtan at

variasjonene og ulikhetene kunne tilskrives vindforholdene like før og

det aktuelle tidsrommet. Holtan viste samtidig til at målinger utført ved

Hamar vannverk viste tilsvarende store korttidsvariasjoner i temperaturen

i råvannet fra Mjøsa.

Etter at Iskontoret ved Hydrologisk avdeling, Vassdragsdirektoratet i 1973

fikk i oppdrag fra Statskraftverkene å  kartlegge og vurdere temperaturfor-

holdene i Mjosa, har det i Iskontoretsregi vert utf@rt hyppige og systema-

tiske tempera urm#linger over storparten av Mjsa hvert ar. Til begynne

zed ble malingene utfrt anuelt, men fra v%ren 197 har det, i tillegg
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Fig. 1 a og lb Den "normale" temperaturgangen gjennom et år i en dyp
norsk innsjø er framstilt som temperaturgangen i fire
valgte dyp og som et midlere temperaturprofil for hver
måned fra overflaten til 150 m dyp. Figurene er utar-
beidet på grunnlag av data fra Mjøsas hovedbasseng.
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til de manuelle målingene, hver sommer vert i bruk fra 2-6 selvregist-

rerende instrumenter (Aanderaa-loggere) som hvert har registrert tempera-

turen hvert 20. min. i 11 ulike dyp.

I det følgende vil noen resultater fra disse registreringene bli vist gra-

fisk, beskrevet og kommentert. Dataene vil også bli forsøkt relatert til

vinddata for området.

Tilsvarende temperaturdata vil også bli vist fra Losna.

Videre vil temperaturforholdene i Vorma bli kort beskrevet og det vil bli

vist hvordan disse avhenger av forholdene i Mjøsa.

Tilslutt vil det bli nevnt eksempler fra Rssvatn i Nordland, der liknende

forhold som er registrert i og beskrevet for Mjøsa, i et par tilfeller har

ført til kritiske tilstander som følge av stor isproduksjon ved et kraft-

verksinntak lenger nede.

2. Utvalgte eksempler på temperaturvariasjoner i Mjøsa

Mjdsa er Norges st@orste innsj0 med et areal pa ca. 362 la og et vannvolum

pa ca. 56240.1° °,Storste m@lte dyp er 449 m og middeldypet er ca.

150 m (fig.2). Mjøsa består hovedsakelig av to bassenger, et mindre nord-

lig basseng med største dyp på ca. 85 m og som rekker fra Lillehammer

sørover til en ca. 35 m dyp terskel ved Biri, og hovedbassenget som kan

regnes å oppta resten av innsjøen.

Temperaturdataene brukt i følgende beskrivelse stammer fra temperatur-

loggere plassert på forskjellige steder i Mjøsa (fig.2 ).

2.1 SammenZikning av forholdene ved ingrom i det nodlige bassenget og ved

Minnesund i hovedbassenget

Ved Vingrom star loggeren midt p% sj@en, ca. 6 km nedenfor Lillehammer.

Det er her ca. 80 m dypt. Resultater av temperatursnitt på tvers av sjøen,

ca. 1 km ovenfor laggeren, tyder på at Lågenvann, oppblandet med noe

Mjøsvann, oftest følger vestsiden av sjøen nedover. Dette vises også av

str@mm@linger som er utf&rt ved Vingrom av VHL. Vi antar derfor at loggeren

ved Vingrom vesentlig registrerer temperaturforholdene i Mjøsvannet i det

øvre bassenget, og ikke i blandingsvannet fra Lågen. Loggeren ved Minne-

sund står midt i sjøen ca. 1 km ovenfor Minnesund bru. Dypet ved laggeren

er ca. 55 m.
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Fig. 2 Forenklet dybdekart over Mjøsa, der beliggenheten av dataloggere
for vanntemperaturregistreringer som har vært i drift i løpet av
perioden 1974-1978, er tegnet inn.



96

Døgnmiddeltemperaturene i 4 ulike dyp er plottet fra slutten av juni til

slutten av november 1977 for disse to leggerne (fig. 3). På diagrammet

for Vingrom er også plottet inn femdøgnsmiddel av lufttemperaturen målt

på Kise. Nederst på figur 3 er avsatt observerte vindstyrker2:_4 m/s på

Kise, sortert primært som nordlige eller sørlige vinder (over eller under

DGNMIDDEL TEMPERATUR 1 PERIODEN
28.06.-24.11.1977
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> \''-31 F7
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Fig. 3 Døgnmiddeltemperaturen i fire dyp ved Vingrom og Minnesund er vist
for sommer og høstmånedene l977 sammen med vindobservasjoner fra
værstasjonenKise på Hedemark.
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midtstreken) og sekundrt dekomponert i 60 sektorer (ulike symboltegn).

Vindobservasjonene tas som 10 minutters midler k1. 07, 13 og 19, slik at

store deler av dgnet ikke er dekket med vindobservasjoner. Observasjonene

tas over land, noen hundre meter fra sjen. Det er derfor sannsynlig at

vindhastigheten over sjpflaten som oftest vil vere noe hyere enn ved obser-

vasjonsstedet,og at vind over m/s vil forekomme noe hyppigere over sjøen

enn vist på diagrammet.

Første del av sommeren, fram ti1 12. ju1i, viser temperaturkurvene stort

sett det same forlpet ved Vingrom og Minnesund. I denne perioden var det

relativt varmt vær og bare svake vinder. Fra 13. juli var det en rekke

dager med vedvarende nordlig vind og fallende lufttemperatur. Også vann-

temperaturen sank i alle dyp fram til 22. juli ved begge målesteder.

Etter denne dato slutter temperaturgangen og f@lges ad ved Vingrom og

Minnesund. Ved Vingrom stiger temperaturen i det øvre lag forholdsvis

jevnt fram til midten av august, for deretter å synke jevnt fram til

10. september. I denne perioden er temperaturutviklingen ved Vingrom

omtrent som en ville vente ut fra den "normale" temperaturgangen i inn-

sider (fig. 1).

Ved Minnesund karakteriseres temperaturgangen fra 22. juli fram til 10.

september ved flere store temperaturendringer i alle målte dyp. I eller

like etter perioder med sørlig vind når kaldt bunnvann opp til overflaten,

eller nær opptil denne, ved Minnesund. Ved Vingrom er det i denne perioden

betydelige temperaturvariasjoner bare ved måledypene 11 m, 16 m og 21 m.

Sprangsjiktet lå da mellom 10 m og 20 m.

I perioden 5.-17. september var det tildels sterk og vedvarende kald norda-

vind med en maksimal observert vindstyrke på 12 m/s. Effekten av denne

vinden var den motsatte ved Vingrom og ved Minnesund. Ved Vingrom sank

temperaturen fra ca. 14 °c til ca. 7 °c ned til ca. 20 m dyp.

Ved Minnesund steg temperaturen raskt og var så tilnærmet konstant til

22. september, i hvert fall ned til 20 m dyp.

Etter denne vindperioden gikk forholdene ved Vingrom gradvis tilbake til

det "normale" igjen og forble det resten av høsten. Ved Minnesund forår-

saket vekslende vind fra sør og nord at kaldere vann kom opp til overflaten

i perioder, f.eks. i overgangen oktober/november.

Temperaturforholdene i en innsjø bestemmes i det alt vesentlige av energi-
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utvekslingen gjennon vannoverflaten og horisontale eller vertikale for-

flytninger av vannmassene forårsaket av vind. Energiutveksling gjennom

overflaten synes å dominere temperaturgangen ved Vingrom store deler av

sommeren og hsten, men perioder med sterk vind fra nordlig kant kan fore

kaldt bunnvann opp i de øvre lag.

Ved Minnesund påvirkes temperaturforholdene periodevis sterkt av vindfor-

holdene. Selv moderate vindstyrker fra sorlig kant kan om sommeren fpre

varmt overflatevann nordover slik at kaldere vann fra dypere lag stiger

opp. Avhengig av vindforholdene vil dette kaldere vannet nå opp til over-

flaten i noen tilfeller, i andre tilfeller ikke. Et mer detaljert eksem-

pel på det siste er vist i fig. 4. I perioden 4.-8. oktober 1974 gjennom-

gikk vannlaget ned til 25 men svak, men stabil avkjøling. Fra 30 m dyp

til 50 m dyp, derimot, falt temperaturen 5-6 °c i løpet av noen timer den

4. g 5. oktober for siden å variere like raskt opp og ned et par ganger

fram til den 9. oktober da hele vannlaget igjen var ca. 10 °c. Da dybden

her bare er 50-55 m, må det plutselige temperaturfallet skyldes at kaldt

bunnvann presses sørover fra større dyp lenger nord i Mjøsa.

'c
12

724 MINNESUND

JO

, 510,15.20.25

30

8

35

40

45  ..

50 !

4 5 6 7 8

OKTOBER 1974

Fig. 4 Loggerregistreringer fra Minnesund i perioden 4.-8- oktober 1974.
Registreringsintervallet er 20 minutter. Måledypene er gitt i
meter under vannoverflaten.
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2.2 Temperaturvariasjoner Zangsetter Mjosa i vindsituasjoner

I de perioder hvor flere temperaturloggere har vært i drift samtidig langs

etter Mjøsa er det mulig danne seg et bilde av når og hvordan temperatur-

forholdene i et snitt langs sjøen påvirkes av spesielle vindforhold. Vi

vil her presentere et snitt fra Minnesund inn Furnesfjorden, som kan sies

å representere hovedbassenget alene, og et snitt fra Minnesund til Lille-

hammer som vil omfatte både hovedbassenget og det mindre nordlige bassenget.

Snittene omfatter vannmassene ned til måledypet for temperaturloggerne,

dvs. til 50-55 m dyp.

I fig. 5 er vist snittet Minnesund-Furnes på tre tidspunkt med 24 timers

mellomrom i juni 1978. I lpet av disse tre dognene blir temperaturbildet

nærmest speilvendt. Den 10. juni holdt overflatelaget i Furnesfjorden opp

ti1 17 °c mens det ble gradvis kaldere mot Minnesund hvor overflatelaget

bare holdt 6-7 °c. Også nedover i dypet var det varmere i Furnesfjorden

enn ved Helgøya og ved Minnesund. Den 11. juni var det varmeste vannet

å finne i området ved Helgøya mens det hadde blitt merkbart kaldere  i  alle

dyp i Furnesfjorden. Den 12. juni var kaldt vann kommet til overflaten

i Furnesfjorden mens det var gradvis varmere vann sørover mot Minnesund.

I l@9pet av disse to dgnene hadde alts% det varme vannet i Furnesfjorden

blitt transportert sørover og tildels blitt blandet opp med dypereliggende

vannlag. Kaldt bunnvann må samtidig ha blitt transportert nordover og har

erstattet det varme overflatevannet i Furnesfjorden. Den sjiktningen som

eksisterte 10. juni er helt brutt ned den 12. juni.

Vindforholdene disse dagene og i tida før er registrert på en automatisk

verstasjon, plassert i sjkanten ved Stange, se fig. l. I dagene for den

10. juni blåste det svake vinder fra sørlig kant. Den 10. juni begynte det

å blåse nordlig vind om ettermiddagen og kvelden, av styrke 3-4 m/s. Den

11. juni blåste det hele dagen fra nordlig kant av varierende styrke, opp-

til 10 m/s om kvelden, men oftest av lavere intensitet. Samme vindfor-

hold dominerte også den 12. juni, med nordlig vind, varierende

fra 3 til 9 m/s.

styrke

Disse relativt moderate vindforholdene var altså nok til fullstendig å

endre temperaturbildet i Mj@sas hovedbasseng i lopet av to dogn. Dette

skyldes nok mye at det var tidlig på sommeren slik at det varme overflate-

laget ennå var tynt og lettere kunne bli fjernet og blandet med under-

liggende kaldere vann, enn på sensommeren.
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Fig. 5 Temperatursnitt langs etter Mjøsa fra Furnes til Minnesund tegnet
på grunnlag av registreringer fra tre dataloggere. Beliggen-
heten av disse er angitt med piler øverst på tegningen. Tids-
punktet er gitt til høyre for hvert snitt.

I det andre tilfellet, vist på fig. 6, er forholdene noe annerledes.

Eksemplet er fra september 1974 da varmt vann nådde ned til ca. 20 m

dyp hvor sprangsjiktet synes å ligge. Sprangsjiktet er mer markert i det

øvre bassenget enn i hovedbassenget. Dette synes å være en vanlig situa-

sjon om sommeren og høsten. Ellers er det bare mindre temperaturfor-
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skjeller langsetter Mjøsa fra Lillehannner til Minnesund den 2. september,

med unntak for 2-3 °c kaldere overflatevann ved Minnesund. Den 4. septem-

ber er det blitt en tydelig tendens til gradvis kaldere vann mot den sør-

lige delen av hovedbassenget, mens det i det nordlige bassenget bare ser ut

til å være en senkning av sprangsjiktet fra 15-20 m til 20-25 m dyp. Den

6. september har forholdene endret seg ytterligere ved at overflatetempe-

raturen ved Minnesund er falt til ca. 6 °cog isolinjene er meget skrå-

stilte i den sørlige delen av hovedbassenget. I det nordlige bassenget er

sprangsjiktet nådd ned til 25-30 m dyp og laget over sprangsjiktet er blitt

LILLE-
HAMMER

704

•
708lBIRI

715
j row SKREI KAMPEN

724

lMINNE-
SUND

f5 15

10-

20-
E
.- 30-
a.

40-

50-

60-

'l1,

\  -e
} »

14 13

11 '

' I05 -' ·
&'9 m

2. 09. 1974
kl. 12 oo

LÅGEN:
Q = 297 m3/s
T= 13,0 °C

14

13

11

12
10

E
30-

a.
o-

so-
60-

10-
l

E
20-

t
30- ',a.

{o-

so- ;
60-

•7
5

15

10

13

14
, ow

9
8

).,

4. 09. 1974
kt. 1200

LÅGEN:
0= 290 m3%
T= 13,0 °C

6.09.1974
kl. 1200

LÅGEN:
Q = 334 m9/s
T= 12,1 °C

Fig. 6 Temperatursnitt langs etter Mjøsa fra Lillehannner til Minnesund
tegnet på grunnlag av registreringer fra fem dataloggere, Beliggen-
heten av disse er angitt med piler øverst på tegningen. Tidspunktet
er gitt til høyre for hvert snitt sannnen med beregnet døgnmiddel-
vassføring inn i Mjøsas nordende og temperaturen på elvevannet
samme dag.
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nærmest isotermt.

Vindobservasjonene på Kise dagene før den 2. september viser ingen vind

eller svake vinder, av varierende retning. I perioden 2.-6. september

viser alle observasjonene vind fra den sørlige sektor av liten eller

moderat styrke. Ingen observasjoner hadde over ,5 m/s, men det må antas

at det kan ha blåst noe sterkere mellom observasjonstidene.

Disse forhold førte til tilstrekkelig vindstress på overflaten til bringe

kaldt bunnvann til overflaten ved Minnesund og skråstille isolinjene i

mesteparten av hovedbassenget. Påvirkningen i det nordlige bassenget var

adskillig mindre og besto vesentlig i en omrøring av vannlaget over

sprangsjiktet. I denne perioden hadde Lagenvannet ved innl@pet til Mjsa

en temperatur tilsvarende temperaturen i toppen av sprangsjiktet. En inn-

lagring av Lågenvannet i dette dypet antas å ha Øket stabiliteten av sprang-

sjiktet i det nordlige bassenget. Det er også sannsynlig at vindhastigheten

ved denne vindretningen er adskillig sterkere over hovedbassenget enn over

det topografisk mer beskyttede nordlige bassenget.

3. Temperaturmålinger i Losna

Losna er en langt mindre innsj enn Mjosa, ca. 12 km lang. Losna er delt

i tre basseng, et nordlig med maksimaldyp på ca. 50 m, et midtre med største

dyp ca. 55 m og et s@orlig pa ca. %5 m. Terskeldypet mellom det nordlige

og midtre basseng er ca. 40 m og mellom det midtre og s@rlige ca. 30 m.

I Losna har det foregått loggerregistreringer av temperaturen de siste

4 somrene. Den første sommeren, i 1975, ble det satt ut to laggere, en

i det nordlige og en i det sørlige bassenget. Laggeren i det sørlige bassenget

forsvant imidlertid etter bare 14 dager. Senere har bare en logger vært

i bruk og den har vært plassert i det midtre bassenget.

1 løpet av disse 4 somrene er det registrert bare få og små korttidsvaria-

sjoner i temperaturen i Losna. Fig. 7 viser registreringene i utvalgte

dyp sommeren 1977. Korttidsvariasjoner av merkbar størrelse, som ikke

skyldes variasjoner i varmeutvekslingen med atmosfæren, ble denne som-

meren registrert bare i 31 m dyp. Dette er i sprangsjiktområdet. I for-

hold til variasjonene i Mjøsa, som kunne vere 10-12c, er ovennevnte

variasjoner i Losna små, 0,5-1,0 °c. Variasjonene er tydeligst i tids-

rommene 22. juli-7. august og 4.-18. september. Det var ingen store eller

raske endringer i till@pet til sjen like for eller i disse periodene. I
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Fig. 7 Døgnmiddeltemperaturen i fem gitte dyp nær midten av Losna er vist
for en periode i 1977. Tilsvarende temperaturdata fra Mjøsa for
denne perioden finnes i fig. 3.

perioden juli-august lå temperaturen på innløpsvannet stort sett litt

høyere enn temperaturen i sprangsjiktet.

I de andre observasjonsårene er variasjonene enda mindre utpreget enn i

1977. Sonnneren 1975 forekom de største variasjonene i dyp under sprang-

sjiktet.

Gjennomstrømningen i Losna er relativt meget stor og dette fører til at

det dannes et tykt og nesten isotermt lag over sprangsjiktet, som midt-

sommers ligger mellom 25 og 35 m. Bevegelser innen det nesten isoterme

gjennomstrømningslaget kan derfor vanskelig registreres ved temperatur-

m@linger med ndyaktighet+ 0,1 Cc.

4. Virkninger av korttidsvariasjonene i Mjøsa å temperaturforholdene i Vorma

Når temperaturen ved Minnesund varierer så mye som er vist tidligere, vil

dette også tydelig merkes på temperaturen i Vorma. Fig. 8 viser temperatur-

gangen i 1977 ved Sunde, ca. 7 km nedenfor Minnesund. I løpet av

sommeren var det tre perioder hvor temperaturen sank raskt ned til 6-7 °c
for siden å stige like fort igjen. Ved å sammenlikne med fig. 3 ser en

at kaldtvannsperiodene ved målestedene Sunde og Minnesund faller sammen.

Temperaturgangen ved Sunde blir altså tydelig påvirket av temperatur-

variasjonene i Mjøsa i de tilfellene hvor kaldt bunnvann konnner opp i
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overflaten i den sørligste del av Mjøsa og denne situasjonen varer en tid.

Hvor langt nedover i Vorma og evt. i Glomma denne virkningen er følbar, er

ikke kjent.

Det er også alminnelig kjent at isforholdene i Vorma er helt avhengig av

temperatur- og isforholdene i Mjøsa. Når Vorma islegges skjer dette alltid

mens hovedbassenget i Mjøsa ennå er isfritt. Så snart hovedbassenget i

Mjøsa er isdekket, vil eventuell is i Vorma gå opp igjen. Dette skyldes

at avkjølingen i Mjøsa da blir mindre og at isdekket holder det kalde over-

flatevannet noe tilbake og vann fra dypere lag blir trukket ut.

Vorma islegges ikke hver vinter, men vinteren 1977-78 var den islagt

perioden 10.-27. februar. Værforholdene i denne perioden sammen med

temperatur- og isforholdene i hovedbassenget i Mjøsa kan være illustre-

rende for forståelsen av hvor sterkt isforholdene i Vorma avhenger av for-

holdene i Mjøsa. I perioden 8.-12. februer var det sterk kulde med mini-
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Fig. 8 Vanntemperaturen ved Sunde i løpet av 1977, basert på
målinger 3 dager pr. uke. Målinger om ettermiddagen tas bare i
perioden l. mai-l. november.
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mumstemperaturer mellom -20 °cog -30 °c på Kise met.st. Samtidig blåste

det en svak, men jevn vind fra nordlig kant. Hovedbassenget i Mjøsa var

fremdeles isfritt. Den nordlige vinden førte kaldt overflatevann fra

Mj@sa ut i Vorma som fros til. Den svake vinden var tilstrekkelig til @

hindre islegging i Mjøsa, men ikke i Vorma. Dette fordi Vorma ligger

mer beskyttet mot vind, men også fordi det her ikke er noen sjiktning i

vannet. Den 13. og 14. februar snudde vinden mer mot Øst og stilnet av,

og Mjøsa frøs raskt til den l5. Isen på Vorma gikk opp igjen den 27. fe-

bruar. N&r det gikk s#pass lang tid etter at Mj@sa hadde islagt seg for

isen på Vorma gikk opp igjen, kan dette bl.a. skyldes at kulden og vinden

i perioden 8.-12. februar hadde resultert i et forholdsvis tykt lag med

lav temperatur i Mjøsa før isen la seg. Dessuten holdt den lave lufttem-

peraturen seg fram til den 25. februar.

Det er grunn til å anta at liknende værsituasjoner som i 1978 og med is-

fritt Mjøsbasseng er typisk for de få tilfellene hvor Vorma islegges:

Lav lufttemperatur med jevn, svak vind fra nordlig kant som hindrer is-

legging i Mjosa.

5. Eks treme tem eraturforhold ved utl et av Rssvatn- Tustervatnmagasinet

Rssvatn-Tustervatnmagasinet har en øvre og nedre reguleringsgrense på

henholdsvis 383,4 og 370,7 m. Ved fullt magasin foregår således tappingen

fra ca. 15 m dyp. Før Øvre Røssåga kraftverk ble bygget gikk tappevannet fra

Rbssvatn-Tustervatnmagasinet ca. 10 km i det gamle elvel@pet for det kom

ned til Stormyra, som er inntaksmagasinet til Nedre Røssåga kraftverk.

Om h@sten, i perioden like for Rssvatn-Tustervatn ble islagt·var vanlig

vis temperaturen i tappevannet ca. 0,3 °c. Denne forholdsvis lave tem-

peraturen i tappevannet resulterte i en betydelig isproduksjon i elva

ovenfor Stormyra. Stormyra inntaksmagasin er grunt og strømdraget har

vanskelig for å islegges helt. Dette førte til at is produsert pa elve-

strekningen ovenfor kunne bli transportert gjennom magasinet og fram til

tunnelinntaket til Nedre Rossga kraftverk. Vanligvis forte denne isen

bare til mindre problem for vanntilførselen til kraftstasjonen, men i

ekstreme tilfelle kunne isakkumulasjon ved inntaket føre til kritiske

situasjoner.

Den mest kritiske situasjon inntraff i begynnelsen av desember i 1959.

Under en langvarig kuldeperiode med vedvarende vind fra østlig og syd-
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østlig kant, ble kaldt overflatevann transportert og stuvet opp mot dammen

ved utlpet av Tustervatn der ogs tappeutlpet var. Dette forte til at

hele vannmassen i dette området fikk en meget lav temperatur, bare så vidt

over c, Det ble malt temperaturp 0,03 c ± tappevannet. I denne

ekstreme situasjonen ble isproduksjonen på elvestrekningen ned til Stor-

myra meget stor og førte til at store mengder is ble transportert gjennom

inntaksmagasinet og mot tunnelinntaket til Nedre Røssåga kraftverk og

korket dette fullstendig. Dette førte til en meget kritisk situasjon fordi

Nedre Rssaga kraftverk var eneleverandor til Aluminiumsverket i Mosj@en.

Smelteovnene der kan ikke være uten strøm mer enn ca. 2 døgn uten å bli

total &delagt.

Etter at Øvre Røssåga kraftverk er bygget går vannet i tunnel fra det

øvre magasinet gjennom kraftverket og ut i øvre enden av Stormyra. Den

isproduserende elvestrekningen er dermed borte. Likevel har det ved

liknende værsituasjoner, som nevnt ovenfor, fremdeles vært kritiske si-

tuasjoner pa grunn av is ved inntaket til Nedre Ross&ga kraftverk.

Etter at Rssvatn-Tustervatnmagasinet er islagt, forekommer aldri liknende

isproblemer ved inntaket.

Ovennevnte temperatursituasjoner i Rssvatn-Tustervatnmagasinet stemmer

godt overens med det varierte temperaturmønstret i Mjøsa som er kommet

fram ved hyppige og systematiske målinger der. Målingene i Mjøsa viser

og bekrefter tidligere antakelser om at vindens evne til å transportere

overflatevann er betydelig og at oppstuvinger av vinddrevet overflatevann

kan føre til store endringer i lagdelingen og store forflytninger av vann-

masser også i dypere lag.

Det er nevnt ovenfor at temperaturen i tappevannet fra Tustervatn vanlig-

vis var ca. 0,3 °c i perioden før magasinet ble islagt. Dette er en

uvanlig lav temperatur tatt i betraktning at det ble tappet fra ca. 15 m

dyp. Forklaringen på dette antas å være at Tustervatn er skilt fra

Rssvatn ved en grunn kanal. Utover høsten blir tappevannet som tas fra

ca. 15 m dyp erstattet med kaldt overflatevann fra Rossvatn. Spesielt

nar vinden bl%ser mot utl@pet, vil dette "p&fyllingsvannet" vere ekstra

kaldt.
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Knut Wold, Hydrologisk avdeling

SPESIALUTSTYR FOR MÅLING AV ISTYKKELSE

Generelt

Måleutstyret skal plasseres permanent i isen, slik at en ikke skal behøve å

bore hull for å kunne måle istykkelsen til stadighet gjennom vinteren. Dette

både for å lette de rutinemessige målingene, men me st for å hindre eventuelt

overvann å trenge opp gjennom borehullet og forstyrre de naturlige isforholdene.

Utstyret bør være relativt enkelt og ikke alt for dyrt å produsere. Videre bør det

være enkelt å montere samt enkelt og mest mulig utvetydig å anvende.

Ut fra de krav som er nevnt ovenfor har en kommet fram til at hovedprinsippet

må være en innretning som føres gjennom isen og kan beveges ovenfra for mark-

ering (f9ling) mot isens underside. Det er forel5pig tenkt p& to hovedtyper av

dette prinsippet, nemlig en som fryser fast i isen mellom hver måling, og en

som glir i et oljefylt rør, som er frosset fast i isen. Disse innretningene måler

total istykkelse, stålis og sørpeis. For å kunne skille ut hva som er stålis, må

målingene sammenliknes med avlesninger på såkalte fastmerker i isen, der

sørpeis kan avleses direkte. Ved bruk av typen der føleren glir i et oljefylt

rør, kan dette ytre røret brukes som slikt fastmerke. Som mål for den aktuelle

istykkelsen brukes avstanden fra isoverflaten opp til topp av den bevegelig del

av utstyret, når føleren er trykket helt opp til kontakt med isens underkant.

For å finne den eksakte istykkelsen må en da samholde nevnte mål med den

virkelig målte istykkelsen da utstyret ble satt ut.

T e 1. · Stan som fr ser fast mellom hver m&lin .

Stangen er av 10 mm tykk aluminium, ca. 1,5 m lang. Den har krok Øverst til

handtak og u-formet bøy nederst for markering mot isens underkant. Den hori-

sontale delen av u-boyen er 10-15 cm. En stotte hindrer handtaket i & komme

helt ned til isoverflaten, slik at det ikke kan fryse inn i eventuell sørpeis

(se fig. 1).

Type 2. Ror som fr ser fast mellom hver m&ling

Det er funnet mest praktisk med rør av messing 3-4 cm i tverrmål, gods-

tykkelse l,5 - 2,5 mm. Rret gjores vanntett i bunnen og psettes en boy til

føler mot isens underkant. Øverst festes et handtak som må tåle litt hard-
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hendt behandling. For & passe til de vanlige istykkelser en forventer skulle en

totallengde p£ røret passe med l,2 - 1, 5 m. En støtte 30 - 50 cm over isover-

flaten (ved utsetting} hindrer handtaket å komme lavere enn dette. N£r røret ikke

lar seg løsne fra isen med rent mekanisk kraft, har en litt varmt vann i røret.

Dette vannet m& (selvsagt) fjernes etter hver måling, enklest ved & suge det opp

gjennom en slange ( se fig. 1 }.

T e 3. Føler som lir i olef lt rør

Det er mest hensiktsmessig å bruke plastmaterialer (gjerne PVC).

elige delen(foleren) kan lages i kompakt materiale ( stang) eller rør.

Den beveg-

Det ytre

røret, som fryser fast i isen, har en ytre diameter på 40 mm og en indre dia-

meter på 30 mm, lengden er minst0,5 m lenger enn antatt total istykkelse.

For å hindre glidning ned gjennom isen m£ røret ha en stoppanordning ved is-

overflaten. Indre rørs lengste del må være så mye lenger enn ytre som den

antatte istykkelsen, mens den korte delen lages omtrent s£ lang som antatt is-

UTSTYR FOR MÅLING AV ISTYKKELSE
BEREGNET PA A STA I ISEN HELE VINTEREN

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

kork

stotte
eventuelt
tykkere rør
over isoverfl.

st&tte lokk (pakning)

fylt med
olje

stopper mot
isoverfl.

IS IS

VANN

e plate

I

plate"-., }

tett bunn

VANN

ytre rør

plate

- foring for f8ler

gummi-pakning

bevegelig rør
eller stang

Fig. 1 Tre forsijelige typer ileinnrerninger til
i a&le istyikelsen utan a ta hull p3 isen. storte av etail
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tykkelse. Det lengste røret har en ytre diameter på 20 mm. Mellom rørene

fylles renset parafin, og for be st mulig å hindre blanding med vann utenfra under

måling plasseres en gummipakning (tettningsring) i rørets nederste ende. Øverst

brukes et lokk som foruten å styre målestangen også stryker parafin av stangen.

Dette lokket bør være til 8 ta av ytterriret, for bedre å kunne helle på olje.

Måle stangen må ha en stopper som hindrer den i  å  gli helt ned i ytterrøret.

Denne stopperen bør være til åta av, for å lette montering av hele utstyret.

... ommentar o raktisk erfarin

Ved liten kulde (>-5C) lar aluminiumstangen (type) seg forholdsvis lett lo»sne

fra isen og bruke til måling. Har det i en tid vært sterk kulde er det imidlertid

mange observatører som har hatt vansker med 8 f3 stangen løs. Dataene en har

fra målinger med dette utstyret varierer noe mer enn for de andre typene. Alt

dette gjør at vi ikke regner denne typen for  &  vere helt tilfredsstillende.

Rret (type 2) gir derimot langt bedre resultater. Som for stangen (type 1)

lar det seg løsne fra isen ganske lett under liten kulde. Sitter det for fast,

skal det midlertid ganske lite varmt vann til for & lsne det for m&ling. En

svakhet ved utstyret er at det lett kan smelte løs fra isen under sterk sol.

slike tilfeller kan en få ganske store målefeil hvis en ikke passer på  å  holde

røret loddrett.

Den tredje typen måleutstyr gir i de fleste tilfeller de be ste målere sulta ter.

En spesiell god side er at føleren alltid er lett & bevege, slik at den som skal

m&le kan st& p& litt avstand, og dermed unng& mest mulig tr&kk i snen rundt

utstyret. Også dette utstyret har imidlertid en tendens til & smelte løs fra isen

ved sterk sol.
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Erik Hansen, Hydrologisk avdeling

VASSDRAGSREGULERINGERS INNVIRKNING PÅ FYSISKE OG BIOLOGISKE FORHOLD I FJORDER

Innledning

Vassdragsreguleringenes innvirkning på våre fjordsystemer har vært lite påaktet

sannnenlignet med hvilken publisitet f.eks. verning av frilufts- og rekreasjons-

områder, fiske i innsjøer og elver har oppnådd. I de senere år har dette blitt

bedre og problemet er blitt behandlet i ulike fora (3, 5 og 6).

Stortinget har siden 1971 stilt midler til disposisjon for å klarlegge disse

virkningene. Undersøkelsene foregår i Skjomen i Nordland og  i  Ryfylkefjordene

i Rogaland. Disse fjordområdene blir berørt av henholdsvis Skjomenutbyggingen

og Ulla-F@rreutbyggingen, to storre vannkraftprosjekt (Fig. 2).

Et rådgivende utvalg er oppnevnt for å koordinere gjennomføringen av undersbkel-

sene. Utvalget består av representanter fra Universitetene i Oslo, Bergen og

Tromsø, Vassdrags- og havnelaboratoriet, Fiskeridirektoratets Havforskningsin-

stitutt og Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. Utvalget har sitt sekre-

tariat ved NVE i Oslo.

Litt om bakgrunnen for undersokelsene

Under uregulerte forhold vil våre fjorder normalt motta den største ferskvanns-

mengden i månedene mai til juli. Om vinteren vil det være minimal avrenning

fordi det meste av vannet blir lagret i form av sn og is (Fig. 1).

Denne ferskvannsavrenningen har vært et naturlig årvisst fenomen, og det bio-

logiske liv i fjorden har tilpasset seg den sesongmessige variasjon. Ved en

regulering blir flomtoppen om sommeren holdt tilbake i et vannmagasin. Om

vinteren, når behovet for kraft er størst, blir derimot mesteparten av det maga-

sinerte vannet sluppet ut (Fig. 1). Vi kan få en omvendt situasjon med hensyn

på ferskvannstilførselen etter en regulering sammenlignet med de naturlige for-

hold.

De aktuelle fjordområder for undersøkelser er terskelfjorder. Dette vil si at

det relativt dype fjordbassenget er skilt fra havet med en undersjøisk terskel

(Fig 2D). En kan vente at vannutskiftingen i fjorden vil skifte karakter nr

ferskvannstilførselen forandres med hensyn til mengde og tidspunkt.
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Endringer i de fysisk-oseanografiske forhold kan ventes å ha mangesidig effekt

på de biologiske forhold i fjorden.

1 havet skjer det meste av produksjonen av organisk materiale ved mikroskopiske

planter -planteplankton- som lever svevende i de øvre vannlag. Planteplankton

utgjør næringsgrunnlaget for dyreplankton og små bunndyr.

Dyreplanktonet blir spist av fisk eller av bunndyr. Planktonspisende fisk

fanges og spises av mennesker. Dette er eksempel på en enkel næringskjede.

Som regel vil disse være koblet sammen i kompliserte nett. Forandringer i et

ledd i en neringskjede vil medfore forandringer i det etterfolgende ledd i kjeden,

ofte også i flere etterfølgende ledd.

Underskelsene i Skjomen og Ryfylke

Av det som er nevnt i avsnittet foran går det fram at de marine undersøkelser

faller i to hovedavsnitt, nemlig hydrografi og biologi. Undersøkelsene av

fjordens hydrografi før og etter en regulering er en nødvendig og integrert del

av de biologiske underskelser.

Foruten ferskvannstilførsel, er de viktigste ytre forhold som virker inn på den

hydrofysiske tilstand i fjorden: tidevannsbevegelser, tilførsel av tungt salt

vann fra tilstøtende havområder, meteorologiske forhold som vind, lufttrykk,

temperatur og fuktighet, samt områdets topografi.

De mange faktorer som virker inn gjr at undersdkelsene blir omfattende og tid-

krevende. Det var også klart da en begynte planleggingen av undersøkelsene at

det var nddvendig med minst tre &rs feltunderskelser bade fpr og etter regulering.

Dette for å kunne danne seg et bilde av middeltilstanden og variabiliteten i for-

holdene.

I Skjomen foregikk forundersøkelsene i hovedsak i årene 1970-72. Det meste av

det innsamlede materiale er bearbeidet, men fordi en i forundersøkelsene for en

stor del baserte bearbeidingen på frivillig og ulønnet innsats, er det ennå ikke

laget en samlet rapport fra forundersøkelsene. Deler av det innsamlede materialet

er imidlertid gitt en grundig behandling og resultatene er publisert2, 4, 7

8, 9). En samlet framstillingav de hydrografiske forholdi fjordenfor regu-

leringer under trykking (1). Vi skal i neste avsnittta for oss de viktigste

resultater fra disse rapportene, med spesiell vekt på relasjonene til ferskvanns-

tilfprselen.

Etterundersøkelsene i Skjomen startet i januar 1977 og er planlagt å skulle vare
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i 3 år.

I Ryfylke foregikk forundersøkelsene i perioden 1973-75. Det innsamlede materi-

ale er fortsatt under bearbeiding og endelige rapporter vil først foreligge i

begynnelsen av 1979. To spesialanalyser i hydrografi er imidlertid allerede

publisert (10, 11).

Resultater fra forunderskelsene i Sk'omen

Fysiske fohold

Etter 3 års undersøkelser og ved å studere hvordan meteorologiske og hydrologiske

forhold var sammenlignet med sine normaler, og dessuten gjøre bruk av de erfar-

inger en har fra andre fjordsystemer, får en et godt bilde av hvor representativ

undersøkelsesperioden har vært. En kan likevel ikke uten videre fastslå hva som

er fjordens "normaltilstand".

Det er vanskeligå finne noen direkte sammenheng mellom avvik fra normalen i de

ytre forhold og den hydrofysiske tilstand i fjorden. De store trekk i den hydro-

grafiske utvikling var de samme fra år til år. Nærheten til Ofotfjorden spiller

her en vesentlig rolle. Over Skjomens terskeldyp er det en daglig utveksling av

vannmasser, som gjør at Ofotfjorden får stor innvirkning på de hydrografiske

forhold i Skjomen. Avvik fra normalen i de ytre forhold har ikke den samme

virkning på de store vannmassene i Ofotfjorden som på de mindre vannmassene

i Skjomen. Ofotfjorden bidrar derfor til dempe virkningen av slike avvik.

Derimot er det ingenting som tyder p% at endringer i de hydrografiske forhold

i Skjomen har noen som helst innvirkning på Ofotfjorden. Den årlige syklus i

ferskvannsti1forselen gjenspeiler seg tydelig i saltholdighet og stabilitets-

forholdene i Skjomen mens variasjoner fra år til år har varierende betydning;

Således var det liten forskjell på forholdene i fjorden i 1970 og 1972 som var

de to ytterpunktene når det gjelder ferskvannstilførsel.

Effekten av den lokale ferskvannstilførsel synes også å være begrenset til de

9verste 5-10 meter. Den ferskvannsdrevne str&m ut fjorden i det verste vann

lag er sannsynligvis begrenset til de øverste 2 m.

Svingningene i den lokale ferskvannstilforsel har storst betydning om vinteren.

En kortere periode med Økt ferskvannstilførsel bidrar til stabilisering av det

øvre vannlag. Denne virkningen er imidlertid svært avhengig av vindforholdene.

Er det vindstille vil ferskvannet bre seg utover som et isolerende lokk og til-

frysing kan lett starte dersom temperaturen blir lav. Om sommeren gir kortvarige
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perioder med h@y lufttemperatur utslag bare i et tynt vannlag p·g.a. stabili-

teten.

Når det gjelder oksygeninnholdet har dette et maksimum i tilknytning til plante-

planktonets våroppblomstring. Det er også en antydning til en Økning under vår-

flommen. Forøvrig bidrar sannsynligvis ferskvannstilførselen til opprettholde

det høye oksygeninnholdet som blir under våroppblomstringen.

Biologiske forhold

De biologiske forhold som er studert er først og fremst de lavere trinn i nærings-

kjeden og vi skal knytte noen kommentarer til det som foreligger om planteplank-

ton og dyreplankton i Skjomen.

Mengden av planteplankton viser et typisk forlop med en oppblomstring om varen

og med et sekundert maksimum om hsten.

Unders@kelser p% nringssalter i Skjomen viser at vertikalblandingen i l@pet

av vintermånedene fordeler næringssaltene i hele vannsøylen. Dette sammen med

økende lysmengde utover våren danner grunnlaget for våroppblomstringen. Tidlig

på sommeren synker planteplankton-bestanden, Dette henger sammen med Økt

beiting av dyreplanktonet, videre er reduserte lysforhold på grunn av slamtil-

førsel med elvevannet medvirkende årsak til en lavere produksjon. Mindre til-

førsel av næringssalter på grunn av stabilisering av vannmassene gjør sann-

synligvis også sitt til at vi får en reduksjon i bestandene.

Høstoppblomstringen henger sammen med redusert beiting og tilstrekkelig tilførsel

av næringssalter. Den ferskvannsdrevne sirkulasjon har sannsynligvis en stor

betydning for næringstilgangen, og i tillegg kommer tilførsler fra dyreplankton

ekskrementer, vertikalblanding, tilførsel fra land og utveksling av vannmasser

med Ofotfjorden.

Dyreplanktonet består av flere arter. Den mest dominerende arten om våren og

forsommeren er den såkalte raudåte. Ut fra de undersøkelser som er gjort synes

det klart at raudåte ikke overvintrer i Skjomen. Den store bestanden en obser-

verer tidligpavren m% derfor vere tilf@rt utenfra med dypvannstr@omninger.
Fra et maksimum tidlig på våren avtar bestanden igjen. Dette antar en henger

sammen med en transport ut av systemet forårsaket av vårflommer. Også de arter

som forekommer ved siden av raudåta har variasjonsmønstre som synes å indikere

sammenheng med variasjoner i ferskvannstilførselen.
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Mulige folger av endret ferskvannstilf@rsel ti1 Sk'omen

Fysiske forhold

Resultatene fra forunderskelsene viste at den lokale ferskvannstilf@rsel i

Skjomen hadde direkte og indirekte virkning bare i det aller øverste vannlaget.

De eventuelle endringer som matte komme som en flge av reguleringen vil der-

for være begrenset til de øverste metrene i fjorden. Her må en om sommeren

forvente en lavere stabilitet enn tidligere på grunn av den reduserte fersk-

vannstilførsel, og spesielt vil en kunne få et mindre markert overgangslag til

de underliggende vannmasser. Om vinteren må en forvente den motsatte situasjon

med mer stabile vannmasser, og et mer markert overgangslag enn tidligere.

Denne eventuelle endring i stabilitetsforholdene i det øvre vannlag kan en tenke

seg får betydning for den vertikale varmeutveksling både sommer og vinter. Den

reduserte stabiliteten om sommeren kan siden lette oppvarmingen av de under-

liggende vannmasser mens en om vinteren ville få en redusert avkjøling på grunn

av &kt stabilitet. Dette ville i s@ fall fore til en hoyere temperatur i

fjorden. Tar en med i betraktning utvekslingen av vannmasser mellom Skjomen og

Ofotfjorden er neppe dette noen mulighet. I tilfelle av en endring, vil denne

bli nokså liten.

På selve vertikalsirkulasjonen i fjorden vil imidlertid det mer stabile over-

flatelaget få innvirkning. Vertikalsirkulasjonen vil få problemer med å nå

særlig dypere enn dette laget og det vil i tilfelle redusere den vertikale sir-

kulasjon i fjordene som tidligere under gunstige forhold hadde muligheten for

å nå helt til bunns.

For bassengvannet vil den årlige utskifting av dette begrense eventuelle følger

av endret vertikalsirkulasjon. Selve utskiftingen av bassengvann vil ikke bli

påvirket av reguleringen fordi denne skjer som en følge av hevning av dypvannet

i Ofotfjorden, og hevningen skjer fullstendig uavhengig av forholdene i Skjomen.

Egenskapene til det nye bassengvannet danner utgangspunktet for hvilke verdier

Tan vil observere av temperatur, saltholdighet og oksygen under terskeldypet

inntil en ny innstrømning skjer. Frykten for manglende oksygeninnhold i disse

vannmassene skulle derfor være ubegrunnet, selv om tilførselen gjennom vertikal-

blanding skulle bli redusert.

Foruten åvirke på den vertikale sirkulasjon vil endrede stabilitetsforhold i

Skjomen kunne få betydning for vindens virkning på sirkulasjonen. kt stabili-

tet ivannmassene reduserer vindens blandingsmuligheter. Dette vil i første
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rekke kunne få betydning om vinteren. På den annen side vil vinden også være

den faktor som begrenser virkningen av en regulering mest. Om vinteren domi-

nerer fallvind ut fjorden, og dette vil føre det ferske overflatevannet raskt

ut av Skjomen. Dessuten vil vinden bidra til å blande vannmassene i det øvre

laget og dermed redusere stabiliteten.

Med den ferskvannstilførsel en normalt vil få etter en regulering vil den fersk-

vannsdrevne sirkulasjon om sonnneren forsvinne. Hvorvidt ferskvanntilførselen

om vinteren kan få igang en slik sirkulasjon er vanskelig å besvare. I tilfelle

en slik sirkulasjon skulle komme igang, vil den være meget svak. Endringer i

dette strømningssystemet vil være begrenset til de øverste 2-3 m.

Som en konklusjon kan en si at sjansene for endringer i hydrografi og sirkula-

sjonsmnster er små i de mellomliggende vannmasser og ennå mindre i basseng-

vannet. I det øverste vannlaget, (de verste 10-30 m) vil regulert ferskvanns-

tilførsel sannsynligvis få en viss betydning for de fysiske forhold. De spredte

underskelser som er foretatt i den f@rste perioden etter at kraftverket ble

satt i drift bekrefter dette. Det ble observert lavere saltholdighet den indre>

del av fjorden. Vannføringen i denne perioden har vært i underkant av 50 Z. av

maks. regulert vannføring.

Noe mer konkret enn det er antydet overfor er det umuligå si ut fra forunder-

skelsene alene. Det endelige svar vil f@rst foreligge nar etterunders@kelsene

er ferdig. Imidlertid kan en med stor sikkerhet allerede nå si at en i Ofot-

fjorden neppe vil registrere den endring som skjer i Skjomen.

Biologiske forhold

Når en skal forsøke å antyde mulige endringer i de biologiske forhold, har en

som utgangspunkt "mulige endringer i de fysiske forhold". Usikkerheten i an-

tydningene blir derfor stor.

Vi skal her bare se på et par eksemplar. De endelige resultater må vente til

etterunderskelsen er ferdig.

Vi så at våroppblomstringen av planteplankton var avhengig av tilstrekkelig til-

gang på næringsstoffer i de øvre vannlag. Hindres vertikalblandingen om vinteren

.g.a. @kt stabilitet vil denne nringstilgangen kunne pavirkes i ugunstig ret-

ning.

Dyreplanktonet viste variasjonsmonstre som antydet sammenhengied den fersk-

vannsdrevne sirkulasjon. En redusert vårflom skulle kunne hindre at yngre sta-
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dier av raudate som trives best i de &vre vannlag, fores ut av fjorden. Dette

skulle isåfall virke i gunstig retning.

Som en konklusjonp et forel@pig usikkert grunnlag ma en kunne si at heller

ikke de biologiske forhold vil endres drastisk ved den utbygging som er fore-

tatt.
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Eivind Berg, Hydrologisk avdeling

GRUNNVANNSUNDERSKELSER I NEDBØRFELT TIL KRAFTVERKSMAGASINER

Rundt 1970 ble det i Norge betydelig Økt interesse for nærmere undersøkelser av

grunnvannsforholdene i nedbørfelt til kraftverksmagasin. Det ble derfor satt

igang regelmessige målinger av grunnvannstanden i flere felt og det ble opprettet

et eget utvalg - Utvalget for tilsigsprognoser - for blant annet å forestå ar-

beidet med grunnvannsundersøkelser. Fra og med 1977 er disse grunnvannsunder-

skelsene lagt direkte til Grunnvannskontoret ved Hydrologisk avdeling.

FELI 'R GUMNVANNSUNDES&«ELSER

Fig.l. Felt for grunnvannsunders6kelser.
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Det er således opprettet en rekke felt hvor det drives systematiske målinger av

grunnvannstanden og hvor det foretas kontinuerlig registrering av avlpet fra

feltet. Grunnvannstanden blir vanligvis observert en gang pr. uke og målingene

blir foretatt i spesielle nedsatte ror og i noen tilfelle i gardsbronner. I

tillegg til målinger i spesielle felt, er det også etablert endel spredte måle-

punkter for grunnvannsmålinger. Kartskissen i fig. 1 viser feltene og stedene

for grunnvannsundersøkelser. På kartskissen er det, foruten de feltene som

drives av Grunnvannskontoret, også tatt med områder hvor reguleringsforeninger

og kraftverk forestår undersøkelsene. Dataene blir imidlertid sendt inn til

Grunnvannskontoret hvor de arkiveres og bearbeides. Videre foretas det endel

registreringer av teleforholdene med telegrensemålere. Tabell 1 gir en sammen-

stilling av underskelsene i feltene. I tillegg blir det foretatt avlpsregi-

streringer i de fleste feltene, I noen felt er det foretatt kartlegging av vege-

tasjonen og kvartærgeologiske forhold. Disse data sammen med feltenes øvrige

fysiografiske data vil kunne nyttes i videre studium av feltenes grunnvannsforhold.

Tab. 1

Oversikter over områder hvor det fore års stematiske grunnvannsmålin er.

Feltnavn Areal Antall mlepunkter
km? Grunnvann Tele

Aursunden 830,0 13 2
Osens j9feltet 1186,0 5 2
Østerdalen X 5 1
Set talbekken 18,9 6 2
Espedalen 94,0 4 1
Vinstra-yangen 745,0 5 2
Fura 40,3 5 1
Sperillen,Begna X 3
Abjpora, Begna 812,0 3
Strandefjord,Begna 1588,0 5
Stigvass&i 14,9 8 2
Raudna 8,6 7 1
Gravåi 6,4 8 1
Grovåi 41,0 8 1
Groset 5,9 10 1
Tokke X 8 2
Lislefj@dd2i 19,7 6 2
Skurdevikai 16,5 6 1
Rodland 9,5 6 1
Nea X 7 4
Tverråga X 3
Lilleåga 18,2 7 1

Xspredtemålepunkter



122

For å vise variasjonen i grunnvannstanden i de forskjellige feltene har en på

grunnlag av datamaterialet for observasjonsperioden laget oversikt over vann-

standen for bestemte målepunkter. Fig. 2 viser omhylningskurver, dvs. høyeste

og laveste målte grunnvannstander for rør 1 i Grosetfeltet for perioden 1953-

1977 samt mediankurven og årets kurve for samme målepunkt. Dette er en stasjon

med lang måleserie. De fleste andre observasjoner er satt igang etter 1970.

Observasjonene i enkelte rør gir et relativt mål for situasjonen vedrørende

grunnvannsforholdene i et felt. For å kunne kvantifisere variasjonen for grunn-

vannet i et felt nærmere, er det nødvendig å regne ut variasjonen i det drenerte

grunnvannsmagasinet i feltet.

MOSVATN - GROSET ROR 1 H.o.h. 950 n 90001-81

50
Es

f
I
I

E
Mi 100

"'..,
0

s
1 50

!
?
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-- - - Omhylningskurver og median 1953-77

Fig.2. Grunnvannstandsvariasjoner

-llrets kurve 1977/78

Grosetfeltet.

Bere ning av feltets grunnvannsmagasin.

Med nyttbart grunnvannsmagasinQg vil en i denne framstillingen mene det magasin

som kan dreneres ut av et felt av dettes dreneringssystem. Variasjoner i grunn-

vannsmagasinet (Qg), kan som kjent regnes ut på grunnlag av endringer i grunn-

vannstand (Ah) og data for effektiv porøsitet (n) i de vannførende lag.

Denne metoden er imidlertid lite egnet for de området hvor nevnte grunnvanns-

målinger foregår idet de topografiske og geologiske forhold er lite homogene.
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I flere av feltene er terrenget kupert med løsmasser av varierende mektighet og

med veksling mellom bart fjell, morene og myr. De vannførende lagene vil der-

for være av begrenset utstrekning og det vil være vanskelig å skaffe seg en

oversikt over deres drenering til vassdraget. Måling av grunnvannstanden i et

målepunkt vil derfor strengt tatt være representativ for punktets aller nærmeste

omgivelse.

I felt hvor det foretas avlpsregistrering, kan grunnvannsmagasinet også bestemmes

indirekte ved bruk av feltets tørrværskurve, dvs. et hydrogram som viser avrenning

fra feltet i perioder uten nedbør eller annet tilskudd av vann til grunnvannsmaga-

sinet. Tørrværskurvens form vil primært være bestemt av feltets geologiske og

fysiske egenskaper og hvert felt vil ha sin karakteristiske trrverskurve. Det

er også vel kjent at tborrverskurven har forskjellig karakter sommer og vinter da

værforholdene spiller inn. I mange av feltene er det en såvidt høy grunnvannstand

at evapotranspirasjonen vil kunne ha betydelig virkning på grunnvannstanden i

sommerhalvåret.

Grunnvannsmagasinet kan beregnes ved integrering av tørrværskurven.

Re = [qt)dt

der q(t) er feltets grunnvannsavrenning. Tørrværskurven bør konstrueres på grunn-

lag av avløpssegmenter for perioder hvor fordunstningen er meget liten, og i peri-

oder hvor det ikke foregår tilførsel av vann til grunnvannsmagasinet. Slike peri-

oder vil en kunne finne seint på høsten. Vanligvis vil en også kunne benytte

enkelte perioder om vinteren idet en passer på at det ikke forekommer avsmelting.

Grunnvannsmålinger i feltet vil være et godt hjelpemiddel til kontrollere om

det foregår avsmelting. Vinterstid kan det også foregå en viss utpressing av

vann fra myrer og eventuelle tjern i feltet på grunn av snøen og isens vekt.

Vanligvis vil det by på problemer å besternme tørrværskurven for de aller laveste

vannføringene i det slike forhold sjelden forekorruner om høsten og vinteren.

Videre vil det for høye vannføringer kunne være et visst tilskudd fra interflow.

På grunn av disse forhold må en nøye seg med beregning av endringen i grunnvanns-

magasinet (AQ) for en nermere definert periode, dvs. fra t til t2.

t1
A0; = [qt)dt

t2

Det er da også vanligvis tilstrekkelig å beregne endringen i grunnvannsmagasinet

i det en for felt i det indre av stlandet kan finne torrverskurver som er gyldige

for opptil 5-6 maneder, mens en for mindre felt nær kysten bare vil kunne kons-
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truere tørrværskurver med opptil 1-2 måneders gyldighet fordi disse feltene

vanligvis har mindre løsmasser og raskere avrenning. Værforholdene er også

tildels lite stabile langs kysten og det forekommer vanligvis tilførsel til

grunnvannsmagasinet i vinterperioden.

På grunnlag av samtidige observasjoner av grunnvannsavløpet og grunnvannstands-

målinger i rørene i feltet, forsøker en å finne relasjonen mellom det aktuelle

grunnvannsmagasinetQg og de observerte grunnvannstander (h1, h2,,,.,hn) i

hvor a0, •• ,,an er konstanter.

På denne måten kan en få sikre opplysninger om grunnvannsforholdene i feltet ut-

enom tborrversperioder. Det laveste tilsiget som vil forekomme i en periode, kan

bestemmes på grunnlag av det nyttbare grunnvannsmagasinet og feltets grunnvanns-

avrenningskurve som fås ved integrering av tørrværskurven. Grunnvannsmålingene

gir dessuten data for å beregne oppfylling av grunnvannsmagasinet under nedbør- og

smelteperioder.

Som eksempel skal en vise noen beregninger fra feltet Stigvassåi som ligger i

Arendalsvassdraget ca. 40 km fra

kysten i den søndre del av Sør-
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Norge. Feltet er i sommer kvar-

tærgeologisk kartlagt. Her skal

en kort nevne at størrelsen er

14,9 km2 og at det ligger mellom

ca. 150-400 m.o.h. Feltet er til-

nærmet pæreformet. I øvre deler

av feltet er det noe sparsomt med

løsmaterialer, men mektigheten øker

nedover i feltet. Vegetasjonen be-

står vesentlig av skog, men det er

noe dyrket mark i feltets nedre del

Feltet er vist i fig. 3.

Ved åta ut perioder med liten for-

dunstning, dvs. perioder sent om

høsten og om vinteren, og bare be-

nytte perioder hvor det var jevn og

markert synking av grunnvannstanden
Fig.3. Stigvassåi, Arendalsvassdraget.
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kom en fram til en t@rrverskurve av folgende form q = 2,23 l,l0 og med

gy!dighet pa 60 dgn. I l9pet av denne perioden vil det tappes ut av grunnvanns-

magasinet 6,48.10? md eller et spesifikt volum p %%mm.

For å finne sammenhengen mellom det beregnete grunnvannsmagasin ut fra grunnvanns-

avrenningen og de observerte grunnvannstander er det benyttet multippel regresjons-

analyse for observasjonsperioden 1972-76. En fant følgende korrelasjoner mellom

grunnvannsmagasin og grunnvannstander de enkelte målerørene.

c lA lB 2 3 4 5 6

Qc 1,00 0,85 0,89 0,86 0,96 0,23 0,69 0,31

lA 1,00 0,86 0,93 0,85 0,17 0,62 0,19

lB 1,00 0,:0 0,93 0,20 0,68 0,32

2 1,00 0,90 0,17 0,65 0,24

3 1,00 0,23 0,71 0, 33

4 1,00 0,81 0,67

5 1, 00 0,66

6 1,00

Av korrelasjonsmatrisen ser en at observasjonenefra 4 ror, dvs. rbrene lA, lB, 2

og 3, gir beste resultater,mens variasjonenei rrene 4 og 6 er lite i samsvar

med variasjonenei grunnvannsmagasinet. En kan videre se at det er hdy inter-

korrelasjon mellom observasjonenei de fire s@kalte gode rbor. Uten å gå nærmere

inn på analysen kan en trekke den konklusjon at den store spredning i korrela-

sjoner mellom grunnvannstandene og grunnvannsmagasinet kommer av store variasjoner

i feltets topografiske data og lite homogene kvartære avsetninger. Datamaterialet

fra feltet gir grunnlag for videre analyse av disse forhold.

Grunnvannsmålingene fra rør 3 er de data som gir de beste resultater for å beregne

nyttbart grunnvannsmagasin. Kombinasjoner av flere rør gir bare små tillegg i

korrelasjonskoeffisienten, men det vil vanligvis være aktuelt å nytte målinger fra

flere rør blant annet for å få en viss spredning av målingene i feltet og fordi

grunnvannets nivå under bakken er ulik i de forskjellige rør. For rør 3 er grunn-

vannets variasjonsområdet ca. 50-200 cm under bakken. For rør lA er variasjons-

området fra terrengnivået og ned til vel 100 cm under bakken. På grunnlag av data

fra disse to målepunktene har en funnet følgende formel for det nyttbare grunn-

vannsmagasin.

Qc = (1417,4% - 1,57·h1-5,51.h3).103 n?
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Datamaterialet for 1977-78 er benyttet for kontroll av beregningene. Nyttbart
grunnvannsmagasin beregnet på grunnlag av observerte vannstander i rør IA og rør
3 er sammenlignet med tilsvarende beregnet grunnvannsmagasin på grunnlag av målte
grunnvannsavrenninger. Da det i dette feltet bare blir foretatt grunnvannsmålinger
hver 14. dag og værforholdene i området er varierende, medfører det at datagrunn-
laget blir lite. På grunnlag av 22 samtidige observasjoner ble korrelasjons-
koeffisienten mellom beregnet og målt nyttbart grunnvannsmagasin 0.98. Absolutt
middelavvik mellom de to magasinene var 1,9%.

Med grunnlag i dataene fra grunnvannsmålingene har en laget oversikt over varia-
sjonen i det nyttbare grunnvannsmagasin for 1972-77 samt median og årets kurve
(hydrologisk år). Nytbart grunnvannsmagasin er vist som total og spesifikk
størrelse i fig. 4. Det totale variasjonsområdet for grunnvannsmagasinet er ca.
75 mm, dvs. ca. 30 mm mer enn beregningen av grunnvannsmagasiner på grunnlag av
tørrværskurven. Kontrollberegningene viser imidlertid at trrverskurven kan
forlenges. Med utgangspunkt i feltets nyttbare grunnvannsmagasin og feltets tørr-
værskurve kan grunnvannsavrenningen fra feltet beregnes.
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Fagsjef 0. Gunnes, Avdeling for vassraftunderskelser

VASSKRAFTEN I NORSK ENERGIFORSYNING

Innledning

Vedens samlede okonomisk utbyggbare vasskraftpotensial er anslatt til a vere
i underkant av 10.000 TWh (1l3 Wh) &rlig kraftproduksjon. I dag er bare
ca. 16l av dette utbygget. Over halvparten av de ikke utbygde kraftmengdene
ligger i utviklingsland.

Innen Europa er det ikke noe enkelt land som har strre vasskraftressurser
enn Norge. I 1978 utgjør vasskraften 99,2 Z av all innenlandsk produsert
elektrisk kraft. Dette er igjen ca, halvparten av det totale energiforbruk
i landet.

Avløpet fra Norges overflate, pluss det vann som renner inn i landet over riks-
grensen, er beregnet a avgi en @rlig energimengde p@ ca. 560 TWh (560 x 109 kWh)
i fallene på norsk område. Dette teoretiske vasskraftpotensial er det selv-
sagt ikke mulig å utnytte fullt ut, hverken teknisk, Økonomisk eller av hensyn
til milj@virkningene.

Det mest omfattende ressursbegrep som har praktisk anvendelse, er - økonomisk
nyttbar vasskraft -. Men heller ikke dette begrep angir entydig hvilke kraft-
mengder som står til rådighet, fordi det til våre vassdrag også knytter seg
andre interesser som begrenser energiutnyttelsen. Foruten til kraftforsyning
nyttes vassdragene til vannforsyning og resipient, fløting, forskning og under-
visning, fiske, friluftsliv og rekreasjon. De utgjør dessuten en vesentlig
del av selve landskapsbildet, Enhver kraftutbygging må i større eller mindre
grad kollidere med noen av disse interessene. En avveining av de ulike inter-
esser fører ofte til at det blir satt skranker for kraftutbyggingen før den
når de energiøkonomiske lønnsomhetsgrenser.

Avdeling for vasskraftundersøkelser i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
har blant annet ansvar for å kartlegge landets økonomisk nyttbare vasskraft,
under hensyn til de øvrige begrensende interesser.

Det nyttbare vasskraft otensial

Anslagene over de samlede ressurser er beheftet med mange usikkerhetsfaktorer.
En del av utbyggingspotensialet ligger i et stort antall små prosjekter og i
usikre marginer på store prosjekter som ikke er undersøkt i detalj. Anslagene
er også betinget av faktorer som f.eks.: bedring i topografisk og hydrologisk
materiale, den tekniske utvikling, prisutviklingen for alternativ energi, og
endringer i de energiøkonomiske forutsetninger uttrykt bl.a. gjennom kalkula-
sjonsrenten.

Med en kalkulasjonsrente (real-rente) på 10% p.a. og med den forventede pris-
utvikling på sannnenlignbar oljebasert varmekraft, settes i dag øvre investerings-
grense for vasskraft til noe over 200 øre pr. kWh årlig produksjonsevne.
Kostnadsnivet er januar 1978.
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Innenfor denne økonomiske rammen er de totale energimengder fra ca, 700
kraftverksenheter beregnet til 158 TWh midlere rsproduksjon. I tillegg
til dette anslås en kraftmengde på ca. 9 TWh å kunne innvinnes ved utbygging
av småkraftverk og ved modernisering av eldre kraftverk, En kommmer da totalt
opp i en midlere årlig energimengdep 167 TWh.

Pr. 1. januar 1978 kan denne energien grupperes i følgende kategorier (tallene
angir midlere årsproduksjon):

Utbygd pr. 1.1.1978:
Konsesjon gitt (under utbygging):
Konsesjon søkt:
Vedtatt vernet:

Varig: 6,9 TWh
Til 1983: 8,6 "_

Foreslått vernet:
Varig: 1,6 TWh
Til 1983:

Rest:
Fra registrerte større
prosjekter: 27,5
Anslått fra små-
prosjekter og
modernisering:

TWh

9,0 II

SUM:

m:' TWh

TWh Rest do
oes

19 TWh
Vernet eller
foreslått vernet y.

13TWh--:15TwWhUnder utbrggi
3TWh Utbygd

I

83,1 TWh
15,3
12,6

15,5

4,0

36,5
167 TWh

I fig. 1 er denne fordelingen vist grafisk sammen med den prosentvise fordelingen
på de forskjellige landsdeler,

Fig. 1. Nyttbar vasskraft i
Norge med prosentvis fordeling
på landsdelene.
Status pr. 1. jan. 1978.
Produksjonstallene angir
midlere årsproduksjon.
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Dette er illustrert i fig. 2 hvor produksjonen i dagens produksjonssystem er
fremstilt over den hydrologiske perioden 1930-60. I fig. 2a er årene ordnet
i kronologisk orden og i fig. 2b etter avtagende kraftproduksjon.
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Fig. 2a. Kraftproduksjonen i det norske samkjørings-
systemet over den hydrologiske perioden
1930-60. Utbyggingsnivå pr. 1.1.1978.
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Fig. 2b. Kraftproduksjonen i det norske samkjørings-
systemet over den hydrologiske perioden
1930-60, årene ordnet etter avtagende produk-
sjon. Utbyggingsnivå pr. 1.1.1978.

Den gjennomsnittlige magasinprosent i systemet er pr. 1.1.1978 577.  Denne er
imidlertid ujevnt fordelt på de forskjellige kraftverkene. I fig. 3 er dette
illustrert i et tilløpsenergi-/magasinprosent-diagram.
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Fig. 3 Magasinfordelingen
i det norske vass-
kraftsystemet pr.
1. jan. 1978. Ekserel'

43i%  av den totaie till6ps-
energien reguleres i
magasiner med magasnpros en
storr•  .,,., 60¼. 10

Utbygd pr. 11978
2 Mogasn 5 137  GWh
I: Tillop 95 044GWh

150

200

Kraftforbrukets_variasion_over_året

Det er allerede nevnt at de sesongmessige avlpsvariasjoner stort sett er i
motfase med kraftbehovet. På landsbasis er den relative forbruksvariasjonen
over året nokså ensartet fra år til år. Til illustrasjon er det i fig. 4
vist energiproduksjon pr. uke i 1977, fordelt på produksjon fra tilsig og
produksjon fra magasin. Figuren er hentet fra årsberetningen til Samkjøringen
av kraftverkene i Norge.
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Fig. 4. Ukentlig energi-
produksjon i 1977
fordelt på produksjon
fra tilsig og produk-
sjon fra magasin.

ROOUKSJON FRA ILSIG

J. F.  M. A. M. J. J. Å. S. 0. N. 0.

I alle de beregninger som utføres er det en forutsetning at leveranse fra
systeet skal tilfredsstille denne forbruksvariasjonen.

Leverinzssikkerhet_0g_fastkraft

I et industrialisert samfunn er så godt son all virksomhet avhengig av til-
strekkelig til£rsel av elektrisk kraft. Derfor må en ta utgangspunkt i de
dårligste prcksjonsår når en skal beregne den garanterte krafttilgang som
systemet kan gi. Tidligere opererte en med begrepet - bestemmende produk-
sjonseve -. Denne ble fastlagt slik at kraftproduksjonen skulle strekke
til i 907- av ctll år, c en gcdtok et underskudd i de resterende10Z av
rene. Ettcr hvzrt sc safunnet har &kt i teknisk og dkonomisk kompleksitet
og i avhengighet av elektrisk kraft, er også kravet til leveringssikkerhet
Økt. I dag k:::, en i praksis si at kravet til leveringssikkerhet er bortimot
100:Z. Definisjc.:,::n v lev!crir!gssikkerhet er også endret. Mens en tidligere
garanterte si',:ker levering i90:? av alle år, er de fleste kraftleverings-
kontrakter i deg baser µå at e1. skal kunne levere 99,6 - 100 Z av den energi-
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P% same mate sat den hydrologisie forsjilen fra lands'el til landsdel
utnyttes. En 'andsdel kan ha lite ti!sig mens en annen har rikelig med van,
Uer samjr .ngsmuiigh·iville en :a urne itt ·versiudd a  att sred mens
an ki knaphet et ane. ere .n da ·ie res » ennom szrkioring.,

: .enlanaske zamkjringssystenetr i deg ye: tii sytemend i Sveri
• narx. essuten har vi en forbindelse til Sovjet, men denne er vesentlig

e av loKal setydning for Finnmark Fylke,

Jrjinrielsene ti 3verige og Danmark knytter \urge til 2 større varmekraft-
·ystemer,g virker på samme måte som om vi hadde hatt varmekrafti vårt eget
,-yscem. Importmulighetene fra Sver.Lge og Danmark er ca. 1500 MW. Kontrakts-
zaessig kan vi i tørre år importere en energimengde på 4-5 TWh, og dette Øker
1lr produksjonsevne for fastkraft fra de tidligere nevnte 74 til bortimot
79 TWh. Ser vi ?å fig. 2b finner vi ut at denne økningen vesentlig består
foredlet tiHeldig vannkraft, mens det bare er i de dårligste vannårene
vi behøver åta i bruk importrettighetene. Tilsvarende ville det vært hvis
vi hadde hatt egne varmekraftverk. Disse ville bare blitt kjørt i tørre år.

Samkjringsforbindelsene med utlandet vil i vannrike år brukes til kraft-
eksport. Derved sparer våre naboland olje og kull samtidig som vi kan selge
kraft som ellers kunne ha rent rå havet, dvs. spillkraft.

Vi ser her hvordan et vasskraftsystem og et varmekraftsysten kompletterer
hverandre. Ser en igjen på fig. 2b vil en teoretisk kunne supplere med
varmekraft inntil all tilfeldig vasskraft var foredlet til fastkraft.
Det vil si at en fyller opp hele trekanten :,å diagrannnet med supplerende varme-
kraft. At dette ikke er aktuelt å gjøre i dagens norske system har bl.a.
økonomiske irsaker. Sålenge vi har vasskraft igjen 1 bygge ut som er bil-
ligere enn varmekraft, vil det alltid være en økonomisk optimal sammensetning
av vasskraft og varmekraft. En slik optimal samensetning har en hvis det
koster det sarmne å øke fastkraftnivået med 1 kWh hva enten en bruker vasskraft
eller varmekraft.

En fullstendig foredling til fastkraft kan en først få når all tilgjengelig
vasskraft som er billigere enn varmekraft er tatt i bruk. Fra da av vil
systemets varmekrafttilskudd gå over fra å være et supplement til vasskraften,
suppleringskraft, til å utgjøre såkalt grunnlast, det vil si et kontinuerlig
tztskudd.

Gjennomføringen av slike optimaliseringsberegninger bygger bl.a. på den ulike
kostnadsstrukturen hos vasskraft og varmekraft. Dette vil ikke bli nærmere
behandlet her.

Fler3rsmagasiners_betydning

På samme måte som et varmekraftverk, vil store flerårsmagasiner virke ut-
jevnende på de flerårige variasjoner i kraftproduksjonen. Mens en ut fra
de tradisjonelle reguleringskurver vil finne at magasinprosenter større enn
70-80 Z, har svært liten betydning for reguleringen av et enkelt vassdrag, så
tyder nyere simuleringsberegninger av det norske samkjøringssystem på at
enkeltmagasiner med en agasinprosent opp mot 200. har ful 1 reguleringsverdi.
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Jet vil si at reguleringseffekten  1  sac:-,kjøringssyst2met e
magasin\·olumet :1adde vært fordelt p2 flere magasi r 'r mf,d
Dette er selvfølgelig ikke en generell regel, men .Jargin
norske systemet slik det nå er sammensatt, synes ii være 3

like stor som o
avere magasinnrnsent.
effekten i det
ik.

Jenne ffekten søkes tnyttet i de tilfeller store magasiner er mu. !;nne.
Ved noen av de prosjekter se n pran:eges :2rdland fy'.ke an e: 1.i nakk
-:,r;-_nagasinprosenter :--._1dt :::oc.

et er iidlertid svrt egnsee muligher 5ren mfstece tgi
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-t useg;unset antal' raftverk i sakjring. or 5 samorane :e lie rogram.er.
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ventes i være operativ: 1979.

asskraflens_sarnfunnsmessige_verdi

-:•11 slut: kan det være interessant å se ;1vi:;_ken verai som iggcr :. uen ·,;,-;-
ratenergi som 3.rlis ?rociuseres i ';crge ... erdibegrenet <an sevfcf-:e:iij ses
fra ;:orskjeLige sy;-,svnkler, ;nen e:. ai<tue:, ":Jetrai<t:1irh\  ,a:--. -·æu,  .: -e':::e
·:er,.'.ier-. :'..ik kostnaden ' ed. ?reduksjon av oi.ebasert ··arme;.;,,c!ft, --,_.s ,iec:r.-
settes lik ca. :5 re/k\,Ttl, "Jil en clrlig kraft  engcie --:å :)3 -·1.\'"h t:isvar·e n
·,err:i _::åca. 12,5 milliarder Kroner, \'år en sarnuci1:; ·.,e[ .-;;::'':1ss.-.r1;:>en c·
en fornybar ressurs  gat vasskraftveri<enes :evetici er ege ang og neetrer
små driftskostnader, må en vel kunne s1 at vannet som ecier,z1ressurc; 0 r ,,,_,
illeget stor verdi for orge.
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P21 Mellquist, Natur- og landskapsavdelingen

TERSKELPROSJEKTET - KOLOGISK FORSKNING I VASSDRAGSDIREKTORATETS REGI

Av direktor Sperstad's artikkel går det frem at NVE driver en omfattende og
mangeartet virksomhet. Det er ikke mulig å trekke strengt logiske og klare
grenser mellom arbeidsområdene til de enkelte direktorater, avdelinger, kon-
torer og personer. Det er særlig påfallende når det gjelder Natur- og land-
kapsavdelingens (VN) situasjon. Kort kan en si at avdelingen i varierende
grad er engasjert i all virksomhet innen NVE der natur og landskap blir be-
rørt. En tar sikte på at inngrep i landskapet og senere vedlikehold, skal
skje etter sunne landskapsarkitektoniske prinsipper der visuelle, biologiske
og bruksmessige forhold er likeverdige vurderingsgrunnlag. Avdelingen er
dessuten sterkt engasjert i det offentliges arbeid med vern av vassdrag.

Fra avdelingens arbeidsfelt har vi her valgt å gjennomgå en del forhold av bio-
logisk karakter i forbindelse med bygging av terskler i regulerte vassdrag.
Særlig vil det bli gjort rede for et forskningsprosjekt vi har fått igang for
å studere økologiske endringer ved inngrep i vassdrag. Prosjektet ble igang-
satt i 1975. Det er femårig og går under navnet TERSKELPROSJEKTET.

Ved de typer vassdragsreguleringer vi har i Norge får en rekke elvestrekninger
redusert sin vannføring så mye at dette fører til skader og ulemper av forskjel-
lig art. Det kan være rent estetiske problemer, for lav grunnvannstand, mangel
på vann til konsum, jordbruk eller brannslukning og ikke minst til skade for
fisk og andre vannlevende organismer. For å bøte på disse og andre problemer
som ikke er nevnt her, har man i de siste 10-15 år bygget ca. 400 terskler,
dvs. små, lave dammer av betong eller stein på tvers av elveleiene på egnede
steder. Disse tersklene kan heve vannstanden til et nivå som tilsvarer en langt
st@rre vannf@ring under uregulert forhold.

Tiltakene ble en suksess. Forholdsvis snart kom det igang en undersbkelse av
de tekniske sidene ved bygging av løsmasseterskler. Det meldte seg imidlertid
snart også behov for å vite mer om hvordan de biologiske forholdene i terskel-
bassengene utviklet seg. Etter et par mislykkede forsøk på å få igang under-
sokelser, lyktes det alts% f@orst i 1975& f% igang det naverende terskelpros-
jektet.

Ved å bygge en rekke terskelbassenger i en elv omdanner man den fra å være en
spesiell biotop med planter og dyr som er tilpasset livet i rennende vann til
en kjede av små innsjøer med livsvilkår som passer helt andre organismer.
Tersklene i seg selv medfører altså nye endringer i miljøet i tillegg til de
som følger som et resultat av selve reguleringen.

Det ligger i tersklenes konstruksjon at vannhastigheten reduseres og sedimenta-
sjonen øker i terskelbassenget. Begroingen av alger, moser og rotfaste planter
kan Øke som et resultat av dette og sammen med det organiske materialet som
hoper seg opp vil vannets kjemiske sammensetning og energistrømmen gjennom
systemet endres. Det karakteristiske elvemiljøet forandres og blir mer likt
det vi finner i innsjøer med rask gjennomstrømning. I ekstreme tilfeller kan
forholdene i et terskelbasseng bli helt like de vi finner i innsjøer og tjern.
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Den spesieile elveilora og elvefauna fortrenges da til fordel for arter som
er e@re tilpasset de endrede forhold. - og en y likevekt innstiller seg.

Denne ye likevekten kan ut fra et kologisk syspunkt vere like ''god' som den
tidligere, mea det er ikke alltid sikkert at denne likevekten er den gunstigste
ut fra den bruk man har tiltenkt vassdraget • .Jet vil aerfor ofte være snakk om
% fors&ke% pavirke utviklingen i et regulert vassdrag i en onsket retning ved
njelp av tiltak. For å bruke virkemidlene riktig, er det nodvendig kjenne
zil hvorledes de viktigste komponentene i økosystemene reagerer på de aktuelle
påvirkninger. Hvilke organismer har så tilknytning til ferskvannsmiljøet?
Jet vil føre for langt å gå i detalj, men dersom vi begynner å tenke etter inn-
0er ,,: snart at det er mer enn fisk. Plantene har mange representanter innen
eruppene aiger, moser og høyere planter. I dyreriket finner vi fremfor alt
aange insektarter, men også mange krepsdyr, mark, bløtdyr og amfibier. I til-
-egg til disse kommer selvsagt en hærskare av mikro-organismer som bryter ned
bat organisk materiale til enklere komponenter. Mange pattedyr og fugl er
ogsa avhengig av vann utover behovet for drikkevann. Ut fra deres avhengighet
av elver, insjer, damer og myrer som produksjonsomrade for nering og som
miljø kan man sette opp en liste på 88 arter her i Norge, i global sammenheng
blir listen selvfølgelig mye større.

Til tross for den stadig økende aktivitet innen den ferskvannsøkologiske forsk-
ning de senere år, var det ingen her i Norge eller i utlandet for den saks skyld
som kunne fortelle oss om tersklene var ønskelige eller ikke i en biologisk
sammenheng. De spredte.erfaringer man hadde ga motstridende konklusjoner.
Man manglet også opplysninger om tilstanden i vassdragene før de eksisterende
terskler var blitt bygget, slik at sammenligning var vanskelig. Det ble derfor
besluttet etablere en forskningsgruppe som skulle fors@ke@ finne ut hvilke
effekter vannføringsreduksjonee og spesielt byggingen av terskler har på de
forskjellige livsformer i elvene og på økosystemet som helhet. Terskelprosjektet
er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF),
Zoologisk museum, Universitetet i Bergen, Zoologisk museum, Universitetet i
Oslo og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). Styringen av prosjektet
ligger i Vassdragsdirektoratets Natur-og landskapsavdeling som har prosjekt-
lederen. Prosjektet har også en faglig sterk styringsgruppe som for tiden be-
står av 9 personer fra de medvirkende institusjoner.

De undersøkelser som er igangsatt i Terskelprosjektets regi er spredt utover
hele landet. Pr, i dag arbeider man i Eksingedalselva (nord-øst for Bergen),
i Hallingdalselva (ved Go1), i Mørkedøla (side-elv til Lærdalselva), i Nume-
dalslågen (mellom Rødberg og Norefjorden), i Nea (ved Heggsetfoss) og i Skjoma
(ved Narvik). Denne spredningen, - som vi forøvrig gjerne skulle ha sett var
større, er nødvendig for å få et tilstrekkelig nyansert bilde av forholdene.

Nå satses det ikke like intenst på alle områder på alle disse stedene. Hoved-
området for undersøkelsen er Eksingedalen. Dette stedet ble valgt fordi vi
her hadde en god del data fra tidligere som kunne brukes direkte. Disse dataene
ble i sin tid salet inn av Zoologisk museum i Bergen i forbindelse med Bergens-
halvens komnunale kraftselskaps konsesjonssøknad for Evanger kraftverk og gir
en god beskrivelse av forholdene i vassdraget f@r reguleringsinngrepene.
Nå måles vannf¢ring, vannhastighet, temperatur, vannets kjemiske sammensetning,
bunnfelling, tilførsel av organisk materiale (blad, gress, kvist, landinsekter
osv.)fra land og ovenforliggende elv, utbredelse avvannplanter, tetthet og samen-
setning av bunndyr, tetthet, kondisjon, vandring og dødlighet hos fisk, ned-
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bryting av organisk materiale osv.

Til å utføre arbeidet i Eksingedalen er det engasjert to vitenskaplige assis-
tenter og en fiskeritekniker. I tillegg arbeider en av museets forskere om-
trent på heltid med prosjektet og for tiden har vi også 4-5 studenter som tar
sire hovedfagsoppgaver på problemstillinger i tilknytning til Terskelprosjektet.

Ut fra de data som tidligere er samlet inn og de som nå bearbeides, skal vi
forsøke å få en oversikt over hvorledes endringene har påvirket planter og dyr
i elva og hvorledes vi eventuelt kan styre utviklingen f.eks. i retning av mer
fiskekj@tt dersom dette er m#let. Vi ser her spesielt pa hvorledes energi-
strømmen (i form av organisk materiale) går igjennom terskelbassengene. Altså
hvor mye organisk materiale som føres inn i bassenget utenfra, hvor mye som pro-
duseres i selve bassenget og hvilke organismer som nyttiggjør seg energien.
Videre blir det registrert i hvilken form det organiske materiale foreligger
og i hvilket omfang terskelbassenget virker modifiserende på omsetningshastig-
heten og derved ogs% pa forholdene nedstr@oms tersklen.

Selv om vi etter forholdene har satset stort i Eksingedalen vil vi ikke få
svar pa alle de sporsml vi har stillet oss her. I Numedalsl#gen ser vi f.eks.
spesielt på hvilke dyregrupper som koloniserer nedstrømsskråningene på tersklene
og hvorledes terskelbassengene virker inn p% arts-samensetning og mengde av
bunndyr på de mellomliggende strekninger. Det er nemlig flere dyr som er spesielt
tilpasset til å filtrere næringspartikler ut fra vannstrømmen som de oppholder
seg i. Disse dyrene slår en av praktiske hensyn ofte sammen i en gruppe under
betegnelsen "filter-feeders". Ved å studere denne gruppen vil man bl.a. få en
formening om hva terskelbassengene betyr som "matvareprodusent" for de neden-
forliggende elvestrekninger. En av de sentrale insektfamiliene som finnes i
store mengder blant "filter-feederne" på tersklen er knottene. Flere av artene
er blodsugere på mennesker og dyr (Tuneflua i Østfold), så det er selvsagt
av interesse se om tersklene vurker fremmende eller hindrende på disse "uøns-
kede' artene.

I Morked@la, Nea og Skjomen har vi na undersokt fiskebestanden for tersklene
ble bygget. Flesteparten av tersklene i disse vassdragene vil forhåpentligvis
være ferdigbygget i 1978, og vi vil da umiddelbart følge opp med kontroll av
hva som skjer. De resultatene vi her får, vil så bli sammenholdt med resultatene
fra Eksingedalen.

I Hallingdal har vi satt i gang den forste bruker-undersokelsen i landet hva
fritidsfiske i regulert elv angår. I et stort opplegg med intervju av sports-
fiskere, registrering av redskapsvalg, fiskeinnsats, fangst, fiskested osv.
har vi fått opplysninger om folks bruk av terskelbassengene til denne type
frittidsaktivitet. Ved merking av fisk har vi ogs& f&tt visse indikasjoner pa
om utsatt fisk flytter seg langt fra det stedet den ble satt ut, hva den har
tatt til seg av næring, om den har samlet seg i terskelbassengene eller på de
mellomliggende strykene osv.

Siden vi bare er vel halvvegs i Terskelprosjektet, er det selvsagt for tidlig
å trekke noen vidtgående konklusjoner. Vi har imidlertid ganske klare indika-
sjoner på at terskelbassengene har enorm betydning for fisk og andre aquatiske
organismers mulighet til @ overleve periodermed lav vannf@ring. Spesielt gjelder
dette vinteren hvor en stor prosent av den fra før beskjedne vannføring fryser
til is. Man kan si det slik at terskelbassengene virker som tilfluktsteder og
reservoarer for organismer som raskt ekspanderer ut i elva når vannstanden øker.
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For fiskens vedkommende betyr denne pendlingen mellom elv og terskelbasseng
at dddeligheten reduseres og elva kan derfor opprettholde en stbrre bestand enn
tidligere.

Ved en foreløpig sauunenligning med fiskedataene fra før terskelbyggingen synes
det også klart dokumentert at fisken har øket sin vekst-hastighet og har kommet
i bedre kondisjon enn før reguleringen. Dette synes å henge sammen med at
fiskens næringstilgang er blitt bedre fordi energiomsetningen i systemet er
endret og fordi det ikke koster fisken så mye energi å stå på elva nå som vann-
føringen er redusert og tersklene bygget. Vi må her med en gang ile til å pre-
sisere at det ennå er for tidlig å si om dette er en vedvarende tendens eller
et forbig%ende fenomen. Det ma ogs gj&ores oppmerksom pa at v#re data sa langt
bare gjelder der ørret er eneste fiskeart. I vassdrag der andre fiskeslag finnes,
kan konkurransen mellom de ulike artene føre til mindre gunstige resultater for
laksefiskene som normalt har den største sports- og næringsfiske-verdi. Våre
underspkelser har ogs% vist oss at det er en grense for hvor mye vannforingen
kan reduseres før det går ut over rekrutteringen, og kommer man under denne
verdi så vil etter hvert bestanden reduseres dersom det ikke blir satt ut fisk.

Våre undersøkelser i Hallingdal har gitt oss verdifulle opplysninger om den ut-
satte fisks skjebne og hvorledes befolkningen og turistene benytter denne gjennom-
regulerte elva til rekreasjon. Vi vil også her få frem interessante data om
Laksandbestanden som synes utelukkende å beskatte ørreten til tross for at elva
er full av ørekyte.

Alt i alt vil de resultater som kommer frem i Terskelprosjektet bli benyttet
av NVE og Direktoratet for vilt og ·ferskvannsfisk ved fremtidig konsesjons-
behandling der sprsmal om minstevannforing, utsetting av fisk og terskelbygging
er sentrale. Det er også hevet over tvil at resultatene også har generell
forskningsinteresse, noe vi har fått bekreftet ved den interesse som forskere
innen- og utenlands har vist.

Til sluttmå det nevnes at prosjektet er finansierte ved midler fra Konsesjons-
avgiftsfondet og ved egeninnsats fra de deltagende institusjoner. Alt i alt
er 8 personer ansatt på heltid og ca. 20-30 personer engasjert på deltid hvert
3r.
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