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HYDROLOG I , HYDROLOGI SK GRUNNLAG FOR FLOMBEREGNI NGER,

Innledning .

I det følgende er det bare tatt med det nødvendigste når det gjelder

generell hydrologi . Det vesentligste har vært å forsøke å gi til-

hørerne et innb likk i det hydrologiske grunnlag flomberegningen bygger

pa - bade nar det gjelder data og regneverkty . Nr det gjelder

hydrologi generelt vises derfor til egne kurs som vil bli satt igang

på NTH etter initiativ fra foreningen i løpet av et års tid . Videre

vises til foreningens egne kurs om hydrologi for drift av kraftverk .

Q En best mulig forutsigelse av flommer - både når det gjelder toppverdi

(vannf ringskulminasjon) og forlp (volumfordeling) - er helt avgjr -

ende i forbindelse med p lanlegging og drift av reguleringer i vass-

drag . Samtidig som reguleringsmagasiner gir utvilsomme muligheter til

flomdempning , introduserer de også lokale flom kningsmuligheter i

selve magasinet . Det er balansen mellom flomdempning i vassdraget og

vannstandsstigning i magasinet - med tilbørlig hensyn tatt til dammens

sikkerhet - som representerer den sentrale problem stilling i de fleste

flomberegninger som utføres for våre vassdrag .

Tilsynelatende har en i utgangspunktet to hensyn :

/ Hensynet til allmennheten og andre brukere i den dagligdagse

driftssituasjon .

Hensynet til allmennheten og andre brukere med tanke på å

unngå ekstraordinære tilstander eller katastrofetilstander

f .eks. dambrudd .

Det første av disse nedfelles - overensstemmende med vassdragsregu-

leringslovens generelle ånd (§ 8) - i konsesjonsbetingelser og manpv-

reringsreglementers regler for hvordan driften skal foregå . Bestem-

melsene , som må tas med i betraktning alt under prosjektplanleggingen ,

varierer fra generelle formuleringer som "- flommene i vassdraget skal
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om mulig ikke for kes

for flomsituasjoner .

til mer detaljerte mangvreringsbestemmelser

Det andre hensynet b lir tatt vare på i forskrifter om tilsyn gitt av

Kongen og hjem let i vassdragsloven og lov om forsvarsmessig sikring av

kraftforsyningen . "Forskrifter for dammer" star selvfølgelig her også

helt sentralt .

I realiteten kan disse to hensyn ikke sees adskilt fra hverandre .

Dette fordi såvel de grunnleggende hydrologiske beregninger som de

hydrologiske rammebetingelsene , i stor utstrekning blir de samme i

begge tilfelle .

o
Datagrunnlaget for flomberegninger .

Uansett innfallsvinkel til problemet flomberegning er kravet til

tilstrekkelige data helt uomgjengelig . Dette gjelder i første rekke :

- nedb rdata

- vannføringsdata

- topografiske/hydrauliske data .

- magasinbeskrivende data som magasinkurve  m .v .samt

/

I tillegg kan det være behov for data som beskriver pvrige hydrolo-

giske/meteorologiske forhold i det aktuelle nedbørfeltet , f.eks .

jordfuktighet og grunnvannstand . Og/eller det er ønskelig med en

relativt detaljert beskrivelse av nedbørfeltets utseende , til f .eks .

bestemmelse av forholdet myr/bart fjell/skog/vann/dyrket mark m .v .

Det er nødvendig her å ha forståelse for forskjellen mellom to typer

data ,

- de som kan males opp en gang for alle

(eksempel : topografiske og hydrauliske)

- de som må sam les inn over et lengre tidsrom for

kunne gi oss informasjon om flest mulig naturlige

variasjoner (eksempel : nedbørdata og vannfprings-

eller av lpp sdata).

Den første typen forutsettes a gi oss et grunnlag for å bedømme

hvordan flommen renner av fra forskjellige deler av et vassdrag og

hvordan den "oppfører seg" på veg nedover i vassdraget .
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Den andre typen er vesentlig dersom en ønsker å oppnå et statistisk

mål for de forskjellige flommenes størrelse og hyppighet .

I komp lekse nedb rfelter , d .v .s . i de aller fleste nedb@rfelter det er

snakk om i samband med vannkraftutbygging , vil begge typer data være

nd vendig . Naturlig nok vil de to datatyper stille svært forskjellige

krav til p lanlegger m .h .t . en forutseende datainnsam ling . Ansvaret

for det statistiske datamaterialet vil da også av rasjonelle årsaker

som regel ligge hos sentrale datainnsamlende institusjoner som Det

norske meteorologiske institutt (DNMI) og Hydrologisk avdeling i NVE

(NVE-VH) . Dette fordi datainnsam lingen i de fleste tilfelle vil ha

måttet starte lenge før konkrete p laner for utnyttelsen av vassdraget

foreligger . Dette i motsetning til en topografisk og hydraulisk

C') beskrivelse av vassdraget , som det i de fleste tilfelle vil være mulig

a foreta som en engangsoperasjon under selve prosjektplanleggingen .

Enhver datainnsam ling vil inneholde feilkilder . Datagrunnlaget for

flomberegning vil s ledes - i likhet med andre data - vare beheftet

med feil . Uten at det er hensiktsmessig a ga inn på dette i for stor

detalj her , bør behovet for en relativt kritisk holdning til data

underbygges noe . (For mer om fattende innf ring vises ti1 [ 1] og ] 2] ) .

Vannføringsdata , som er svært sentrale i forbindelse med flombereg-

ninger , kan benyttes til illustrasjon av begrepet datafeil. Her må en

skille mellom to typer feil , tilfeldige og systematiske . Begge disse

kan opp stå flere steder i den prosessen , som starter med avlesning av

vannstanden på bestemte steder i vassdraget , og ender opp med et tall

for vannføringen på det samme stedet . Det enkleste hydrologiske

måleinstrumentet , vannstandsmålestaven , vil være kjent for de fleste .

Ved avlesning av vannstanden kan det oppstå tilfeldige feil , f .eks . på

grunn av bplgebevegelser i vannet . Det er i slike tilfeller tilfeldig

om avlesningen b lir for høy eller for lav , og ved gjentatte avlesninger

vil den samlede feilen minskes . Værre er det dersom målestaven av en

eller annen grunn skulle ha forskjøvet seg i forhold til siste nivel-

lering mot et fastmerke . Dermed vil en ha introdusert feil som

systematisk gir for høye eller for lave vannstandsavlesninger i

forhold til de "korrekte".
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Disse to , i og for seg banale , eksemp lene pa h .h .v . tilfeldige og

systematiske feil i den grunnleggende del av datainnsamlingsprosedyren

har en rekke mer komp lekse paralleller , bl.a . avhengig av hvilke

m leinstrument som benyttes . En skal i denne sammenheng heller ikke

være fremmed for feil som direkte kan henføres til menneskelig svikt,

eksempelvis illustrert ved at avlesningen kan foretas med l m feil opp

eller ned på en målestav .

Den enkelte vannstandsavlesning er for øvrig bare ett element av

bestemmelsen av vannføringen . For å få vannstanden konvertert til

vannføring må det på forhånd være etablert en vannstands/vannfprings-

sammenheng (vannf ringskurve). Denne bygger på separate enkeltmål-

inger i elva med ett eller annet instrument (som regel strømmåler

Q (flygel)) , og vil være beheftet med feil p .g .a . savel instrumentet

selv som den målemetoden som er valgt. Det vil , p .g .a . manglende

malinger under flomforhold , ofte vare npdvendig forlenge vannfprings-

lensen på et relativt dårlig grunnlag . Den usikkerhet som derved

introduseres har selvfølgelig spesiell betydning når det gjelder

flomberegningenes pålitelighet .

Som et resultat av feilene påløpet gjennom den samlede avlesnings- og

målep rosedyre kan en altså forutsette at vannføringsdataene er

beheftet med en viss usikkerhet .

C
Damforskriftenes definisjoner .

Til bruk ved dimensjonering av dammer og avlppsorganer er det i

damforskriftene operert med følgende hydrologiske begreper :

- dimensjonerende tillp sflom

- dimensjonerende flomvannstand

- dimensjonerende avlbpsflom

- paregnelig maksimal till@p sflom

- m aksimal flomvannstand

- p aregnelig maksimal avlbpsflom

I korthet er disse definert slik i forskriftene :
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Dimensjonerende_till@psflom

"Tilløpsflom er flom til magasinet fra uregulert felt , tillagt

avløpsflom fra .. ovenforliggende magasiner og overføringer .

Dimensjonerende till@psflom er den tillp sflom som har et

gjentaksintervall pa 1000 år . I spesielle tilfelle kan Vass-

dragsdirektoratet fastsette annet gjentaksinterval1" .

Dimensjonerende_flomvannstand_og_dimensjonerende_avlp sflom

"D imensjonerende flomvannstand er den høyeste vannstand som kan

opp tre i magasinet ved dimensjonerende tilløpsflom og med åpne

flomavledningsorganer .

Dimensjonerende avlpp sflom er den tilsvarende avlp sflom , som

flom avledningsorganene skal kunne avlede .

Ved beregning av dimensjonerende flomvannstand og dimensjonerende

avlppsflom kan det tas hensyn til magasinets flomdempende

v irkning . Vannstanden ved flommens begynnelse antas vare

høyeste regulerte vannstand (HRV), dersom ikk e annet er spesielt

fastsatt .

0
Dersom magasinets flomdempende virkning er uten betydning , b lir

dimensjonerende avlp sflom lik dimensjonerende till@psflom s

mak simale vannføring .

Det skal påvises at flomforholdene i vassdraget nedenfor dammen

såvidt mulig ikke forverres i forhold til naturlig tilstand ,

eller at vannføringen ikke overskrider eventuelle fastsatte

grenser".

Paregnelig_maksimal_till@psflom

"P regnelig maksimal till@psflom er den st@rste tillp sflom som

kan opptre fra uregulert felt , tillagt påregnelig maksimal

avlp sflom fra ovenforliggende magasiner og overføringer .
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Dimensjonerende_till@p sflom

"Tillp sflom er flom til magasinet fra uregulert felt , tillagt

avlp sflom fra ovenforliggende magasiner og overføringer .

Dimensjonerende till@psflom er den tillp sflom som har et

gjentaksintervall på 1000 år . I spesielle tilfelle kan Vass-

dragsdirektoratet fastsette annet gjentaksinterval1" .

Dimensjonerende_flomvannstand_og_dimensjonerende_avlp sflom

"D imensjonerende flomvannstand er den høyeste vannstand som kan

opp tre i magasinet ved dimensjonerende tillp sflom og med åpne

flomavledningsorganer .

Dimensjonerende avlppsflom er den tilsvarende avlp sflom , som

flomavledningsorganene skal kunne avlede .

Ved beregning av dimensjonerende flomvannstand og dimensjonerende

av lppsflom kan det tas hensyn til magasinets flomdempende

virkning . Vannstanden ved flommens begynnelse antas å være

høyeste regulerte vannstand (HRV ), dersom ikke annet er spesielt

fastsatt .

C
Dersom magasinets flomdempende virkning er uten betydning , blir

dimensjonerende avlp sflom lik dimensjonerende till@psflom s

mak simale vannføring .

Det skal påvises at flomforholdene i vassdraget nedenfor dammen

såvidt mulig ikke forverres i forhold til naturlig tilstand ,

eller at vannføringen ikke overskrider eventuelle fastsatte

grenser".

PAregnelig_maksimal_till@psflom

"Påregnelig maksimal tilløpsflom er den største tilløpsflom som

kan opptre fra uregulert felt , tillagt påregnelig maksimal

avlp sflom fra ovenforliggende magasiner og overføringer .
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Påregnelig maksimal tillp sflom kan ikke knyttes til et bestemt

gjentaksintervall. Den fastsettes på grunnlag av en analyse av

de ugunstigst mulige komb inasjoner av meteorologiske og hydrolo-

giske forhold".

Maksimal_flomvannstand_og_p regnelig_maksimal_avlp sflom

"Maksimal flomvannstand er den høyeste vannstand som kan opptre

i m agasinet ved påregnelig maksimal tilløpsflom og med åpne

flomavledningsorganer .

tilh rende avlp sflom .

Pr egnelig maksimal avlp sflom er den

Beregningene utføres på samme måte som

for dimensjonerende flomvannstand og dimensjonerende avløpsflom".

I sin knappe form representerer disse definisjonene i virkeligheten

store utfordringer når det gjelder beregning av flommene . De største

vanskelighetene ligger i bestemmelsene av "dimensjonerende tilløps-

flom" og "påregnelig maksimal tillp sflom". Disse vil derfor bli viet

spesiell oppmerksomhet i det følgende .

Beregning av tillØpsflommer .

C
Ser en foreløp ig bort fra "-ovenforliggende magasiner og overf ringer-" ,

er de begge forutsatt a oppst i uregulerte felter . Det er im idlertid

i utgangspunktet forutsatt en grunnleggende forskjell , idet

dimensjonerende tillp sflom er knyttet til et bestemt gjen-

tagelsesintervall eller frekvens, og er dermed en størrelse

som må beregnes statistisk .

- paregnelig maksimal till@psflom er knyttet til de verst

tenkelige kombinasjoner av hydrologiske og meteorologiske

forhold , d .v .s . er en størrelse som må beregnes ut fra fysiske

lover og forutsetninger .
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(Det er grunn til nevne at allerede ved denne oppdelingen er det

tatt et faglig , hydrologisk valg . I internasjonal sammenheng kan en

således finne eksemp ler på at også påregnelig m aksimal tilløp sflom

beregnes som en statistisk størrelse , men da med meget høyt gjen-

tagelsesintervall).

Det b r , f r en gar inn pa den statistiske beregningen av till¢ps-

flommer , gjøres klart at begrepet flommen her kan bety enten den

momentane flomttP Pen , eller et flomvolum av en viss størrelse og

tidsfordeling . Begge deler kan behandles statistisk , og det må gjøres

et valg avhengig av den flomberegningsmetode som sk al benyttes .

,- ·
) statistisk_beregning_av_tillp sflom

I statistiske flomberegninger står begrepene gjentagelsesintervall og

sannsynlighet sentralt . Disse begrepene kommer en frem til ved se

på alle de uavhengige flommer som har forekommet i det tidsrom ved-

kommende vassdrag har vært observert . Lar vi de uavhengige flommene

være årsflommer (de kan også være vårflommer , respektive høstflommer),

vil en årsflom som i gjennom snitt blir overskredet en gang i løpet av

en ob servasjonsperiode på T år kalles en T-r s flom . D .v .s .

flommen har et gjentagelsesintervall pa T år .

Det kan også være interessant se på sannsynligheten for at
/ '-

l. T-årsflommen skal inntreffe i løpet av en periode på f.eks . t antall

år .

En sammenheng mellom gjentagelsesintervallet og periodelengden kan

finnes , og enkelte eksempelverdier er gjengitt i tabellen nedenfor :
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(Det er grunn til å nevne at allerede ved denne oppdelingen er det

tatt et faglig , hydrologisk valg . I internasjonal sammenheng kan en

således finne eksemp ler på at også påregnelig maksimal tillp sflom

beregnes som en statistisk st@rrelse , men da med meget hpyt gjen-

tagelsesintervall).

Det b r , f r en g r inn pa den statistiske beregningen av tillp s-

flommer , gjøres klart at begrepet flommen her kan bety enten den

momentane flomttP P en , eller et flomvolum av en viss størrelse og

tidsfordeling . Begge deler kan behandles statistisk , og det må gjøres

et valg avhengig av den flomberegningsmetode som skal benyttes .

( statistisk_beregning_ay_till@psf1om

I statistiske flomberegninger står begrepene gjentagelsesintervall og

sannsynlighet sentralt . Disse begrepene kommer en frem til ved å se

på alle de uavhengige flommer som har forekommet i det tidsrom ved-

kommende vassdrag har vært observert . Lar vi de uavhengige flommene

være årsflommer (de kan også være vårflommer , respektive høstflommer),

vil en r sflom som i gjennomsnitt blir overskredet en gang i lp et av

en ob servasjonsperiode på T år kalles en T-r s flom . D .v .s .

flommen har et gjentagelsesintervall på T år .

Det kan også være interessant a se på sannsynligheten for at

( T-Arsflommen skal inntreffe i løpet av en periode på f.eks. t antall

år .

En sammenheng mellom gjentagelsesintervallet og periodelengden kan

finnes , og enkelte eksempelverdier er gjengitt i tabellen nedenfor :
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SANNSYNLIGHETEN i %) for en T-r sflom i en periode på t ar .

t
10 50 100 200 500

T

10 65 99 100 100 100

50 18 6 4 87 98 100

100 10 40 63 87 99

200 5 2 2 39 63 92

500 2 10 18 33 63

Av tabellen ser en f.eks . at for en periodelengde p 10 r er det 2\

sannsynlighet for at 500-r s flommen skal inntreffe . (Det er her grunn

til a minne om at dimensjonerende till@psflom b le definert a ha et

gjentagelsesintervall pa 1000 Ar . Sannsynligheten for at denne skal

opp leves innen en 10-ars periode er altså svært liten).

Den problem stilling en er stillt overfor i tilknytning til flomfor-

skriftene er den omvendte av det som hittil er beskrevet. D .v .s . en

) er - ut fra et eller annet beregningsgrunnlag - interessert i a finne

T--arsflommens eller 1000-r s flommens st rrelse .

For a bestemme T-r s flommen generelt må en kjenne det som betegnes

som årsflommens sannsynlighetsfordeling på vedkommende sted .

innen hver størrelsesgruppe finner hvor ofte flommen opptrer .

Uten at

en skal gå i detalj om dette her , bør det nevnes at en sannsynlighets-

fordeling fremkommer når en ordner årsflommene etter størrelse , og en

En slik

fordeling kan tegnes opp som en kontinuerlig kurve , og formen på

kurven karakteriserer fordelingen .

av hvor en befinner seg i landet .

tin es ±[ ] .

I flomanalyser for norske vassdrag

har det vist seg hensiktsmessig a velge mellom 3-4 forskjellige

sannsynlighetsfordelinger , avhengig av nedbørfeltets beskaffenhet og

(En omfattende beskrivelse av dette
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1 [ 3[ finnes ogs et forslag til retningslinjer for beregning av

flommer . Avhengig av observasjonsserienes lengde og feltets geogra-

fiske p lassering gis det her anvisning på hvordan en skal finne

størrelsen på flommer med et v isst gjentagelsesintervall. Det tas her

utgangspunkt i m idlere årsflom eller sesongflom funnet av ob servasjons-

materialet eller ut fra regionale formler .

Dette beregningsgrunnlaget er bl.a . benyttet for finne

dim ensjonerende f1om i Arendalsvassdraget [4/ .

Før en forlater den statistiske beregningen av tillØpsflommer er det

grunn til understreke at det hittil i dette avsnittet bare er

(y henvist til avlppsbaserte metoder , d .v .s. det er ob servasjoner av

vannføring som danner det statistiske grunnlaget . Ofte vil det være en

fordel å ta utgangspunkt i nedbørobservasjoner istedet , idet nedbør

ofte har vært registrert vesentlig lenger . Nedbørbaserte metoder kan

ha innebygget visse statistiske svakheter ved overgang til avløpsbe-

regninger . Dette er det i k k e n dvendig ga inn pa her . Forelp ig

kan det kort henvises til den mulighet som ligger i benytte hydrolo-

giske modeller for det aktuelle nedbørfelt - med nedbør som inngangs-

data . Introduksjonen til dette verktøyet ved beregning av dimensjo-

neren@de ti1lp sf1om er sitt i [ 5] .

Fysisk_beregning_av_till@psflom

Som tidligere nevnt kan påregnelig maksimal tillØpsflom være

statistisk eller fysisk bestemt.

I utgangspunktet legges det i damforskriftene opp til en beregning som

forutsetter de verst tenkelige kombinasjoner av hydrologiske og

meteorologiske forhold . Den praksis som hittil har nedfelt seg når

det gjelder påregnelig maksimal tillp sflom representerer imidlertid

en blanding av de to betraktningsmåtene .

tillØpsflommen finnes ved at :

Den verst tenkelige

1. påregnelig maksimal nedbør beregnes av Det norske meteorolo-

giske institutt etter en internasjonalt benyttet metode .

(Beskrivelse av metoden og dens tilpasning til norske forhold

ventes foreligge i egen rapport på et senere tidspunkt)
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2 • det forutsettes et tillegg fra snøsmelting , der en viss

snømengde antas smelte med maksimal intensitet .

3 • summen av maksimal nedbør og snøsmelting sees i forhold til

nedb r som er forutsatt gi dimensjonerende till@psflom for

feltet . Dette forholdstallet benyttes for hele nedbørfeltet.

En slik beregning fra Arendalsvassdraget er beskrevet i [ 6J .

Flommens "opp førsel" i vassdraget .

Innledningsvis i foregående avsnitt b le det foreløp ig sett bort fra

C avlp sflom fra "-ovenforliggende magasiner og overf@ringer". Disse må

im idlertid tas med dersom en for interessante steder i vassdraget skal

finne dimensjonerende tilløpsflom og påregnelig maksimal tillp sflom .

Interessante steder i denne forbindelse er først og fremst dammer med

bakenforliggende magasin , nettopp for kunne beregne de i damfor-

skriftene definerte flomstørrelser som hittil ikke er behandlet i fore-

draget , de respektive flomstigninger i magasinet og resulterende av-

løpsflommer fra magasinet.

På dette trinn av flomberegningene må det gjøres en rekke hydrologiske ,

hydrauliske og manpvreringsmessige forutsetninger .

er :

De vesentligste

o Hydrologiske :

Hydrologiske/

hydrauliske :

I store felt må det avgjøres i hvilken utstrek-

ning de store flommene opptrer samtidig for de

enkelte delfelter .

Flomtoppene må "routes" gjennom systemet .

D .v .s . flomtoppenes gangtid i naturlige elveleier

og gjennom tunneler o .l . ma beregnes.

Overløpenes og tappeorganenes kapasitet må være

kjent - bade for det eventuelle magasin og for

ovenforliggende dammer m .v .
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Hydraulisk/

mant,vrerings-

messige :

Når det gjelder å

Det må gjøres forutsetninger om lukestillinger i

dammer og tunneler i flomtilfelle. Det  samme

gjelder vannstanden i magasinene ved flommens

begynnelse .

Dette gjelder både for det aktuelle magasin og

for ovenforliggende dammer m .v .

bestemme vannstanden i magasinene og avlp sflom-

men fra disse må det dessuten gjøres en meget vesentlig hydrologisk

forutsetning. Ut fra kjennskapet til størrelsen på toppen (momentan-

() verdien) av tillp sflommen m det gjøres forutsetninger om hvilket

totalt vannvolum som skal "routes" gjennom elve-tunnel- og magasin-

systemet i tilknytning til denne toppen . Volumets fordeling i tid må

også forutsettes.

Det følgende viser et eksempel for nevnte beregning fra Arendals-

vassdraget .
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Det er grunn til understreke at dersom en velger beskrive flommens

"opp førsel" ved hjelp av en hydrologisk modell (kfr . tidligere omtalte

r sJ , vil dette sette spesielle krav til en beskrivelse av feltet og

til de hydrologiske og meteorologiske data som skal benyttes. Ngdven-

dige feltparametre og øvrig datautvalg er utførlig beskrevet i nevnte

referanse .

Eksempel på beregnede flomstørrelser . Konsekvenser .

Det er grunn til understreke at det ennå ikke har nedfelt seg noen

endelig metode for beregning av dimensjonerende flom og påregnelig

G maksimalflom . Det følgende eksempel fra de nevnte Arendalsrapporter

må derfor sees på som resultat av en valgt metodikk og ett sett

forutsetninger . Andre vassdrag kan bli behandlet på andre måter (Det

bør her bemerkes at det faglig sett ikke er full enighet om Arendals-

rapportens grunnlag , forutsetninger og resultater).

Punkt i Feltareal St¢rste obser- Dimensjoner- Påregnelig
vassdraget verte flom ende avlppsflom maksimal

avlp sflom

on 3 3 3(m /s) (m / s) (m / s)

Rygene 3934 2284 4 4 4 7

o Amfoss 3156 1188 1832 3360

Vråvatn 457 247 4 9 4

Merk at en i tabellen ser på avlp sflommen . Magasinets betydning som

flomdemper kan en se av følgende figur der avlp sflom og tillp sflom

er inntegnet .
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At manøvreringsforutsetningene er vesentlige både for vannstands-

stigningen i magasinet og avløpsflommens forløp vil fremgå av de to

følgende figurene .
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Det kan nevnes at p regnelig maksimel flomvannstand i Vr vatn , under

manøvreringsforutsetningen - lpne nlleløp , Apne luker - er beregnet

til kote 251,24 . Damkronens kotehøyde er 248,80
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I denne undersøkelsen er ikke vannstandsstigningen i Vråvatn under

påregnelig maksimal flom noe særsyn . Beregningsresultatene - med de

forutsetninger som er gitt - viser generelt høye vannstander i alle

magasiner. Hvordan noen av disse vil bli vurdert i sikkerhetsmessig

sammenheng er det utenfor dette foredragets ramme å spekulere noe

over.

Ansvars- og rollefordeling ved flomberegninger.

Det vil fremgå av litteraturhenvisningene at NVE 's hydrologiske

avdeling, og tildels også Det norske meteorologiske institutt, har en

sentral rolle når det gjelder flomberegninger. Dette er imidlertid

ikke nødvendigvis noen situasjon som bør vedvare , idet spesielt
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Hydrologisk avdeling lett Kommer i en "bukk/havresekk"-posisjon i

egenskap av forvaltningsorgan .

Ideelt sett burde konsulenter eller regulanter selv utføre flombereg-
,

ningene , mens Hydrologisk avdeling har rollen som godkjenningsinstans.

Dette forutsetter imidlertid at det gis visse retningslinjer fra

Hydrologisk avdeling m .h .t. beregningsmetodikk . Det sier seg for

øvrig selv at avdelingen normalt vil måtte levere det vesentligste av

det hydrologiske datamaterialet til slike undersøkelser.

Når det gjelder de manøvreringsmessige forutsetninger - lukestillinger

m .v . - vil disse som idag måtte gis av damtilsynet .

0
Uansett rollefordelingen som velges må det også her slås fast at

ansvaret for dammenes sikkerhet , og dermed også for de beregninger som

gjøres for kontrollere denne , juridisk sett påligger dameieren .

0
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