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Velkommen ti andre arganger
av VANNET VAR, Vi hart fokusert

pa  spesielle rologiske hendel-

5er, ei rapportetl Skd gd gi

Fra fjorårets medieoppslag vil mange
huske den store flommen i Midt-
Norge i august som førte til store
ødeleggelser mange steder. I den
samme landsdelen var det både is-
ganger og flere tilfeller av skadeflom
i løpet av året.

Mange husker at høsten 2002 var
svært tørr i store deler av landet. At
høsten 2003 var enda tørrere på deler
av Østlandet og nesten like tørr på
Fosen i Nord-Trøndelag er kanskje
mindre kjent.

Snøen la seg svært tidlig på vin te ren,
særlig på Østlandet. Resten av vin-
teren kom det lite snø i det meste av
landet. Det ble spesielt lite på Vest-
landet, mens det var mer normalt

andre deler av landet.

Sommeren ble uvanlig varm, med
høy vanntemperatur i elver og inn-
sjøer og mye smelting på breene både
i sør og nord. På de fleste av de breene
vi måler utviklingen på, smeltet all
snøen som kom i løpet av vinteren
bort over hele breen. De fleste av
brefrontene som NVE måler har også
fortsatt a trekke seg tilbake.

Dokumentasjonen av de hydrologiske
forholdene bygger på data fra et om-
fattende nett av hydrologiske måle-
stasjoner som finnes over hele landet.

NVE har satt i gang en større ut-
bedring av stasjonsnettet, som vil gi
oss et mer representativt stasjonsnett,
med data av bedre kvalitet. Slik kan vi
sikre at vi i framtida kan levere de
data og den informasjonen som
samfunnet krever av oss. Vi skal også
oppfylle kravene til overvåking i sam-
svar med EUs rammedirektiv for
ferskvann.

NVE er aktive innenfor hydrologisk
forskning og deltar i flere inter-
nasjonale og nasjonale forsknings-
program. Dette er viktig for a kunne
kartlegge og forvalte vannressursene
våre enda bedre i framtida.

Til slutt vil vi benytte anledningen til
å takke alle samarbeidspartnerne
våre, blant annet vassdragsregulan-
tene, private organisasjoner og andre
offentlige etater for deres bidrag til
innsamling av hydrologiske data og
informasjon.

Oslo, mars 2004

Agnar Aas
vassdrags- og energidirektør

-eKjell Repp
avdelingsdirektør

Gjerdefosseni Geiranger.
Foto: Finn Loftesnes, Naturfoto
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Snøen kom tidlig, men vinteren var nedbørfattig

Snoen kom tidlig vinteren
2002/2003, spestelt pa Ostlandet.
Men lite nedbor utover vinteren
ga snomengder godt under
normalt for landet somhelhet.
Det var spesielt irte sno bade pa

Vestlandet, Finnmarksvidda og i
nordlige deler av Langfjella.

Allerede i midten av oktober 2002 var

det observert snø på så godt som alle
NVEs snøputer. Selv om den første
snøen smeltet bort enkelte steder, var
store deler av landet dekket av snø fra
november måned. Den tidlige snøleg-
gingen førte til at det var mer snø enn
normalt i Sør-Norge første del av
vinteren, spesielt i lavtliggende strøk
på Østlandet.

Det som så ut til å bli en god gam-
meldags vinter med mye snø endte
imidlertid annerledes. Lite nedbør i
vintermånedene førte til snømengder
under normalt, først nord i landet og
senere også sør for Dovre. En nedbør-
rik mars måned fra Trøndelag og
nordover endret situasjonen noe,
men totalt sett ble vinteren nedbør-
fattig i hele Sør-Norge, i sørlige deler
av Nordland og på Finnmarksvidda.
Enkelte steder på Vestlandet er det i
gjennomsnitt 30-40 år mellom hver
vinter med så lite nedbør, og i indre
deler av Sogn kom det mindre enn
50 % av normal vinternedbør.

Smeltesesongen startet tidlig i 2003,
og snøen var smeltet bort 2-4 uker
tidligere enn normalt. Lengden på
vinteren ble dermed tilnærmet
normal i Sør-Norge, mens Nord-Norge
hadde noe kortere vinter enn

normalt.

Gravskardhogda  i  Atna (Hedmark). Foto Eli Alfnes, NVE

Snosmelting.Foto:Arne T Hamarsland,NVE
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Ved all bruk av kart, tekst og tall skal det
gjøres oppmerksom på at de kommer fra

Norges vassdrags- og energidirektorat og
Meteorologisk institutt.

Snøens vanninnhold i prosent av normalt den 5. januar 2003. Østlandet, kystnære strøk på
Vestlandet, Trøndelag og nordlige deler av Finnmark hadde snømengder godt over normalt,
mens Nord-Norge forøvrig og fjelltraktene i Sør-Norge hadde mindre snø enn normalt.
Kartet er et resultat av samarbeid mellom Meteorologisk institutt og NVE.
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Vanninnholdet i snøen ved to snøputer fra oktober 2002til juni 2003. På Lybekkbråten ved
Gardermoen var det mer snø enn normalt gjennom hele vinteren. Ved Svarttjornbekken sor
for Jonsvatnet ved Trondheim var det mindre snø enn normalt fra midten av januar.

Snøputer
NVEog regulanter samler inn data fra til sammen 24 snøputer som ligger på
strategisk valgte stederi landet. Snøputene gir mulighet for d foige med i den
daglige utviklingen av snømengdene gjennomhelevinteren.

Snøputene måler snøens vannekvivalent, dvs. hvor mye vann snøen tilsvarer når den
smelter {oppgitti mm).
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Lite snø og stor bresmelting

Det komlite sno pa breene vinte-

en 2002.03, 0g der varme som-
meren forte til stor sme lting pa

breene. Kombinasyonen av lite

sno og stor avsmelting forte tl at

breene minket 2003

Den årlige massebalansen for en bre
utgjøres av hvor mye snø som legger

seg på breen om vinteren (vinterba-

lansen) og smelting av snø og is om

sommeren (sommerbalansen). For-
skjellen mellom disse kaller vi netto-

balansen.

I 2003 ble det utført massebalansemå-

linger på 14 breer i Norge - ti i Sør-
Norge og fire i Nord-Norge. For seks av

de målte breene i Sør-Norge er det
sammenhengende måleserie på 41 år

eller mer. I Nord-Norge ble Engabreen

målt for 34. gang i 2003. Nytt av året
er at det ble gjenopptatt målinger på

Gråfjellsbrea og Breidablikkbrea, to

nordvestvendte brefelt på Søndre
Folgefonna i Hordaland. Disse breene

er tidligere blitt målt i korte perioder

p 60- og 70-tallet.

Totalt sett ble vinteren 2002/2003 ned-
børfattig, og vinterbalansen ble min-
dre enn normalt pa 13 av de 14 målte
breene. På Vestlandet fikk Rembes-

dalskåka bare 61 % av normal nedbør

for måleperioden. I Jotunheimen fikk

Gråsubreen så lite som 57 % av nor-
malt. I Nord-Norge ble vinterbalansen

mindre enn normalt på Engabreen

(82 %), men litt over normalt på
Langfjordjøkelen (109 %).

Den varme sommeren førte til uvan-
lig stor smelting (sommerbalanse) på

alle de 14 målte breene. I Sør-Norge

var sommerbalansen mellom 136 %

(Hansebreen) og 178 % (Gråsubreen)

av normalt.

Med liten vinternedbør og stor smel-

ting ble det underskudd på alle de 14

målte breene. Størst underskudd ble

det på Hansebreen og Ålfotbreen helt
i vest. Bare en gang tidligere har det
vært målt like stort underskudd på

Ålfotbreen; det var i 1988. gsa de tre

breene i Jotunheimen hadde det nest
største underskuddet som er målt.

På ti av de målte breene var all snøen
som kom om vinteren smeltet bort i

løpet av sommeren. På Nigardsbreen i

Jostedalen var det første gangen siden
målingene startet for 40 år siden at all

snøen fra forrige vinter var smeltet

bort over hele breen.

Varm sommer!
Sommeren 2003 ble betydelig varme-
re enn normalt for hele landet.
Middeltemperaturen var 1,8°Chøye-
re enn normalt. Det er den fjerde
høyeste siden temperaturmålingene
startet i 1866. Juli var spesielt varm
med 3-5C varmere enn normalt i
Nordlandog store deler av Vestlan-
det. Kyststrøkenei Finnmark hadde
minst avvik fra normalen sommeren
sett under ett, men også her var det
varmere enn normalt (0-1 °C).
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Her ligger breene der NVE utforte masse-
balansemålingeri Norgei 2003.
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Den store smeltingen førte til at mange
målestaker måtte bores om for at de ikke
skulle smelte ut, her på Storbreeni juli.
Foto: LissM. Andreassen, NVE

Massebalansen for 2003 på de målte breene i Sør-Norge.
Breene er vist fra vest mot øst. Både vinter-og
sommerbalansen avtar østover. Balansen er oppgitt i
meter vann jevnt fordelt over hele breens overflate.

Det var stor bresmelting sommeren 2003og dermed
spesielt stor vannføring i breelvene.
Her er middelvannføringen nedenfor Nigardsbreen
sammenlignet med gjennomsnittet for 1963-2002og
med vannføringen sommeren 2002.

mai juni juli aug.

 2002  2003

sept.

1963-2002

okt.
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Brefrontene smeltet tilbake

Endring av frontposisyon ble malt

for 25 breer i 2003, 23 Sor-
Norge og to i Nord-Norge.
17 breer hadde en tilbakegang

pa mer enn 10 meter fr a hosten
2002 ti hosten 2003. Engabreen

ved Svartisen og Rembesdalskaka

ved Hardangerjokulen hadde den

storste tilbakegangen med hen-

holdsvis 60 og 54 meter.

Briksdalsbreen, på vestsiden av Joste-
dalsbreen, har gått tilbake omlag 85
meter siden breframstøtet der stoppet
opp i  1996. Et nytt vann er  i  ferd med
å dannes foran breen. Formen på bre-
fronten tyder på at tilbakegangen vil

fortsette.

Tre breer viste li ten endring i
frontposisjon (+/- 2 meter). Av disse
har Storgjuvbreen i Jotunheimen gått
fram 28 meter siden målingene
startet i 1997. Storgjuvbreen er en av
svært få breer i Jotunheimen som har
gått framover de siste årene. Breen er
høy og bratt i fronten, så brefram-

stotet her vil sannsynligvis fortsette
neste år.

Nigardsbreen, på østsiden av Joste-
dalsbreen, er den eneste av de målte
breene som fortatt rykker merkbart
fram. Siste år har den rykket fram 24
meter, og har nå gått fram 273 meter
siden framstøtet startet i 1987. Ut fra
breens form ser det ut til at fram-

støtet kan fortsette.

Noen breer fortsetter altså å gå fram
til tross for masseunderskudd.
Årsaken til dette er at det tar lang tid
for breen "flytte" masseoverskuddet
som er dannet oppe pa breplataet, til

brefronten lenger nede. Selv om mas-
sebalansen stort sett har vært positiv
pa Nigardsbreen de siste 40 årene er
det bare 16 år siden breen begynte a
gå fram. Den samme tregheten gjør at
breframstot kan fortsette en tid selv
om breen får et masseunderskudd.

". .

StorgjuvbreeniJotunheimen juni 2003.
Foto: Miriam Jackson,NVE
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Et mytt vann er i ferd med d
dannesforan Briksdalsbreen.

Foto:Liss M.Andreassen, NVE



Dramatiske isganger flere steder
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Etter· en torr og unormalt kald
host 2002 holdt kulda seg i nord
og sor, mens det i Midt-Norge ble
mildvær og nedbor tidlig i januar
2003. Dette forte til okt vann-
foring og store isganger, særlig i
Midt-Norge. I Surna pa Nordmore
var det en isgang som er blant de
storste vi kjenner til.

Den 11.januar løsnet isen i Surna. Det
var mye is i elva etter en kald forvin-
ter. og en 500-600 meter lang propp
av is demmet opp vannet som dermed
strømmet inn i et gammelt elveløp.
Vannet oversvømte jorder, riksveien
og flere gårdsveier. Flere gårder ble
isolert. Situasjonen ble ytterligere for-
verret ved at en ispropp som stod
igjen lenger opp også løsnet et par
dager senere.

Situasjonen var så faretruende at tre
bolighus ble evakuert, og det ble
gravd en kanal gjennom ismassene
for å få avløp for vannet. Vannet trakk
seg da raskt tilbake, men is og vann
hadde allerede forårsaket skader. For

å bedre muligheten for at vannet skul-
le holde seg i elveløpet hvis det kom
en ny vannføringsøkning ble kanalen
utvidet til omkring 20 meters bredde.

I februar og mars var det mildere enn
normalt, men likevel kuldegrader
mange steder. I mid ten av mars ble
det varmegrader og mye regn fra
Nord-Vestlandet til Nordland som
førte til at det gikk store isganger
mange steder.

Surna var igjen blitt islagt etter
isgangen i januar, og ny is sammen
med rester av den gamle løsnet og tet-
tet elveløpet på nytt. Det ble nye over-
svømmelser og evakuering av de
samme gårdene som i januar.

Også i Verdalselva og Ogna ved Stein-
kjer måtte det graves kanaler i isprop-
pene for å gi avløp for det oppstuvede
vannet.

I Beiarelva i Nordland var det også
meget rask vannføringsøkning som
førte til en uvanlig stor isgang. Resul-

Oppe t.v: Det ligger igjen rester av is langs
Surna der hvor jordene sto under vann.
Legg merke til at trærne er skadet av is

som kom flytende med flomvannet.
Gravemaskinen er i ferd med d reparere
gårdsveien som også fikk skader.

Oppe t.h.: Oppbrukketog sammenskjøvet is
i Farra, en sideelvtil Stjørdalselva i Nord-
Trøndelag.

Nede t.h.: Graving av kanal i ismasseri
Surna.

Alle foto: Randi Pytte Asvall, NVE

tatet ble lokale oversvømmelser og
erosjonsskader på forbygningsanlegg.

Den sterke kulda på forvinteren
2002/2003 forte til tidlig islegging på
innsjøene. Spesielt de store innsjøene
ble mer og tidligere islagt enn nor-
malt. Mjøsa var helt islagt for første
gang på 16 år. Senhøsten 2003 var der-
imot mild i hele landet med uvanlig
sen islegging på innsjøene, spesielt de
større innsjøene i Sør- og Midt-Norge.

11



Midt-Norge herjet av skadeflom flere ganger!

2003 var et ar med fa flom-
hendelser, men året vil nok
likevel bli husket som ett av de
verste flomarene "i manns
minne" flere steder i landet.

Den mest alvorlige hendelsen var
flommen i Midt-Norge 14.-15. august.
På formiddagen onsdag 13. august
kom det inn et nedbørområde over
sørlige deler av Midt-Norge. Dette ned-
børområdet ble liggende i ro i et drøyt
døgn med sentrum mellom Trond-
heim og Dombås. og fra kysten av
Møre og Romsdal og så langt inn i lan-
det som til Røros.

Nedbørmengdene var ekstreme. På
Sunndalsøra kom det for eksempel
172 mm nedbør i løpet av 48 timer
den 13.-15. august. Det voldsomme
regnværet førte til flere ekstreme
situasjoner i vassdragene i området.
Elvene Surna og Driva (i Møre og
Romsdal og Sør-Trøndelag) og områ-
dene mellom disse to vassdragene
(bl.a. Søya, Innerdalen og Visa) ble
sterkt rammet. Her ble det store ska-
der spesielt i tilknytning til side-
elvene. Mindre bekker vokste til store
elver og tok nye løp pga. kraftig ero-
sjon og transport av løsmasser. Ras
forekom også flere steder. Bruer ble
ødelagt og mennesker måtte evakue-
res med helikopter pga. ødelagte vei-
forbindelser. Flommen skapte proble-
mer også i Orkla (Sør-Trøndelag) og
lenger sør-vest i Møre og Romsdal,
bl. a. i kommunene Ørsta og Norddal,
og i Norangsdalen.

Også i nordlige deler av Oppland og
Hedmark var denne flommen merk-
bar. I Atna, sideelv til Glomma fra
Rondane, har det i løpet av de siste 88
år aldri vært så stor flom i sommer-
månedene juli-september. I dette vass-
draget er det vårflommene som domi-
nerer, men bare i seks av disse årene
har vårflommen vært større enn som-
merflommen i august 2003.

Radarbilder som viser
nedbørområdet over

Midt-Norge, 13.-14.
august. Bildene viser at

det intense nedbørområ-
det lå over store deler av

Midt-Norgei ca. ett døgn.
Nedbørintensiteten øker

med økt rødtone.
Radaren liggeri Rissa på

Fosen, nordvest for
Trondheim.

Kilde: Meteorologisk
institutt, met.no.

13. august kl 14.

13. august ved midnatt.

14. august kl 12.
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71 år siden sist!
For d illustrere hvor ekstrem denne
flomhendelsen i midten av august
var kan vi nevne at det ved måle-
stasjonen Elverhøy bru nedersti
Driva(litt oppstroms Sunndalsøra)
har vært større flom enn i august
2003 bareengang i løpet av de siste
97 år. Det skjeddei juli 1932, for
71 år siden!

Ved målestasjonen Syrstad nedersti
Orkla, har det bareengang i løpet
av de siste 91 år vært større flom i
sesongen juli  -  september. Det var i
1940.

i'w

Beboernei Hoelsandi Sunndal
arbeidet intenst for d holde vannet

unna boligfeltet, og greide d unngd
evakuering av 500 menneska

Foto: Kjell Ove Holsbøvåg, Aura Avis

Flommen raserte Smegarden camping;
plc1ss som ligger langs Vinstra, en

sideelv til Driva fra øst, sør for Oppdal
(Sor-Trondelag).Slik så det ut på
campingplassenetterflommen.

Foto: Elin Langshol, NVE
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... mer flom i Midt-Norge ...

Litt senere på året. omkring 25. sep-
tember, var det på nytt en flomhen-
delse som rammet deler av Midt-
Norge, bl. a. kommunene Ørsta og
Norddal på Sunnmore. Tyngdepunk-
tet for denne hendelsen lå imidlertid
noe lenger sør, mellom Sognefjorden
og Sunnmøre, men den kunne også
merkes i nordlige deler av Hordaland.

Tett oppunder jul var det nok en gang
stor flom i Midt-Norge. Denne gangen
lå tyngdepunktet noe lenger nord enn
ved de to tidligere hendelsene. Nå var
turen kommet til lavereliggende vass·
drag i Trøndelagsfylkene sør for Nam-
dalen og på Nordmore. Nok en gang
ble Surnadal på Nordmøre herjet av
flom og ras.

Flommen i desember 2003 var
uvanlig stor. Ved målestasjonen
Krinsvatn på Fosen har det bare tre
ganger tidligere vært større flom i
løpet av de siste87 år. Vannstanden
i Krinsvatn steg med fire meter på
halvannet døgn fra midnatt den
16.12. til midt på dagen den 18.12.
Dette betyr at vannstandeni en sjø
på drøyt 1 km2 økte med mer enn
10 cm pr. time i nesten 40 timer i
strekk!

Det er ganske normalt at det fore-
kommer flom vinterstidi laverelig-
gende strok i Trondelagsfylkene. Pd
Fosen (ytre strøk av Nord-Trøndelag)
har halvparten av de 30 største
flommene i observasjonsperioden
1916-2003 forekommeti vintermåne-
dene desember -  mars. Bare en av
de 30 største har skjeddi løpet av
sommermånedene mai-september.

V@rflommeni Midt-Norge var ganske
normal. Her fra Marstein i Rauma (More
og  Romsdal).
Foto: Arne T.Hamarsland,NVE
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av disse oversvommeisene er
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r ersrelser urbane suck

Den 21. juli 2003 opplevde flere byer i
Nord-Trøndelag et voldsomt regnvær.

Steinkjer sentrum ble rammet av en
rekke lokale oversvømmelser med
skader i millionklassen. Også Verdal
fikk merke uværet, og mange kjellere
ble oversvømt av både vann og klo-
akk.

I Namsos ble nedborhendelsen forster-

ket ved at avlopsnettet ble pavirket av
stor flo fra havet. Det er vanskelig a
fastslå hvor mye nedbør som kom
fordi nedbormalestasjonene enten ble
slått ut av tordenvær eller lå utenfor
området med det mest ekstreme
været. Uoffisielle målinger tyder på at
det enkelte steder falt mellom 40 og
50 millimeter nedbør på få timer.

De større byene
Den 25. januar 2003 var det et meget
kraftig regnvær i Bergen. På NVEs
urbanhydrologiske målestasjon på
Sandsli i Bergen kom det 41 milli-
meter nedbør i løpet av 12 timer
denne dagen. Dette er blant de største
regnhendelsene som er registrert i
januar måned ved denne målestasjo-
nen siden nedbørmålingene startet i
1989. God beredskap i Vann- og av-
løpsseksjonen i Bergen kommune
hindret at flommen fikk gjort særlig
skade.

Oslo opplever hvert år skader grunnet
oversvommeiser etter intens korttids-
nedbør. Den 1. november 2003 var det
bare meldt om fem skadetilfelle,
mens det samme dato i 2002 var
meldt over 100. Også i Trondheim og
Stavanger var det uvanlig få over-
svommelser av betydning i 2003.

.. i,

Urbane flommer  karakteriseres
ved stor avrenningsintensitet over
kort tid. Under de kraftigste flom-
toppene kan avrenningen komme
opp i over 10 000 liter pr. sekund pr.
km2• Årsaken til dette er at vannet
fra intens kortidsnedbør raskt trans-
porteres via tette flater (som hustak
og asfalterte veier) ned i glatte rør-
systemer med stor vannhastighet.

Ekstrem sommernedbor  i  Verdal den 21. juli
forte til flom. Foto: LeifArne Holme



På Fosen (ytre strøk av Nord-Trønde-
lag) må vi helt tilbake til 1930 for a
finne en tørrere sommer (mai-juli)
enn i 2003, hvis vi ser bort fra 2002.
Samme området hadde den våteste
mars måned på 42 år, og den våteste
desember måned på 23 år!

______-;-,-

Ved målestasjonen Øvrevatn i
Salangselv (Troms) har høstmånedene
september-november vært våtere bare
n gang (i 1975) i lopet av observa-
sjonsperioden på 90 år. I midten av
september var det for øvrig flom med
fem års gjentaksintervall i dette om-
rådet (Ofoten). Det var store variasjo-
ner i nedbørmengdene i forbindelse
med denne flommen, med skader i
enkelte mindre elver.

I sørlige strøk på Vestlandet og på Sør-
landet var det li ten vannføring både
vinter og høst. Året sett under ett var
vannføringen noen steder i denne
regionen ned mot 75 % av normalt.

På Østlandet var det tørt en lang
periode i siste halvdel av 2003, i likhet
med 2002. Helt i sørøst var det faktisk
enda tørrere enn i 2002. Ved målesta-
sjonen Magnor i Vrangselv utgjorde
middelvannføringen i juni-november
bare 37 % av normalt i tilsvarende
periode av året. Bare seks ganger i
løpet av de siste 92 årene har denne
perioden av året vært tørrere, siste
gangen var i 1959. Høstmånedene sep-
tember-oktober har aldri før vært så
tørre i løpet av disse årene som de var
i 2003.

Hva menes med Midt-Norge?
Mange av de spesielle hydrologiske
hendelsenei 2003 har skjedd i den
regionenvi har valgt d kalle Midt-
Norge. Midt-Norge er her brukt som
betegnelse pd Trondelagsfylkene og
Møre og  Romsdal.

Tl venstre:Ulva ved Hogsjoberget, oversti
Flisavassdraget (Hedmark).
Under: Rundlona i Holsa, sideelv til Vinstra
(Oppland).
Foto: Arne T.Hamarsland, NVE
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Middelvannføring i forhold til normalt ved utvalgte målestasjoner

Middelvannføring for hver måned i 2003

Middelvannføring for hver måned i perioden
1973-  2002

Enheten på den vertikale aksen er m3/s
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Lav grunnvannstand tidlig på året

Ved inngangen til 2003, var

grunnvannstanden lav stort sett i
heie landet sor for Troms. Tidlig

snosmelting varen 2003 forte

imidlertid til ng a gru nn
vannsma qasirene r un g ! g s 'an
det etter en Lorr hest.

Grunnvannstanden var tilbake til

normalt nivå med ett unntak i slut-
ten av april. Vestlandet fikk nemlig
vesentlig mindre nedbør enn normalt
i løpet av vinteren og hadde fortsatt
lav grunnvannstand ved utgangen av
april.

I perioder uten regn eller snøsmel-

ting, er det grunnvannstilsig som sør-

ger for å opprettholde vannføringen i

vassdrag. Etter en rekordvarm som-

mer med varierende nedbør, var

grunnvannstanden lav, spesielt i

Midt-Norge. Det resulterte i redusert

grunnvannstilsig til vassdrag som i

neste omgang førte til lavere vann-

føring i området. I samme perioden

fikk Sørlandet og Østlandet også bety-

delig mindre nedbør enn normalt.

Utpå høsten begynte det å bli problem

med vannforsyningen enkel te steder

på Østlandet, men omfanget var

begrenset til steder hvor det er

grunne brønner i morenematerialer.

En usedvanlig mild november og

desember med påfølgende snøsmel-

ting bedret situasjonen. Ved årsskiftet

var grunnvannsnivåene tilbake til

normalt nivå eller høyere enn det de

pleier avere på denne tiden av året.

'a. ':so
·-t;

"» •
Hydrologer pd befaring ved grunnvannskildei Osa, Hedmark.
Foto: Arve Misund, Interconsult ASA

Alle foto neste side: Arne T.Ha marsland, NVE
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Utviklingen i grunnvannstand i løpet av året

Start 2003 April Oktober Desember

[:=J Lav grunnvannstand c::::} Middels grunnvannstand 11111Høy grunnvannstand
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Høy vanntemperatur

Etter den varme sommeren
2002 var det vel fa som turde
dromme om en gjentagelse, mer
gsa 1 2003 var vanntempera-
turen i juli-august betraktelig
hoyere enn i somrene 1997-2001.

Forskjellen var størst nord for Sogne-
fjorden hvor vanntemperaturen var

2-3 °C høyere enn gjennomsnittet i
perioden 1997-2001. På Østlandet og
på Vestlandet sør for Sognefjorden var
forskjellen mindre, men likevel 1-2 °C
høyere enn i sammenligningsperio-
den.

Fra Møre og Romsdal og nordover til
og med Saltfjellet var det særlig juli
som var varm. Da var vanntempera-
turen 3-4 C hoyere enn i 1997-2001.
Lengst nord og i sør var begge
månedene jevnt varme.

I elver med bretilsig eller stor snø-
smelting fører økt lufttemperatur
også til tilførsel av mer kaldt smelte-
vann. Vanntemperaturen i 2003 var
derfor mindre enn 1 °C varmere enn i
1997-2001 i slike vassdrag.

Siden lufttemperaturen i perioden
1997-2001 var 0,5-1 °C høyere enn i

normalperioden 1961-1990 kan man
grovt anslå at forskjellen i vanntem-
peratur ville vært ytterligere 0,5-1 °C
høyere enn oppgitt ovenfor, sammen-
lignet med normalperioden 1961-
1990.

Den høye vanntemperaturen førte til mye badeliv. Her fra Osensjøeni Hedmark.
Foto: Arne T.Hamarsland, NVE
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-  Ranaelva 2003

-  Ranaelva 1997-2001

1. jul. 1. aug.

'

1. sep.

Her ser vi døgngjennomsnitt av vanntemperatureni den uregulerte delen av Ranaelvai 2003
sammen med gjennomsnittlige5-dognsmidler frasamme sted i perioden 1997-2001.Den
varme sommeren førte til høy vanntemperaturi elva, særligi juli.
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Forskjell i vanntemperatur mellom 2003 og perioden 1997-2001.
Temperaturen gjelder månedenejuli og august.

Alle foto: Arne T.Hamarsland, NVE



Stor sedimenttransport Beiarelva ved Sva,tiser1
» s - +

at e !

land er et pa et s kt
vassdrag Her var imdilertid us

sporten 2003 store

Beiarelva ligger øst for Svartisen
Nordland fylke. Før regulering var det
elver fra en rekke breer i fjellområdet
øst for Svartisen som rant ut i vass-
draget. Disse elvene hadde svært stor
sedimenttransport. Ved utbyggingen
av Svartisen kraftverk i 1990-årene ble
vannet fra seks av disse breene ført
bort fra Beiarelva og over til magasi-
net i Storglomvatn.

Før utbyggingen ble suspensjons-
transporten ved Klipa i Beiarelva målt
til a vere i gjennomsnitt ca. 10 000

tonn/ar.

Etter at reguleringen ble iverksatt

hosten 1993 ble suspensjonstranspor-
ten målt til bare 2 000 tonn/ar i 1994.
Transporten var lav i en periode, men
steg deretter gradvis til de samme
nivåene som før reguleringen. I 2003
ble det imidlertid målt 67 000
tonn/år. Dette er ekstremt mye i for-
hold til hva som ble målt før utbyg-

ging. Mer enn 90 % av transporten ble
målt i forbindelse med en stor flom i
september som kulminerte på
320 m 3/s ved Klipa. En foreløpelig
analyse viser at den hadde et gjen-
taksintervall på 5 - 10 ar.

Årsaken til den store transporten er
ikke helt klarlagt, men den har sann-
synligvis sammenheng med at det
kan ha vært overløp ved noen av tun-
nelinntakene under flommen. Over-
løp kan føre til ekstra erosjon i områ-
der nedenfor slike inntak. Det har
også tidligere blitt registrert erosjons-
skader etter overløp, som kan indike-
re dette.

Suspensjonstransporten er den
delen av sedimenttransporten
som holdes svevende i vannet
pga. vannhastighet og turbu-
lens.

Analyse av vannprøver viser at partik-
kelkonsentrasjonen var spesielt høy
under flommen i september, men
svært lav resten av sesongen. Også
dette kan tyde på en sammenheng
med overløpene. Det har imidlertid
vært endringer i erosjonsforholdene
langs hovedløpet av Beiarelva etter
reguleringen. I tillegg kan isganger i
senere år ha ført til åpne sår langs
elveløpet og dermed medvirket til at
transporten ble så stor i 2003.

80000 , w

{e

60000
,._ 5
«0-C 40000C
0.....,

20000

0

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Målt suspensjonstransport ved målestasjonen Klipai Beiarelva 1989-2003. Den store
transporten i 2003 skyldes vesentlig en stor flom i september som kulminerte pd 320 m'/s,
med et gjentaksintervall pd 5-10år. Vannføringen tidligerei 2003 hadde ikke vært over
80 m'/s. Partikkelkonsentrasjonen under flommen var ca 4 gfl, mens den resten av året lå
godt under 10 % av dette.
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Mer om vann

NVEs Internettsider gir deg mer
informasjon om vann og om
hydrologiske data.

•  "NVE-atlas"
NVE-atlas er et kartverktøy med allsi-
dige opplysninger om NVEs fagdata.
Ved å zoome inn kartet, er det mulig
å få markert plasseringen av NVEs
hydrologiske målestasjoner, samt slå
opp informasjon om stedsnavn og hva
som måles. Selve måledataene er fore-
løpig ikke tilgjengelige her. Bruk iko-
net øverst til venstre på www.nve.no.

•  Hydrologiske data på Internett
og med E-post:

NVE pre-
s en ter er
data i sann
tid fra ca 60

vanntands-
/ vann fø-
rings stasjo-
ner for de

siste to månedene sammen med sta-
tistiske data. Sanntidsdata fra utvalg-
te målestasjoner for grunnvann og
noen lufttemperaturmålinger er også
tilgjengelig. Grafene og tabellene
ajourføres automatisk alle dager ca
9.00 og 15.30. Bruk meny på venstre
side på www.nve.no:
Flomvarsel > vannføringsdata.

NVE tilbyr dessuten automatisk leve-
ranse av sanntidsdata med e-post.
Data kan sendes på valgfrie tids-
punkt. Vi tilbyr flere ulike filformat
som er egnet for videre automatisk
håndtering av de mottatte dataene,
eventuell manuell bearbeiding i reg-
neark. NVE tilbyr også automatisk
utsending av beregnede prognoser.

NVE kan sende historiske måleserier
elektronisk via e-post, på diskett, på
CD eller som papirutskrifter. Filer kan
leveres i ulike formater, bl.a. egnet for

import i regneark og i andre standar-
diserte formater. I denne form kan det
leveres originale måledata, men også
ulike aggregeringer som for eksempel
ukes-, maneds- og årsverdier, persenti-
ler og andre statistiske avledninger.

•  Avrenningskart
NVE tilbyr kart som viser .5>

. · .gjennomsn1ttlig avren- ?

ning over året for perio- / ...

den 1961-1990. Mer 1. 1.-·· .. ·· ..
informasjon finnes 3. -
pa NvE sine t
Internettside. Bruk 3
nedtrekksmeny på www.nve.no:
Vann> Hydrologi>Overfla tehydr./
hydrogeologi>Avrenningskart.

(Iii Vannføringsprognoser og flom-
varsler

Vannføringsprognoser utarbeides
kontinuerlig for hele landet. Dersom
det er fare for vannføring større enn
et visst nivå blir det sendt flomvarsel
til relevante mottakere (de bered-
skapsansvarlige i fylkene, andre
offentlige etater, kraftforsyningen og
media).
Prognoser og flomvarsler
er tilgjengelig på NRKs

3gt-
tekst-TV side 319 0g pi 3
Internett. Bruk meny pa ?
venstre side pa _

,4www.nve.no:
Flomvarsel > vars-
ler, meldinger,
prognoser.

Hydrologisk manedsoversikt
I starten av hver

 

Stor vanntnng
Normat vannfering
Lrten vannforing

Stigende tendens
4 Svnkende tendens
»  Sma forandnnger

måned gir NVE ut
en oversikt over for-
rige måneds til-
stand for vannfø-
ring, snø, grunn-
vann og markvann
i norske vassdrag. I

tillegg blir det presentert korte fag-
lige notiser og artikler. Månedsover-
sikten blir gitt ut som papirutgave
innen den 10. i hver måned, og kan
også leses på Internett.
Bruk nedtrekksmeny på www.nve.no:
Vann>Hydrologi>Hydrologisk måneds-
oversikt.

•  Hydrologiske data på
mobiltelefonen

NVE har en WAP-tjeneste som gir til-
gang til sanntidsdata for vannføring

og andre parametere
i vassdrag over hele
landet, direkte via
mobiltelefon. I alt er
data fra om lag 75

målestasjoner åpent
tilgjengelig. For hver
stasjon vises en graf

som gir utviklingen siste døgn eller
siste 5, 30 og 90 døgn. Tallverdiene for
siste døgn kan også vises. Tjenesten
finnes på wap.nve.no.

Flomsonekart
Flomsonekartprosjektet i NVE startet
opp i 1998. Flomsonekartene viser
med stor presisjon hvilke områder
som oversvømmes i en flomsituasjon
med oppgitt gjentaksintervall.
Kartene blir produsert på digital
form, slik at brukerne kan benytte
data i egne verktøy og lage presenta-
sjoner sammen med andre data.
Kartleggingen skal dekke de område-
ne i Norge som har størst skade-
potensial. NVE tar sikte på å kartlegge
elvestrekningene med prioritet 1 og 2
i Flomsonekartplanen innen 2007.

Det vil si totalt 129 områder som dek-
ker ca. 1250 km elvestrekning.
Bruk nedtrekksmeny pa
www.nve.no: NVE>Vann>
Vassdragsinformasjon> Flomsone kart.
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Ostri ved  Brumellomlii,  Skjdk i Oppland. Foto: Arne T.Hamarsland, NVE



Om den hydrologiske tjenesten NVE

NVE ble opprettet i 1921 og ligger
under Olje- og energidepartementet
med ansvar for å forvalte vann- og
energiressursene i landet.

NVE skal sikre en helhetlig og miljø-
vennlig forvaltning av vassdragene,
fremme en effektiv kraftomsetning
og kostnadseffektive energisystem og
medvirke til effektiv bruk av energi.
Direktoratet har en sentral rolle i
beredskapen mot flom og vassdrags-
ulykker og leder den nasjonale kraft-
forsyningsberedskapen.

NVE er engasjert i forskning og u tvik-
ling (FoU) og internasjonalt samar-
beid innenfor sine fagområder og er
nasjonal faginstitusjon for hydrologi.
NVE har ansvar for hele fagfeltet
innenfor det hydrologiske kretsløpet,
gjør hydrologiske undersøkelser og
analyser og driver en omfattende opp-
dragsvirksomhet. Det meste av det
hydrologiske arbeidet i NVE foregår i
Hydrologisk avdeling, opprettet i
1895 som en del av det daværende
Kanalvæsenet.

• NVE skaffer data om vannressur-
sene gjennom kontinuerlig måling,
registrering og feltarbeid.

• NVE har ansvaret for den nasjonale
flomvarslingstjenesten og arbeider
med problemstillinger knyttet til
tørk og flom.

• NVE måler og analyserer data for
mark- og grunnvannsressurser.

• NVE måler og registrerer snømeng-
der og massebalansen til isbreene,
og analyserer disse registreringene.

• NVE gjør feltundersøkelser og ana-
lyser som har stor verdi for miljø-
spørsmål, for eksempel is, vanntem-
peratur og sedimenttransport.

• NVE har ansvaret for den nasjonale
hydrologiske databasen, Hydra II,
og leverer analyser, statistikk og
modellberegninger basert på data
fra alle deler av det hydrologiske
kretslopet.

r

En av NVEs m@lestasjoner for sedimenttransport, ved Sand i Suldalsldgen (Rogaland).
Foto: Jim Bogen, NVE
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Breivatn snopute ved Hovden i Setesdal (Aust-Agder). En snopute miler hvor mye vann
snoen tilsvarer n@r den smelter. Foto: Vidar Raubakken, NVE



Hvor får NVEhydrologiske data fra?

NVE eier og driver et omfattende nett
av målestasjoner for hydrologiske
data. I tillegg driver NVE mange måle-
stasjoner på oppdrag fra eksterne
kunder. Dette er i hovedsak vannkraft-
produsenter, som også gjør noen av
disse målingene selv og rapporterer
dem inn til NVE. Alle de hydrologiske
dataene blir lagret i NVEs nasjonale
database, HYDRA II. Denne databasen

inneholder alle hydrologiske data
som har blitt rapportert inn til NVE.
De eldste dataseriene i databasen går
mer enn 100 år tilbake. Den aller eld-
ste har data så langt tilbake som fra
1846. Noen målestasjoner har blitt
nedlagt av forskjellige årsaker, men
det som finnes av data fra disse er
også lagret i HYDRA II.

En opptelling av aktive målestasjoner
pr. 1. juni 2003 viser at

• Det finnes ca 14 70 målestasjoner
hvor det blir registrert enten vann-
stand eller vannføring. Av disse lig-
ger ca 650 i kraftverksmagasin og

570 i elver. Ytterligere 170 stasjoner
ligger i tilknytning til kraftverk
hvor det er driftsvannføring eller
overløp/overføring som blir regi-
strert. Ved resten av disse 14 70 sta-
sjonene blir det registrert vann-
stand i innsjøer (52), vannføring
ved urbanstasjoner (16) og vann-
uttak (4).

• Det finnes ca 80 målestasjoner som
registrerer grunnvannstand og ni
som registrerer markvannstand.

• Det finnes ca 390 målestasjoner
hvor det blir registrert vanntempe-
ratur; 267 i elver, 97 i innsjøer og 25
i grunnvann.

• Det blir årlig utarbeidet iskart pa
80 steder. Tykkelsen på isen blir
målt på ca 30 steder og det måles
teledyp 14 steder.

• Det samles inn data fra 24 snøputer.
I tillegg rapporterer mange regu-
lanter inn resultat fra manuelle
snom@linger.

\

Overst t.v: Etablering av m@lestasjon for grunnvann. Foto: Herve Colleuille, NVE
Overstt. h.: Mdlestasjon for teledyp pd  Jren  (Rogaland).Foto: Herve Colleuille, NVE
I midten t. v: M@ling av snodyp utfores bade pd sno og bre. Herfra Norefjell.Foto: Frode
Kvernhaugen, NVE
I midten t. h: Tetthetsmalinger av snoen m@ utfores for d finne ut hvor mye vann snoen til-
svarer ndr den smelter. Foto: Turid-Anne Drageset, NVE
Nederst t.v: Vannforingsm@ling. Foto: Hydrologisk avdeling, NVE
Nederst  t.h.:  En av NVEs nye malestasjoner for vannforing. Foto: Hydrologisk avdeling, NVE

Det blir registrert sedimenttrans-
port i vassdrag ved 32 målestasjo-
ner, massebalanse fra 14 breer og
frontposisjon for 30 breer.



Vi rte Y
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Har du spørsmål om hydrologi, ta kontakt med NVE,

Hydrologisk avdeling på hydrology@nve.no,
telefon 22 95 93 32, telefaks 22 95 92 01.

NVE har fem regionkontorer du også kan kontakte hvis

du har spørsmål innenfor det hydrologiske fagområdet.

Region Nord (RN), Narvik
Telefon: 76 92 33 50
Telefaks: 76 92 33 51

E-post: rn@nve.no

Region Vest (RV), Førde
Telefon: 57 83 36 50
Telefaks: 57 83 36 51

E-post: rv@nve.no

Region Midt-Norge (RM), Trondheim
Telefon: 72 89 65 50
Telefaks: 72 89 65 51

E-post: rm@nve.no

Region st (R), Hamar
Telefon: 62 53 63 50
Telefaks: 62 53 63 51

E-post: ro@nve.no

NVEs hovedkontor, Oslo
Hydrologisk avdeling
Telefon: 22 95 93 32
Telefaks: 22 95 92 01

E-post: hydrology@nve.no

Region Sør (RN), Tønsberg
Telefon: 33 37 23 00
Telefaks: 33 37 23 05

E-post: rs@nve.no
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