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Hydrologirådet deltok sam men med v innerne av pr isen i 20 11, elever fra Berg
v ideregående skole, på Nat urfagkonferansen på Blindern i september . Proajektet hadde
egen stand med demonstra sj on av oppgaven, og invi tasj on er ti l 20 12-konkurransen ble
akt ivt delt ut t il lærerne .

Det sam arbeides fort sat t med RENATEsenteret og Forskerfabr ikken for a oke interessen
for pr isen .

Pr iser t il student foredrag og - poster
Mariann e Bren den , Insti t ut t for vann- og m ilj otekn ikk , NTNU, vant posterpr is ved
fagmot et "Urbanhy dro logi - grunnl a get for moderne og bærekraft ig urban overvanns-
håndter ing" 29 . september for posteren : "Fj ern ing av part ikulært mater iale i overvann
ved bruk av regnbed . PCB - den far lige ny kom meren i overvann ."

Marti n Mora wietz, UiO og Kim A . Paus, NTNU, delte pr isen for beste pre sen tasj on av sine
dr . grads arbeider ved fagmøtet "Hydrologisk forskn ing i Norg e - ny e forsknings-
resultater fra PhD- og MSc-pro sj ekt er" . Astri Soi land , masterg radsst udent ved UMB, vant
pr isen for beste post er .

NHR st ilt e pr iser på kr 2 500 ,- til disposisj on for beste st udent foredrag og -poster ved
NGUs 21. sem inar om hydrogeologi og milj ogeokj emi 14 .- 15. febr uar . Pa grun n av lav
st udent deltakelse ble det i år ikke delt ut pr is .

Støt te t il reise/ deltakelse ved fagmøter/ konferanser
NHR har bidratt med støt t e t il reise/ deltakelse ved ulike fagmøter/ konferanser t il 16
st udent er i per ioden .

Oversik t over norske utdanningstilbud innen h ydrologi/ vann
Oversikten over norske utdanningst ilbud innen hydrologi/ vann , som er presentert på
NHRs net t sider , er oppdatert .

Viten om vann
Prisen ble i 20 12 t ildelt Sy lv i Gaut for net t stedet www .grunnvann .no . Nett stedet er en
informasj on sportal om gru nnv ann som er ut vik let ti l hj elp for alle som v il vit e mer om
denne v iktiqe vannressursen . Sy lv i Gaut ved Norges qeoloq iske undersokelse er den
første kv innelige pr isv inneren av "Viten om vann" .

Leder av NHR, Tor ill Engen Skaugen, som normalt leder j ury en, hadde selv nominert en
kandidat og ble derfor inhabil. Juryen har derfor bestått av Hege Hisdal (nestleder NHR) ,
Bert e Figenschou Amundsen (inform asj onsdirekt or NGU) og Tor il Hofshagen
(assist erende d irektør Norsk Vann) . Det presiseres at Berte Figenschou Amundsen ikke
utt alte seg om foret rukket kandidat i og med at hun er ansat t i sam me inst it usj on som
en av de nom inert e .

Pr isen ble i år delt ut for 9 . gang og v il neste qanq bli ut ly st i 20 14 .

Fagm øte r , se m ina rer og konferanser

Sy mposiet "Nort hern Research Basin 20 11" samlet 38 deltakere fra sj u land og fant sted
på ulike lokaliteter på Vest landet 16 .-20 . august . NHR bidro med kr 20 000 ,- til
student deltakelse . Hovedsponsorene var Norges forskningsråd, Stat kraft og CEDREN.

Fagmot et "Urb anhy drologi - gr unnl a get for moderne og bærekraft ig urban overvanns-
håndter ing" ble avholdt 29 . september med 76 deltakere på NTNU i Trondheim . Møtet
omhandlet spørsmål om hvordan v i skal håndtere framt idens overvann i byene og hv ilken
kompet anse som t rengs for a lose ut fordr ingene knytt et t il økt av renning og fortett ing .
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Det b le delt ut pr is for best e post erp resent asj on , se s . 6 . Progra m finnes i ved legg 4 .

Fagmøt et "Hy dro log isk forskning i Norg e - ny e forskn ingsresu ltater fra Ph D- og MSc-
prosjekt er " g ikk av st abe len på CIENS 24 . o ktober med 50 deltakere . St udenter presen-
terte egne arbeider innenfor temaene :

• Flom , prognoser og stat ist isk modeller ing
• Hy drau lisk modeller ing
• Grunn- og markvann
• Nedbør og k limaendr inger

Det ble delt ut pr iser for best e present asj oner og post er , se s . 6 . Program finnes
vedlegg 5 .

Konferansen "Vann og m at sikkerhet " ble av ho ldt på Verdens vanndag 22 . mars 20 12 på
Cl ENS i Oslo . Konferansen som sam let 10 5 delt akere ble gj enno mført i samarbe id med
Norsk Vannforening , TEKNA Norsk Bistandsforum og Den norske UNESCO-kom m isj onen,
med NVE, NIVA, CI ENS, Biofors k og Po ly t ekn isk Forening som medarrangører . Pr isene
"Norsk Jun iorvannpr is" og "Viten o m vann " b le delt ut på ar rangementet . Program finnes
i ved legg 6 .

2" Conferenc e on Modelling Hy dro logy. Clima t e and Land Surface Processes
Planlegg ing av den 2 . konferansen innenfor temaet er st art et opp . Den går av st abelen
på Losby Gods 10 .- 12 . september . 35 abst ract s har kom m et inn, og program er under
ut arbe idelse . Det er nedsatt en kon feransekomi te som arbeider med det prakt iske og
fag lige innho ldet . Denne best år av Chong -Yu Xu (UiO) , Helen French (UMB) ,
Hans Chr ist ian Udne s (GLB) , Kolbj o rn Engel and (SINTEF), Hege Hisda l (NVE) og
Tor ill Engen Skaugen (met .no) .

Present asj on er fra fagmøt ene , konferansene o .l. blir fort løpende lagt ut på NHRs
nett sider : www .hy dro log iraadet .no .

Va nnre late rt fo rsk n ing

NHR koord inerer innsp ill t il forskn ingsakt iv it et er og arbeider for å st imulere t il forskn ing
gj enno m fagmøt er og konferanser (se t id ligere omta le) og v ed økonom isk støt t e t i l bl. a .
ungdom og st udent er . NHR g ir også innspill t il den internasj on a le forskni ngsagen daen ,
blant annet gj ennom å vaere nasj on a l I HP-kom it e (se pkt . 2 .4) og gj ennom samarbeid
med Nord isk Hy drolog isk Foren ing (se pkt. 2 .3) .

2 .3 Nord iske a kt iv it e t e r

Nord isk Hy dro log isk Fore n ing ( N H F)

NHR har oppgav en å inndr iv e m edlemsavg ift er for NHF for de norske medlem mene . Det
var i 20 11 42 beta lende enke lt med lem m er og 4 insti t usj onsmedlemm er fra Norge .

Med lem mer i NHF får redusert pr is på Hy drolog irådet s arrangement er på lik linj e med
NHRs medlem mer .
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2 .4 Inte rnasj ona le a kt iv ite te r

UN ESCO - I nte rn at iona l Hy dro log ica l Progra m m e  ( IHP)
htt p :/ / ww w .unesco .org/ w at er/

Norsk hy drolog iråd fungerer so m naajonal kom it e for UNESCOs Int ernat ional Hy dro log ica l
Program me .

/HP Region I
Hy drolog irådet s leder de lto k på IHP Reg ion 1-møt e i Dublin 5 .-6 . sept em ber 20 11. Hun
gj orde der oppmerksom på at den norske I HP-kom it een er beky m ret for v iderefør ingen
av FRI END-akt iv itet en i p lanene for I HP-V I 11. Det er også skrevet et brev t il sekret ar iat et
om det t e (se under) .

Engen Skaugen og den danske represent ant en Dan Rosbj erg inform erte I HP Region 1-
delt akerne om t rad isj onen m ed t il enhver ti d a ha en nord isk represent ant i UNESCO I HP
Council . Man sitt er da i 4 år av gangen . Hvem so m sitt er i Council har gått på rundgang
ett er en best emt orden . Finland avslutt et s in per iode i fj or , Danm ark sto så for t ur , Norge
følger så før Sver ige . Sv er ige er im id lert id valgt inn i Council fo r de nest e 4 årene før
Danmark og Norge . Den norske I HP-kom it een on sker a sit t e i UNESCO IHP Council forn .
20 16 , 0g v il derfor i 20 12 forberede frem m ing av sitt kand idat ur .

/HP VII (2008 -20 13)
I HP V I I : Water Dependencies : Sy st ems under St ress and Societa l Responses pågår i en
6 års-per iode fram t il 20 13 .

Akt iv it et er innen følgende hovedt emaer skal gj ennomføres i I HP V 11:

1 . Adapt ing to t he im pacts of g loba l changes on r iver basins and aqu ifer sy st ems
2 . St rengt hening w at er governance for sust ainability
3 . Ecohy dro logy for sust ainabilit y
4 . Wat er and life support sy st ems
5 . Wat er educat ion for sust ainable deve lopm ent

Følgende "Cross Cutt ing Program m es" er kny tt et t il IHP V I I-program met : HELP, FRI END
og Educat ion and Capacity Bu ild ing .

/HP VII I (20 14 -20 19)
NHR ko m i februar 20 11 med kom ment arer t il første forslag t il akt iv it et er som ska l
innlem mes i I HP V I 11. NHR pekt e spesielt på v ikt ighet en av at FRI END fort sett er som
"cross-cutt ing act iv it y " under IHPs V I I I- fase . Det ser ut t i l at FRIEND og HELP et t er
denne prosessen er g itt en form ell st at us som I HP-program mer i kom mende per iode .

FRIEND- Water (Flow Reg im es from In ternat ional Exp er im ent al an d Net work Data)
Norge har i 20 11 vært representert i sty r ingsgruppa for EURO FRI END med
Lena M. Tall aksen (UiO) . Det er ikke av ho ldt møte i sty r ingsgruppa i 20 11, men flere
møt er er av ho ldt i en m indre arbeidsgruppe (FRI END-Wat er st ra t egy group) i reg i av
UNESCO. Gruppen som best år av Siegfr ied Dem ut h , Henny van Lanen , Dav id Hannah ,
Gregor Laaha og Lena M. Ta llaksen , har arbeidet for a o ke sy n lighet en t il FRI END-Wat er
og a revi t al isere FRIEND-prosj ekt et og det s kj ern eakti vi t et er (he t er na FRIEND-Wat er ) .
Gruppen har av ho ldt t re møt er i 20 11, 0g bl. a . produsert en ny FRI END- Wat er bro sj y re'
og New slet ter for 20 11, 0g m an har lagt ut info rmasj on smater iale pa iTunes University .
Videre har m an j obbet akt iv t for a behol de FRI END som et "cross-cutt ing " program i I HP-
V I 11 (20 14-20 19) , og det er plan lagt et felles fag møt e på EGU i 20 12 . Man arbeider også

1 ht t p :/ / unesdoc.unesco .org/ images/ 0021 / 002139/ 213977 E.pdf
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med plan legg ingen av den neste og 7 . int ernasj on ale FRI END-Wat er konferansen som
forv en t es a finne st ed i Viet nam først e ha lvdel av 20 14 .

FRI END-Water med lem mer fra Norge er Johannes Deelstr a (Bio forsk) , Elin Langsholt,
Donna Wilson , Hege Hisdal , Lars Roald , Thomas Skaugen , Wai K. Wong og Anne Fleig
(alle NVE) , Kolbj orn Engeland {S INTEF) og Lena M . Tallaksen og Lukas Gudm undsson
(UiO) . Samarbeidet er organ isert i fem g rupper et t er forskn ingst ema, herunder reg iona le
vannfør ingsdat a , lavv ann og tørke , ekst rem nedbør og f lom , storskala hy drolog i samt
nedbørfelt prosesser (ht t p :/ / ne-fr iend .bafg .de) . I t i llegg sam arbeider norske med lem mer
med andre reg ionale FRIEND-grupper , inkludert HKH (Hindu -Kush Himalay as) og sør lige
Afr ika . Den ny lig oppdat ert e FRI END-dat abasen EWA (European Wat er Arch ive) har siden
oppdat er ingen i 200 9 blitt beny tt et i en rekke forskningsarbeider med norske b idrags-
y t ere . Videre har norske medlem mer b idrat t t il en COST søknad med ut spr ing i EURO
FRI END, rett et mot lavvann og tørke i Europa nå og i framt iden .

Nor thern Research Basins (NRB)
Nasj ona le kom iteer under I HP dannet i 1975 arbe idsgruppa Nort hern Research Basins
(NRB) . NRBs rolle er a underst ot t e hy dro log isk forskn ing i nord lige nedslagsfelt som er
do m inert av snø , is og frossen grunn . I dag delt ar Cana da, Dan mark/ Gron land , Finland ,
I sl and , Norge, Russland , Sver ige og USA i NRB-samarbeidet . 18 fagmøter er av ho ldt
siden 19 75 .

20 11 var et spennende år for Norge i NRB sam menheng . Vi arra ngert e " 18th North ern
Research Basin Workshop and Sy m posiu m " og var vert skap for et eksk lusivt selskap av
forskere med fokus på vann i kaldt k lima . En kom it e med med lem mer fra St at kraft ,
NTNU, UiO og NVE present ert e et int eressant fag lig program . Kom it een laget også et
godt sosialt progra m i en reise i og mello m nat urg it t e j uveler og la ved a skaffe støtt e fra
Norges forskningsråd , St at kraft og CEDREN et økonom isk godt grunn lag for konferansen .
Finanskr isen ført e t il at USAs og Cana das delegasj on er b le ha lvert i forho ld t il normalt .
Likeve l var det 38 personer som deltok på arrangement et . Delt akerne møtt es i Bergen ,
og Hurt ig rut a brakt e dem v idere t i l Geiranger . Lederen av Arct ic Monit oring and
Assessment Program , Lars Ot t o Reiersen , åpnet konferansen . Han fokusert e på hva
ob serv asj on ene i Arkt is fort eller i forho ld t il scenarioene for k limaut v ik lingen . Endr ingene
ser ut t il a kom m e raskere enn modeller så langt har est imert . Fagl ige sesj on er ble
avho ldt i Loen og Fj ær land . Fo kus var på nedbør som snø, assim iler ing av hy dro log isk
inf orm asj on , kald - kl im a hy drolog i i int eraksj on med oko sy st emen e og ti l slutt
"supersites" , der m an sat ser pa a samle FoU-pro sj ekt er rela t ert ti l samme t ema og a
bruke og opparbeide infrast rukt ur og lange t idsser ier t il a sto t t e opp under prosj ekt en e .
Terry Prow se , med st or tyn gde int ernasj on alt i forho ld t il k limarelat ert forskn ing i
arkt iske om råder , inn ledet t il debatt om framt id ig samarbeid i NRB. Hans budskap var at
det finnes et st ort uut ny tt et pot ensiale som både my ndighet er og NRB må være bev isst e
på . Mer inf orm asj on om konfera nsen finnes på ht t p :/ / www .18t hnrb .com/ .

Konferansen g ikk m ed et overskudd påly dende 150 000 k r . NHRs sty re v il av k lare
hvordan d isse m id lene skal d isponeres .

Norsk represent ant i NRB-samarbeidet er Oddbj ørn Bru land i St at kraft .

IAHS
Int ernat ional Associat ion of Hy drolog ica l Sciences ( IAHS) har en nasj onal repre sent ant
for hvert land som er medlem . NHR fungerer som va lgkom ite for Norges nasj onale
represent ant og vararepresent ant . Valg av represent ant foret as av Norsk Geofy sisk
Foren ings årsmøt e . I 20 11 b le Per St ålnacke ved Bioforsk valgt som Norges
vararepresent ant for IAHS.
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3 ØKONOM I

M ed le m sa vg ift e r

Medlemsavgift for 20 11 har vært kr 2 50 0, - .

Re gnsk a p fo r 2 0 1 1

BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGN SKAP
I nnt e kte r Ut a ift e r I nnt e kt e r Ut g ift e r

N HR dri ft
Medlemsavaift er 6 2 50 0 57 50 0
Stvre moter/ arsmote 40 00 0 12 4 36
Dri ft sut aift er 10 000 4 39 7
NVHR a kt iv it et e r

Deltakelse UNESCO 15 00 0 5 376
F aamoter 50 0 00 7 5 00 0 126 4 50 44 4 52
Form id linq oq rekrut ter inq 5 5 000 13 28 2 59 9 9 2
Studen tstotte oq -pri ser 40 0 00 30 290
"Viten om vann" 0 0
Sum 1 1 2 5 0 0 2 3 5 0 0 0 19 7 2 3 2 1 5 6 9 4 3

• I posten fagmøter er det på inntektssiden i regnskapet ink ludert en bevilgning fra Meteoro logisk inst it ut t på
kr 80 000 .- . som er øremerket stot te t il konferansen 2nd Conference on Modelling Hydrology . Climate and Land
Surface Processes som avv ikles 10 .- 12 . sept ember 2012. Det te gj enspeiles også i bala nsebudsj ett et under .

Overført fra 20 1 0
Balanse (overskudd) 20 11
Overføres t il 20 12

kr 574 99 4
kr 40 289
kr 6 15 28 3

Regnskapet føres  av  NVE som egen akt iv itet i st at sregnskapet .

Sekretar iatets (NVEs) egeninnsats
NVE har i forbindelse med sekre tar iat sfunks j on en bidrat t med en arbeidsinnsats på om
lag 400 t imer . I t illegg har sty rerepresentantene bidrat t med en bety delig arbeidsinnsats .

NVE har også bidratt med t ry kking  av  invitasj on er og rapporter , kontormater iell og
dekket porto- og telefonutg ift er m .m .
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VEDLEGG 1

MEDLEMMER NORSK HYDROLOG I RÅD 20 11 - 20 12 (pr . 0 1 .0 4 .20 12)

Bioforsk

BKK Produksj on AS

Glom mens og Laagens
Brukseierforening

Høgsko len i Telemark

Høgsku len i Sogn og Fj ordane

Internat iona l Cent re for Hy dro pow er

IR I S- 1 nt ernat ional Research Inst it ute Represent ant :
of St av anger AS Vararepresent ant :

Jernbaneverket IRO

Ly se Handel AS

Met eoro log isk inst it utt

Norges geo log iske undersøkelse

Representant :
Vararepresent ant :

Represent ant :
Vararepresent ant :

Representant :
Vararepresent ant :

Represent ant :
Vara represent ant :

Represent ant :
Vararepresent ant :

Representant :
Vararepresent ant :

Represent ant :

Represent ant :
Vararepresent ant :

Represent ant :
Vararepresentant :

Representant :
Vararepresent ant :

Norges vassdrags- og energ id irektorat Representant :
Vararepresent ant :

Norsk inst it ut t for vannforskn ing

Norsk Polar inst it ut t

Represent ant :
Vararepresent ant :

Represent ant :
Vararepresent ant :

NTNU - Inst . for vann - og milj ot ekn ikk Repre sen tant :
Vararepresentant :

Oslo vann- og av løpsetat

Pow el AS

Represent ant :
Vararepresent ant :

Represent ant :
Vararepresent ant :

Johannes Deelst ra
Jens Kværner

Ingv ill St enset h
Torbj ørn Kirkhorn

Hans-Chr ist ian Udnæs
Tur id-Anne Drageset

Harald Klem pe
Live Sem b Vest garden

Helge Henr iksen
Matt h ias Paet ze l

To m Solberg
Laura Cordoba Bull

Age Mo lversmy r
Asbj ørn Bergheim

St einar Myrabo

Magnus Landst ad
Cam illa H. Øv rebekk

Tor il l Engen Skaugen
Ole Einar Tv eito

Bj ørn Frengstad
Sy lv i Gaut

Mort en Johnsrud
Hege Hisdal

Br it Lisa Skj elkvale Mon sen
An ne B. Christi ansen

Jack Kohler
Jan-Gunnar Wint her

Knut Alfredsen
Sveinn T. Thorolfsson

Pet t er Morst ad
Mat h ilde Stokopf

Beat e Sæt her
Linnea Sparrm an
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Medlemmet

Meteorologisk inst itutt
(met .no)
skal sørge for den offen tlige meteo-
rologiske tj enesten for sivile og m ili-
tære formål. In stitu t tet skal arbeide
for at styrem akter, naering sliv, insti-
tu sj oner og folk flest best m ulig skal
få m ulighet ti l a sikr e liv og verdier,
for plan legging og for vern av m ilj øet .
m et .no skal i hovedsak a) varsle været ,
b) studere Norges klim a og gi kl im a-
tologiske u tredn inger, c) drive meteo-
rologiske observasj onsnet t i Norge ,
d) forski ngs- og u tviklingsarbeid ,

e) levere flyværtj enester, f) formid-
ling, ta oppdrag og yte spesialtj enes-
ter, g) være m ed faglig in ternasj onalt .
Met .no drifter nettportalen yr.no i
sam arbeid m ed NRK. Her form idles
værvarsler m m . for Norge og verden .
Antallet brukere av nettportalen var i-
erer, og var rekordhøyt i som mer m ed
3.7 m illioner brukere på en uke.

GRM eteorotost
. ,  instituttg et .no

Dr. gradsarbeid om radarnedbør og hydrologisk modellering
Yisak Su ltan Abdella arbeider med
sin doktorgrad ved Institu tt for
vann- og m ilj otekn ikk , NTNU, som
en videreføring av m astergraden som
handlet om hydrologisk m odeller ing.
Nøyaktig estimering av rom lig dis tr i-
buert nedbør er avgjørende for
vellykket modellering av hydrologiske
prosesser og prediksj on av flomm er.
Den vanligste tilnærm ingen til
hydrologisk modellering i Norge vil
basere seg på data for times- eller
døgnnedbør innhentet fra et nettverk
av nedbørsmålere. På grunn av upresise
kunnskaper om hvordan nedbøren
fordeler seg i romm et , vil (rom lig
fordelt ) nedbør som utledes av disse

dataene inneholde både systematiske
og tilfeldige feil. For a oppna et mer
presist estim at av nedbør, kr eves det
et tett nettverk av nedbørsm ålere. Et
slikt nettverk er tilgjengelig bare for
noen få nedbørfelt . I de senere år har
imidler tid installasj on av værradarer
i Norge gjort radardata til en ny kilde
for a oppna bedre estimat av romlig
fordelt nedbør. I lys av dette er det i
prosj ektet estimert kvantitativ nedbør
basert på radarmålinger. Fordelen med
a bruke radarnedbør i hydrologisk
modeller ing er undersøkt ved a anven-
de en distribuert hydrologisk m odell
på Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag.

Meteorologi og hydrologi er overlap-
pende fagom råder, m et .no har derfor
stor in teresse i a sam arbeide med vann-
faglige etater. Et eksempel som kan
trekk es frem i sa m ate er samarbeidet
m ed NVE og andre etater i etablerin-
gen av nasj onal skredvarsling i Norge.

Post t il NHR ]
Post boks 5091 Majorst uen, 030 1 Oslo

Tlf : 09575

E-post : nhr@nve.no

w w w.hydro logiraadet .no

Juniorvannprisen
Vinnerne av Norsk j uniorvannpris 2011 deltok i august
på den in ternasj onale finalen under Stockholm Water
Week. USA van t finalen .

De norske delt akerne i den int ernasjonale f inalen Henning Kaland og
Krist offer Karud og NHRs represent ant Synne Kleiven blir g rat ulert
av kronprinsesse Vict or ia.

Konferanser

Urba nhydrologi, NTNU, Trondhe im,29.09.11.

Hydrologisk forskning i Norg e 2011, CIENS, Oslo,
24.10.11.

II. conference on modelling hydrology, climate and land
surface processes,
Losby, 10.-12.09.12

Se mer inform asj on på : ww w .hydrologiraadet .no

UNESCO-IHP Region 1-mote ble avhold t i Dublin 5.-6.

septem ber. Torill Engen-Skaugen representerte
Norge og rapporter te om vare IHP-akt iviteter. Videre
la hun vekt på viktigheten av at FRIEND-samarbeidet
må for tsette i neste fase av IHP (fase VIII).



w ww .hydro log iraadet .no Ma rs 20 12.........................................................................................
Leder

Norges geofaglige
forskning er evaluert !
En in ternasj onal ekspertgruppe
har, på oppdrag av Forsknings-
rå det , eva lu er t kva l i te ten på
Norges geofaglige forskn ing .

Resu lta te t e r lan ser t m ed
rappor ten "Research in

Ear t h Sci ences in Nor-
way". Miljoene som har
vært evaluert er helt sen-
trale for a mote utford-

ringene innenfor klim a og
fornybar energi, og for a vide-

reu tvikle olj ein dustrien i Norge.
Det er derfor viktig at denne forsk-
ni ngen holder god internasj onal
standard. Rapporten sier at kvalit-
eten gen erelt er god. Innenfor
flere felt , blan t ann et hydrologi,
er norske milj øer in ternasj onalt
ledende. Flere av våre medlemmer
var med i evalueringen . Gratulerer
så mye ti l dere alle, og stå på videre
med det gode arbeidet !

Geofag dekker et stort spekter av
fag som omh andler planeten Jorda
- inkl udert atmosfaeren . Den hyd-
rologiske syld us er en viktig del.
NHR j obber m ed a oke fokus
på hyd rologisk forskn ing og
bygge broer til relaterte milj øer.
Vi vil derfor etablere dialog med
Forskningsrådet slik at god norsk
hydrologisk forskni ng ivaretas,
og slik at NHR kan bidra med
god informasj on nar Forsknings-
rådet nå legger sine planer for
videreføring av klimaforskningen.

Også vil j eg slå et slag for vår
internasj onale fagkonferanse "2nd
Conference on Modelling Hydro-
logy, Climate and Land Surface
Processes" 10. - 12. september.
Meld deg på, og spre informasj on !

Torill Engen Skaugen

Flomrekordåret 2011
Evakueringer, stengte veier og j ern-
banelinj er, raser te hus og vann i kj el-
lere - har du glem t det allerede?
2011 går inn i histor ien som det året
NVEs flomvarslingstj eneste sendte u t
flest meldinger og varsler om flom .
35 flomti lfeller og 69 meldinger og
varsler er m er enn dobbelt så mye som
gjennomsnittet de 10 foregående årene.
Sam tlige fylker mottok beskj ed om
forhold som ku nne føre ti l oversvøm-
melse og skader. Bare i februar var det
rolige dager for flomvarslingstjenesten ,
m ens j u n i og septem ber peker seg u t
som spesielt ta ll r ike m ed tan ke på
antall utsendelser.

I j uni ble deler av Sør-Norge hardt
rammet . Kraftig snøsmelting i fjellet
og store nedbørm engder gjorde at
vannføringen flere steder ku lmin erte
på et n ivå rundt 100-ars flom (en
flom som hvert år bare har en
sannsynlighet på 1 % for a opptre ) i
perioden 9.-12. j uni . Flere steder i de
vestlige sidevassdragene til Gudbrand s-
dalslågen var flomm en større enn i 1995
og i selve Lågen korn flommen nesten
opp i 1995-niva. Store skader ble inn-
rapportert. Spesielt ved Kvam i Gud-
brandsdalen var ødeleggelsene store.
Allerede 11. j uni hadde forsikr ings-
selskapene fått inn mer enn 250 meld-
inger om flomskader for mer enn 60
mill. kr. I tillegg komm er skader for flere
hundre mil l. kr på vei og jernbane.

I august ble situasj onen dramati sk for
innbyggerne i Ålen i Sør-Trøndelag.
Kraftig nedbør 15. og 16. august ,
lokalt over 110 m m på ett døgn , ga
flere steder i øvre deler av Gaula den
største flom men som er observert
siden m ålingene startet ved Eggafoss
i 1941. Det korn mer enn dobbelt
så mye nedbør som forven tet fordi
nedbørområdet ble liggende nærmest
i ro over Gauldalen og Rørosornrådet i
flere tim er i stedet for som forven tet ,
a bevege seg nordover mot Nord-
Trøndelag. Sen trum av Ålen ble
spesielt hardt ram met . Flomm en ras-
er te deler av tett stedet , og det ble
skader for m illioner. Det var også
flere stengte veier og problemer med
j ernbanen i området . Basert på de
kv an titative nedborvarslene ga ikk e
de hydrologiske progn osemodellene
flomvan nforing. og det ble ikke
sendt u t flomvarsel denne gangen .
Dette viser at det fortsatt er et
stort forbedringspotensial både i
de meteorologiske og hydrologiske
m odellene.

I et fram tidig kl im a forvente s et økende
an tall nedbør- og flomepisoder. Det
blir stadig viktigere a unnga bebyg-
gelse n r bekk er og elver,a kunne
progn osere lokale in tense nedbør-
episoder som medfører flom og a ha
gode beredskapsplaner i kom m unene.
Hege Hisdal , NVE



Dr. oppgave om storskala h,----
Ferskvannressur ser har stor betydning
for m enneskelig akt ivitet og er
kr itiske for m ange m ilj øprosesser. En
forutsetn ing for en bedre forståelse
av klim aendringers inn flytelse på
ferskvann , er kartleggingen av end-
ringer i forekom sten av vann globalt
og regionalt over de siste dekader. Det
er vikt ig å iden tifisere de prosessene
som dom inerer storskala hydrologi.

Lukas Gudm undsson har vært stipen-
diat ved UiO og disputer te i sep-
tem ber 2011 m ed dr. gradsavhand-
lingen "Large-Scale Hydrology in
Europe - Observed Patterns and Model
Perform ance" . Avhandlingen var inte-
grer t i EU-prosj ektet "Water and
Global Change - WATCH" (se www.

eu-watch .org), som var rettet mot
bedre forståelse av klimaendringers
inn flytelse på ferskvann . Lukas bi-
dro m ed statistiske analyser av obser-
verte avrenningstidsser ier, og med
evaluering av et m ulti-modell en-
semble av storskala modeller. Han
kartla bl.a . hvilke vassdrag i Europa
som har sam men liknbar avrennings-
histor ikk, og fant en opplagt kobling
mot tilsvarende mønster i nedbør.

Avrenning i Europa er dom iner t
av to ytterpunkter ; når det er et
tør t år i Nord-Europa er det et vått
år i Sør-Europa. Han viste også a t
gjennom sn it tl ige kl imatol ogiske
forhold er blan t de viktigste faktorer
som pavirker avrenningsdynamikk en
mellom ulike regioner.

Lukas j obber nå på met .no med
statistisk nedskalering av globale og
regionale kl im am odeller.

Medlemmet

Geofysisk Inst itutt , Universitetet i Bergen

Geofysisk In stitu tt (GFI) er en del
av m atematisk naturvitenskapelig
fakultet ved UiB og ble opprettet i
1917. In stitutte t har 4 faggrupper :
meteorologi, kl imadynami kk, fysisk
og kj emisk oseanografi. Klimaforsk-
n ingen ved GFI er, sam men m ed
kl im aforskn ingen ved Havforsk-
n ingsin sti tu t tet , Nansen Sen teret
for Milj ø og Fj ernmåling og UNI

Nedbør, snø og is er sen trale
forskn ingsfelt og inst itu ttet er
bl.a . involvert i hydrologirelater te
prosj ekter i Europa , Asia og Afrika .
Et annet viktig forskn ingsfelt er
utvikl ing og forbedring av vær- og
kl imamodeller. In sti tuttet er sentral
i oppbyggingen av den nasj onale
globale kl im amodellen NorESM og i
forbedring av modeller for regional

Research , en del av Bj erkn essen teret kl ima nedskalering og værvarsling.
for kl im afors kn ing (BCCR). BCCR
har status som senter for fremrag- www.uib.no/gfi
ende forskn ing og er det største
naturvitenskapelige kl imasenteret i
Norden .

En viktig oppgave ved institu t tet
er u tdanning av master- og PhD-
studen ter. In stitu ttet har ca . 30 PhD-
studen ter og om kring 90 prosen t er
eksternt finansier t .

Konferanser

Verdens vanndag -
Vann og matsikkerhet ,
CIENS, Oslo 22. 03.12

XXVII Nordic Hydrological
Conference,
Oulo, Finland, 13.-15.08.12

2nd Conference on
Modelling hydrology,
Climate and Land
Surface Processes,
Losby Gods, 10.-12.09 .12

Kraftverkshydrologi og
produksjonsplanlegging,
Trondheim, 05.-0 6.11.12

Se mer in formasj on på :
w w w.hydrologiraadet .no

Litt av hvert

Velkommen t il 3 nye
medlemsinst itusjoner
i NHR:

Lyse Handel AS

Universitetet i Bergen
- Geofysisk in sti tutt

Uni Research AS
(partnerinstitusj on i Bj erkn es-
sen teret for kl im aforskni ng)

Årsmøtet 2012
Velkom men til NHRs årsm øte
24. april på NVE, Oslo.

Post boks 509 1 Maj orst ua,

030 1 Oslo

Tlf : 09575

E-post : nhr@nve.no

w w w .hydro log iraadet .no





PROGRAM

09.00 - 09.45 Regist rering og kaffe

09.45 - 10.00 Åpning og innledning Sveinn T. Thorolfsson, NTNU

10.00 - 10.30 Hva gjør myndighetene innen urbanhydrologi
Terj e Farestveit , KLIF

i forhold t il klimaendringer og fort ett ing?

10.30 - 11.00 Tilt ak for å møte målene i EUs vann- og
Bent Braskerud, NVE

flomdirekt iv

11.00 - 11.30 Utviklingen i urban hydrologi i Norge - f orti d,
Arne To llan

nåt id og framt id

11.30 - 11.45 Posterpresentasj oner

11.45 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) Chris Jefferies

for urban areas and roads University of Abertay Dundee, Scot land

13.30 - 14.00
Alt ernat ive løsninger for overvannshåndtering

Rolf To re Ot t esen, NGU
og forurensning

14.00 - 14.30 Overvannshåndtering i " Fremt idens byer" -
Birgit t e Johannessen, Trondheim komm une

blå-grønne overvannsløsninger ved Brs et

14.30 - 14.50 Kaffepause

14.50 - 15.20 Bruk av regnbed for rensing av overvann i
Kim Paus, NTNU

kaldt klima

15.20 - 15.40 Behov for systemat isk datainnsamling og
Hans de Beer, NGU og Lars Roald, NVE

overvåking i det urbane vannkretsløpet

15.40 - 16.00 Urbanhydrologisk målenet t i Norge - er det
Sveinn T. Thorolfsson, NTNU

nodvendig?

16.00 - 16.20 Hvilken kompetanse t rengs for å imøtekomme Tom Baade-Mat hiesen og

urbanhydrologiens utfordringer? Erlend Brockmann, Norconsult og RIF

16.20 - 16.30 Ut deling av posterpris

16.30 - 16.45 Oppsummering og avslut ning

Posterpresentasjoner
Personer/miljøer som ønsker å holde posterpresentasjon i plenum pa 3-5 min. bes sende et
utvidet abstrakt pa 1 s.  til  kim_paus@ntn u_no innen  12. september.  NHR deler ut pris til beste
poster på kr 1000,-.

Pris / Påmelding
Deltakerpris, inkl. lunsj : kr 750,-. Studenter kr 100,-. Pamelding : NTNU, v/ Kim Paus,
kim_paus@ntnu_no  innen 12. september.  Faktura ettersendes. Det gis mulighet for reisestøtte
for studenter, se søknadsskjema på www.hydrologiraadet.no

Kontaktperson:  Sveinn T. Thorolfsson, NTNU, tlf . 73594753, sveinn_thorolfsson@ntnu._no





GRUN N - OG MARKVAN N

I 

Numerical modeling of aquifer t hermal energy

storage at Gardermoen airport

l Modeling of soil w ater condit ion as an ind icat or for

pred ict ing landslides in Norway

13 .00 - 13 .1 O  Geofy sisk overvåking av nedb ry tbare avisni ngs-

kj emikal ier i umet tet son e und er snosmelte-

per ioden

13 .10 - 13 .4 5  Kaffe
I POS TERS  -  FOKUS PRESEN TASJON 10 - 11

ED BØ R OG KLIMAEN D R INGER

13 .4 5 - 14 .0 5  Evaluat ion of gr idded precipitat ion for Norw ay

using g lacier mass-balance measurements
- - - - +--- - - - - - - - - - ---,

12. 30 - 12.5 0

12 .50 - 13.0 0

I 
Zer ihun Kinfe Birhanu

PhD, N TNU

Soren Ny kj er Boj e
MSc, UiO

Ast r i Søiland

MSc, UMB

Markus Engelhardt

PhD, UiO

14 .0 5 - 14 .2 5

14 .25 - 14 .4 5

14 .4 5 - 15 .0 5

15 .0 5 - 15 .25

Var iability and t rends in w inter character ist ics over

mainland Norway

A Simplified Approach for t he Est imat ion of t he

I Pollutant Mass Load Accumulat ed in Urban
Roadside Snow banks

Kaffe

Solomon B. Gebre

PhD,  N TNU
---r

Kim A. Paus

PhD, N TNU

The effect of climate change on design f lood :

A case st udy on dam Benna, Norw ay

Haregewoin H. Chernet
PhD, N TNU

15 .25 - 15.4 5  Wat er resources assessment in subequator ial Lu Li

Af . 
d d f 

1. 
. PhD, UiO

nea un er present an ut ure c 1mate scenanos_J
fr om a macro-scale hydrolog ical model

15 .4 5 - 16 .00  Oppsum mering og avslut ning 1








