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Forord 

Vedlagt i denne rapporten fins årsrapporter for 14 av NVEs 18 urbanhydrologiske 
målestasjoner i Norge. To nesten-rurale stasjoner er ikke tatt med i rapporten. Stasjonen på 
Bardufoss, 196.34 Domus, utelates siden driften av denne ikke produserte særlig med 
måledata i 2001. Denne stasjonen skal nå bygges helt om, og den nye versjonen er planlagt 
ferdig oppført og i drift i løpet av høsten 2002. NVE har også en urbanhydrologisk 
målestasjon på 6.12 på Vestli i Oslo. Siden det er NVE som er eneste interessent på denne 
stasjonen ble det ikke laget årsrapport for denne. Det kan nevnes at man har en god del data 
fra denne stasjonen, og at disse bl.a. ble benyttet i en urbanhydrologisk hovedfagsoppgave 
ved Norges Landbrukshøgskole i 2001- 2002. 

Årsrapportene sier litt om historikk og historisk datakvalitet, instrumentering og 
måleparamatere, ansvarsforhold, drift i 200 l, stasjonens tilstand og datastatistikk fra 200 l. 
Det følger også med illustrasjoner over spesielle hendelser i 2001. 

Driften av de urbanhydrologiske stasjonen er i nesten alle tilfeller basert på et samarbeid 
mellom kommuner og NVE. Stasjonene har en avansert instrumentering og måler data på fin 
tids- og parameteroppløsning. Dette medfører at disse stasjonene krever et ekstra høyt nivå av 
tilsyn og etterkontroll. Man har ennå ikke helt nådd dette nivået. 

I den senere tid har flom i byer og urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
urbane nedbørsfelt fått større fokus. Tvister og rettssaker i etterkant av skadeflommer i byer 
der store beløp er involvert kan sees i sammenheng med dette. Samtidig har EU gitt ut et nytt 
direktiv som vedrører dimensjonering av avløpssystem i byer og tettsteder. I kommunene har 
man således fått en langt større fokus på dette med urban avrenning og kriterier for 
dimensjonering, og man må kunne vente at etterspørselen etter urbandata vil øke i tiden 
fremover. 

Oslo August 2002 

Asgeir Petersen-0verleir 

~@ 
Avdelingsdirektør 

Svein Harsten 
Seksjonssjef 
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FORORD 

Skivika er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. NVE 's 
engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 tallet, da 
hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
I løpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mai 2002 

s~~ 
Svein Harsten 
Seksjonssjef A~'1f ~ek-s-0&I-elv 

Asgeir Petersen-0verleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

Den urbanhydrologiske målestasjonen på Skivika drives i fellesskap av Bodø 
kommune og NVE. Bodø kommune har ansvaret for observatørtjeneste på stasjonen. 
12001 har Willhelm Seivåg vært observatør på stasjonen. NVE har ansvaret for 
instrumentering og primær databehandling. Det er Bodø kommune som eier 
stasjonen. 

Driften på Skivika startet i 1996 med måling av nedbør og vannstand. Registrering av 
temperatur begynte i 1997. Totalt sett er data av bra kvalitet, men beheftet med en 
del småbrudd. Foreløpig må stasjonen stå noen år til før man får full nytte av 
innsamlet data. Jevnt over ansees Skivika som en veldrevet stasjon. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA SKIVIKA 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Skivika. En optisk encoder (Line&Line) registrerer 
vannhøyden ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en SFT logger. 
Man måler og registerer vannhøyden med en oppløsning på ± 1 mm. 
Tidsoppløsningen er 1 minutts event-recording. 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det crump
overløpet som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man 
finner i boken Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

o Nedbør 

En klassisk Plumatic vippemåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp måler 
nedbøren. Tidsoppløsning for denne er 1 minutt. 

Alle nedbørsdata logges også på SFT loggeren. 

17 Lufttemperatur 

På Skivika måles temperaturen med en SFT lufttemperaturmåler 0.1 °C. 
Temperaturen måles med en oppløsning på 5 minutt og logges på SFT loggeren. 
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ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-0verleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Viggo Moe fra NVE's region kontor i Narvik er ansvarlig felthydrolog for stasjonen. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Skivika kan rettes til 
Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og email liste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-0verleir: 22959361 
Viggo Moe 76 92 33 67 
Knut Møen: 22 95 92 46 

MOBIL 

93021613 
941 53056 
91746908 

EMAIL 

apoe@ nve.no 
vim@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

Driften gjennom 2001 har vært tilfredsstillende. Observatør har besøkt stasjonen 
jevnlig og gjort en god jobb. Men man har måttet forkaste en god del vannstandsdata 
i perioden mai til juni (se eget avsnitt om brudd) på grunn av treg kommunikasjon 
mellom tilløpskanal og flottørbrønn. Dette skyldes for dårlig rensing av tilløpskanalen. 
En analyse av kortidsnedbøren viser at man mest sannsynlig ikke har mistet noen 
viktige ekstremer av vannføring på grunn av dette. 
Videre har det vært noen mindre brudd som skyldes at kassett bytte ikke har skjedd 
på riktig måte. 

Ansvarlig felthydrolog besøkte stasjonen den 30 mars. Han påpekte da treg 
kommunikasjon mellom tilløpskanal og flottørbrønn og fjernet noe sand bak 
kommunikasjons rør. Observatør ble informert om problemene og man utførte 
rensing senere. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Som nevnt i tidligere årsrapporter bør man hele tiden passe på at det ikke oppstår for 
mye sand og begroing i tilløpskanalen. For mye planter evt. sedimenter i kanalen kan 
føre tiloverkritisk strømning og treg kommunikasjon. 

På sikt bør man få en oppvarmet nedbørsmåler for å få helårsmålinger av nedbør 
(snø og regn). 
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Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del ganger på 
Skivika for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 

Man vil på sikt forsøke å få byttet ut SFT loggeren med en fjernoverført Sutron 8210 
logger. 

Det planlegges også å sette i verk snøsmeltebrettet, eventuelt også bytte dette ut 
med en plasttype. Dette vil først skje når ny Sutron 8210 logger blir installert. 

UTV ALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverd ier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 
Høyeste 5 min. nedbør: 

Høyeste 10min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Laveste momentanverdi vannføring: 

Høyeste døgnmiddel lufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

2.1 millimeter 
3 l/sek 
4.6°C 

16.4 millimeter 20/02 12:00 
2.6 millimeter 13/07 16:51 - 13/0716:52 
3.4 millimeter 13/07 16:51 - 13/07 16:55 

09/07 18: 16 - 09/0718:20 
6.4 millimeter 09/07 18: 16 - 09/0718:25 
8.2 millimeter 09/07 18:16 - 09/07 19:15 
9.8 millimeter 04/04 14:55 - 04/04 16:54 

18 I/sek 21/11 12:00 
nær O l/sek ved flere tilfeller 
73 l/sek 09/07 18:26 
nær O l/sek ved flere tilfeller 

21.0 °C 09/07 12:00 
-14.3 °C 06/0212:00 
29.2 °C 09/07 15:20 
-16.2 °C 04/02 02:05 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 
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OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. Bare brudd på over ett døgn er tatt med. 

VannstandNannføring 

Brudd Fra Til 
nr. 

1 01.01-2001 2.1-2001 
2 23. 5-2001 3.7-2001 
3 26.12-2001 26.12-2001 

Nedbør 

Brudd 
nr. 

1 
2 

Fra Til 

29.6-2001 2.7-2001 
25.12-2001 31.12-2001 

Lufttemperatur 

Brudd 
nr. 

1 
2 
3 

Fra 

01.01-2001 
29. 6-2001 
26.12-2001 

Til 

2. 1-2001 
3. 7-2001 
26.12-2001 

Antall 
døgn 

2 
42 
1 

Antall 
døgn 

4 
6 

Antall 
døgn 

2 
5 
1 

Årsak 

Full kassett 
Treg kommunikasjon (data forkastet) 
Full kassett 

Årsak 

Feil kassett bytte (sommervikar) 
Full kassett 

Årsak 

Full kassett 
Feil kassett bytte (sommervikar) 
Full kassett 
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FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 

Hydrograf over døgnrniddel vannføring gjennom 2001 
Døgnrniddel nedbør gjennom 2001 
Døgnmiddellufttemperatur gjennom 2001 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over de mest ekstreme 
vannføringshendelsene i 2001. Merk at vannføringen er knekkpunktsverdier mens 
nedbør og temperatur er timesrniddel. 

Figur 4: Årets største flom med en kulminasjon på 73 l/sek. Generert av den 
nedbørshendelsen som hadde høyest 5, 10 og 60 minutts nedbør. Både 
respons og resesjon er rask og viser hvor liten tillrenningstid feltet har. 

Figur 5: 

Figur 6: 

Figur 7: 

Figur 8: 

Figur som viser årets nest største flom på 59 l/sek. Man ser også 
hvordan vedvarende nedbør gir flere mindre flommer med stort volum i 
perioden 29 juli til 3 august. 

Illustrerer to nesten sammenhengende vinterflommer hvorav den siste 
var årets tredje største flom. Begge danner et stort volum og skjer 
samtidig med den høyeste døgnrniddel nedbøren. 

Flomperiode i januar med meget stort volum. Strekker seg over 10 
dager og er generert aven kombinasjon av snøsmelting og nedbør. 
Flomtoppen den 16 gir årets femte største vannføring. 

En oversikt over hyppigheten av mindre flommer om høsten. Nesten 
daglig nedbør holder vannføringen oppe. 
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FORORD 

Fauske har to av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. 
NVE's engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 
tallet, da hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
I løpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mai 2002 

S~ 
Svein Harsten 
Seksjonssjef 

~I{ ~dexsu -({lvBr[elV' 
Asgeir Petersen-Øverleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

De urbanhydrologiske målestasjonene på Fauske drives i fellesskap av Fauske 
kommune og NVE. Fauske kommune har ansvaret for observatørtjeneste på 
stasjonene. 12001 har Bernt Braseth vært observatør på stasjonene. NVE har 
ansvaret for instrumentering og primær databehandling. Det er Fauske kommune 
som eier stasjonene. 

Målingene på Fauske startet i 1983 med registrering av nedbør på Fauske klima 
(164.16). Året etter begynte man å måle vannstand Fauske på(164.20). Data fra 
Fauske klima er av meget dårlig kvalitet helt starten og frem til stasjonens foreløpige 
nedleggelse i 1998. Vannstandsdata fra Fauske er av bra kvalitet etter1988, foruten i 
deler av 1993 og 1994. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA FAUSKE 

FAUSKE (164.20) 

Det måles kun vannhøyde på Fauske. En optisk encoder (Line&Line) registrerer 
vannhøyden ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en SFT logger. 
Man måler og registerer vannhøyden med en oppløsning på ± 1 mm. 
Tidsoppløsningen er 3 minutts event-recording. 

Nedbørfeltet til stasjonen er 0.209 km2 . 

FAUSKE KLIMA (164.16) 

12001 ble det ikke registerert nedbørsrnålinger på Fauske klima, siden det ikke er 
kommet noen avklaring fra kommunen angående ny lokalitet for nedbørsrnåleren. 
(Se avsnitt om stasjonenes drift 2001 for mere om dette.) 

På lager i Fauske kommune står en Plumatic nedbørsrnåler tipping-bucket med 
oppløsning på 0.2 mm og tidsoppløsning 1 min. 

ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-0verleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Viggo Moe fra NVE's regionkontor i Narvik er ansvarlig felthydrolog for stasjonen. 

Svar på mer tekniske spø rsmål angående instrumentene på Kleiva kan rettes til Knut 
Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 
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Telefon- og emailliste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-Øverleir: 22959361 
Viggo Moe 76 92 33 67 
Knut Møen: 22 95 92 46 

MOBIL 

93021613 
941 53056 
91746908 

EMAIL 

apoe@nve.no 
vim@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 

STASJONENES DRIFT I 2001 

FAUSKE KLIMA (164.16) 

Fauske kommune har foreløpig ikke funnet ny lokalitet til Fauske klima. Derfor har 
man ikke registrert noe nedbør der i 2001. NVE sendte et brev av 24.10.2001 til 
Fauske kommune der det ble spurt om avklaring og gitt råd angående Fauske 
kommunes planer om ny lokalitet til nedbørsmåler samt kommunens generelle 
innstilling til innsamling av urbandata på Fauske. Svar fra kommunen av 15.02.2002 
gav ingen avklaring på dette, men bemerket at en måtte awente til bygging av ny 
miljøgate var ferdig. NVE vil i løpet av 2002 ta ny kontakt med kommunen og 
diskutere videre drift av Fauske klima. 

FAUSKE (164.20) 

Driften av Fauske var tilfredsstillende i 2001. Man har mistet en del data i februar på 
grunn av feil med encoder (se kommentarer angående dette bruddet senere i 
rapporten!). 
Videre er data fra store deler av juli-august suspekte der strukturen tyder på treg 
kommunikasjon mellom tilløpskanalen og flottørbrønnen (se vedlagte figurer senere i 
rapporten). Ellers har observatør besøkt stasjonen jevnlig og gjort en utmerket jobb 
der han bl.a. har justert og rettet vannstanden flere ganger. 
Ansvarlig felthydrolog besøkte stasjonen den 6 mars 2001. Han påpekte da at det 
gikk mye kloakk gjennom stasjonen. Ved ekstreme flommer vil andelen av kloakk 
vanligvis være liten sammenlignet med overflatevannet. Men ved lawann kan 
kloakken spille en betydelig rolle. Således gir Fauske liten informasjon om den 
urbane avrenningen i Fauske i lawanns perioder. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Man må hele tiden passe på at det ikke oppstår for mye sand og rusk i tilløpskanalen. 
For mye planter evt. sedimenter i kanalen kan føre til overkritisk strømning og treg 
kommunikasjon (som mest sannsynlig skjedde i august 2001) mellom tilløpskanal og 
flottørbrønn. Siden kloakk er et problem på Fauske må man rense stasjonen til 
stadighet. 

På sikt bør man få i gang Fauske klima og igangsette måling av nedbør og 
temperatur. Slik kan man bedre vurdere kvalitet av vannføringsdata ved å ha at-site 
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klimadata tilgjengelig. Et snøsmeltebrett for å måle snøsmelting & nedbør vil også 
komplettere data innsamlingen på Fauske. For å få det ovennevnte til må man også 
få en ny logger av typen Sutron 8210 på stasjonen. 
Foreløpig vil NVE avvente dette og ta kontakt med Fauske kommune når nærmere 

planer fra Fauske kommune foreligger. 

Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del ganger på 
Fauske for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 

UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere avrenning: 
Midlere spesifikk avrenning: 

51/sek 
24 l/sek*km2 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnrniddel vannføring: 
Høyeste døgnrniddel spesifikk vannføring: 

27 IIsek 17/11 12:00 *) 
129 IIsek*km2 -

Laveste døgnrniddel vannføring: ca 2 IIsek 13/04 12:00 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Høyeste momentanverdi spesifikk vannføring: 

53 l/sek 19/01 08:58 *) 
254 I/sek*km2 -

Laveste momentanverdi vannføring: nær 1 I/sek ved flere tilfeller 

*) Dette er mest sannsynlig ikke den største vannføringen i 2001. Dette gjelder både 
for døgnmiddel og momentanverdi. Hendelsen som skjedde i forkant og under 
bruddet den 14 februar inneholdt mest sannsynlig en ekstrem hendelse med 
øyeblikksverdier av vannføring på over 500 I/sek. Tall fra DNMI tyder på dette. For 
mer om dette se kommentarene til figur 2 senere i rapporten. Uansett er denne 
hendelsen ikke tatt med i grunnlaget for de ovennevnte tallene. 

OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 

VannstandNannføring 

Brudd 
nr. 

1 

Fra Til 

14.2-2001 21. 2-2001 

Antall 
døgn 

8 

Årsak 

Feil med encoder (wire hoppet av trinse) 
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FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved noen illustrasjoner over hendelser fra 2001 . Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 

Figur 2: 

Figur 3: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring gjennom 2001 . Man ser at i juli
august har vannføringen et merkelig resesjonsforløp. Dette tyder på at 
kommunikasjonen mellom tilløpskanal og flottørbrønn er treg. 
Vannføringen i denne perioden må tas med en klype salt. Muligens litt 
av samme problem for den høye døgnmiddel vannføringen i januar. 

Bruddet i februar. Tall fra DNMI'2 stasjon på Svenning i Fauske viser at 
det falt 47 mm regn fra 07:00 den13 februar til 07:00 den 14 februar. 
Man ser her mest sannsynlig begynnelsen på en storflom som 
kulminerer med en ukjent vannføring på over 500 l/sek i løpet av den 
14. Meget beklagelig å miste årets største flom, og kanskje også den 
største flommen siden målingene begynte på 80 tallet. 

Til høyre i figuren vises årets to største flommer. Merk den merkelige 
strukturen på "flommen" til venstre i figuren. Dette skyldes som nevnt 
mest sannsynlig treg kommunikasjon eller is. 
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FORORD 

Søndre Egge er en av de 18 urban hydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. 
NVE' s engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 
tallet, da hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjemoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
Iløpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mai 2002 

S~Vcutw 
Svein Harsten 
Seksjonssjef ASl()€~'(' ~~ - {/)velf'le\V-

Asgeir Petersen-Øverleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

Den urbanhydrologiske målestasjonen på Søndre Egge drives i fellesskap av 
Steinkjer kommune og NVE. Steinkjer kommune har ansvaret for observatørtjenester 
på stasjonen. I 2001 har O. Arnesen vært observatør på stasjonen. NVE har ansvaret 
for instrumentering og primær databehandling. Det er Steinkjer kommune som eier 
stasjonen. 

Man begynte åregistere urbanhydrologiske data på Søndre Egge i 1983. Spesielt 
data fra 80 tallet er beheftet av lengre brudd og er av mindre bra kvalitet. Først etter 
1992 har man tilfredsstillende registreringer av alle fire parametere. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA SØNDRE EGGE 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Søndre Egge. En optisk encoder Line&Leine registrerer 
vannhøyden ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen (oppløsning 0.1 mm). Denne vannhøyden bli blir 
logget på en SFT logger (her kalt nummer 1). 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det V-overløpet 
som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man finner i boken 
Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

Nedbørfeltet på Søndre Egge er på 0.244 km2 . 

o Nedbør 

En klassisk Plumatic vippemåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp måler 
nedbøren. Tidsoppløsning for denne er 1 minutt. 

Alle nedbørsdata logges på egen SFT logger nummer 2. 

17 Lufttemperaur 

På Søndre Egge måles temperaturen med en SFT lufttemperatursensor. 
Temperaturen måles med en oppløsning på 5 minutt og logges på SFT logger 
nummer 1. 

2011 Nedbør & Snøsmelting 

Ved hjelp av et snøsmeltebrett (aluminium 1.5x1.5 m) måles snøsmeltingen og 
nedbør. Snøsmelting og nedbør renner gjennom ett rør ned i en vippe med 
oppløsning på 0.2 mm. Snøsmelting & nedbør registreres med en oppløsning på 5 
minutter og logges på egen SFT logger nummer 1. 
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ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-0verleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Harald Viken fra NVE's regionkontor i Trondheim er ansvarlig felthydrolog for 
stasjonen. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Søndre Egge kan rettes 
til Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og emailliste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-0verleir: 22959361 
Harald Viken: 72 89 65 74 
Knut Møen: 22959246 

MOBIL 

93021613 
941 53064 
91746908 

EMAIL 

apoe@nve.no 
hav@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

O Arnesen har gjort en god jobb som observatør i 2001. Han har sørget for at 
stasjonen er blitt flidd og renset flere ganger. Deler av instrumenteringen sviktet i 
perioder. Man har mistet flere måneder med temperaturdata etter at måleren viste 
helt feile verdier i perioden juli til november. Vi har kontaktet DNMI som har 
temperaturdata fra sine omkringliggende stasjoner. Således vil disse kunne erstatte 
temperaturdata fra Søndre Egge ved en analyse/modellkjøring. 
Man har mistet noe vannstandsdata i 2001. Fra mai til juni ble data forkastet siden 

disse viste tydelige tegn på treg kommunikasjon mellom tilløpskanal og flottørbrønn. 
En analyse av nedbørsdata tyder på at man her kan ha mistet årets største 
vannføring ved Søndre Egge. 
Innsamling av nedbørsdata var meget bra i 2001. Men man har mistet mye data i av 

snøsmelting & nedbør i sommersesongen grunnet rutinesvikt under innlesing av data 
ved NVE. Dette er ikke så alvorlig siden man i denne perioden ikke hadde 
snøsmelting og ingen brudd i nedbørsmåleren. 

Mere om bruddene i 2001 samt i kommentarene til vedlagte figurer står i eget avsnitt 
samt kommentarene til figurene vedlagt i rapporten. 
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FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Man må hele tiden passe på at det ikke oppstår for mye sand og rusk i tilløpskanalen. 
For mye planter evt. sedimenter i kanalen kan føre til overkritisk strømning og treg 
kommunikasjon mellom tilløpskanal og flottørbrønn. 

Det er også viktig å hele tiden rense bort rusk fra snøsmeltebrettet og se at vannet 
renner fritt i nedbørsmåleren. Løv og annet må fjernes straks. Videre har det vært 
noen frostproblemer med snøsmeltebrettene. NVE vurderer å bytte disse ut med en 
plasttype når en god prototype av dette foreligger. 

Utstyr og instrumentering på Søndre Egge er ikke av det nyeste. På sikt vil NVE 
forsøke å få byttet ut SFT loggeren med en Sutron 8210 logger, samt erstatte vippen 
tilknyttet snøsmeltekaret med et flottørkar m/optisk encoder. 

Man bør også på sikt få en ny nedbørsmåler m/oppvarming, slik at en kan måle alt av 
nedbør (som både snø og regn) på stasjonen. 

Man vurderer også å sette en dempende skjerm i tilløpskanalen for å sikre at det ikke 
oppstår overkritisk strømning ved store vannføringer. 

Videre burde man også få montert en ny lufttemperatur m/skjerm på stasjonen. Selv 
om den nåværende sensoren synes å fungere bra viste 2001 at den ikke er til å stole 
på. 

UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 
Midlere snøsmelting & nedbør: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 
Høyeste 5 min. nedbør: 
Høyeste 10min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Laveste momentanverdi vannføring: 

3.4 millimeter 
3 IIsek 
3.0°C 
2.6 millimeter 

38 millimeter 15/11 12:00 
2.6 millimeter 30/06 17:03 - 30/06 17:04 
3.6 millimeter 30/0617:02 - 30/0617:06 
3.8 millimeter 30/0617:02 - 30/06 17:11 
14.6 millimeter 15/11 01 :31 - 15/11 02:30 
22.4 millimeter 15/11 00:49 - 15/11 02:4 

32 l/sek 15/11 12:00 
nær 1 l/sek ved flere tilfeller 
214 l/sek 30/0617:14 
nær O l/sek ved flere tilfeller 

6 



Høyeste døgnmiddel lufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

Høyeste døgnmiddel snøsmelting & nedbør: 

20.4 °C 
-19.6°C 
28.0 °C 

-23.0 °C 

35 millimeter 

09/0712:00 
03/0212:00 
08/0716:10 
03/0205:20 

15/11 12:00 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 

OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. Kun brudd på over ett døgn er tatt med i oversikten. 

VannstandNannføring 

Brudd 

1 
2 
3 
4 
5 

nr. 
Fra 

6.2-2001 
19.4-2001 
24. 5-2001 
27.8-2001 
29.10-2001 

Nedbør 

Brudd 
nr. 

1 
2 

Fra 

1.1-2001 
22.11- 2001 

Lufttemperatur 

Brudd 
nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Fra 

6.2-2001 
19.4-2001 
24.7-2001 
2.10-2001 

23.10-2001 
26.10-2001 

Til 

12.2-2001 
20.4-2001 
30.6-2001 
30. 8-2001 
9.11-2001 

Til 

29.4-2001 
31.12.-2001 

Til 

12.2-2001 
20.4-2001 
28.9-2001 
21.10-2001 
23.10-2001 
9.11-2001 

Antall 
døgn 

7 
2 
38 
4 
12 

Antall 
døgn 

126 
40 

Antall 
døgn 

7 
2 

67 
20 

l 
15 

Årsak 

Kassettbytte 
Kassettbytte 
Data forkastet (Se i avsnitt om stasjonens drift) 
Ukjent 
Kassettfeil 

Årsak 

Stengt for sesongen 
Stengt for sesongen 

Årsak 

Kassettbytte 
Kassetbytte 
Feil med temp. sensor 
Feil med temp. sensor 
Feil med temp. sensor 
Kassettfeil 
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Snøsmelting & nedbør 

Brudd 
nr. 

1 
2 
3 

Fra 

15. 1-2001 
17.4-2001 
2.11-2001 

Til 

12.2-2001 
6.9-2001 
8.11-2001 

Antall 
døgn 

Årsak 

29 Ukjent 
143 Svikt i datainnlesning på NVE 
7 Kassettfeil 

FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 
Figur 4: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring gjennom 2001 
Døgnmiddel nedbør gjennom 2001 
Døgnmiddel lufttemperatur gjennom 2001 
Døgnmiddel snøsmelting & nedbør gjennom 2001 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over et utvalg av ekstreme hendelser av 
vannføring i 2001. Merk at vannføringen er knekkpunktsverdier mens nedbør, 
snøsmelting & nedbør og temperatur er timesmiddel. 

Figur 5: Den høyeste registrerte vannføringen i 2001. Generert av ekstrem 
kortidsnedbør (samme nedbørshendelse som gav årets største 2,5 og 
10 minuttsnedbør). Dette viser at det lille urbane feltet ved Søndre Egge 
er følsomt for intensiv nedbør. Flommen den 1 juli, vist i samme figur, er 
generert av store mengder nedbør med lite intensitet, og flomtoppen der 
blir beskjedene sammenlignet med den som skjedde den 30 juni. 

Figur 6: 

Figur 7: 

Arets nest største flom. Fire markerte flomtopper hvorav den største 
kulminerer med en vannføring på 142 l/sek. 

Illustrasjon over flere høstflommer med stort vannvolum generert av 
både nedbør og snøsmelting. Hendelsen den 15 november var årets 
tredje største vannføring og skjedde simultant med årets største 
døgmiddel av både nedbør og snøsmelting & nedbør. 
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FORORD 

Risvollan er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. 
NVE's engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 
tallet, da hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
Iløpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mars 2002 

Seksjonssjef 
A 5~et\f Pe{e("S-tA-cPVeV'leiV' 
Asgeir Petersen-0verleir 

. Avdelingsingeniør 
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INNLEDNING 

Den urbanhydrologiske stasjonen på Risvollan har vært i drift siden 1986. Fra starten 
i 1986 frem til 1/6-1988 er det en rekke brudd i seriene. Etter dette er data av bra 
kvalitet bortsett fra noen lengre brudd som skyldes oversvømming av stasjonen. Man 
opplevde bl.a. en oversvømmelse i juli 2001 som førte til tap aven interessant 
ekstremverdi samt en god del data. 

Risvollan drives som et samarbeid mellom Institutt For Vassbygg ved NTNU, 
Trondheim kommune og NVE. Det eksisterer en revidert avtale, Risvollan 
urbanhydrologiske målestasjon; Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold, fra 2000. 
Denne redegjør for plikter og ansvar mht. observatørtjenester, inspeksjon og 
vedlikehold ved stasjonen. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA RISVOLLAN 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Risvollan. En optisk encoder registrerer vannhøyden ved å 
måle høyden til en flottør som er plassert i en brønn med kommunikasjon til 
tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en Sutron 8210 logger. Man 
måler og registerer vannhøyden med en oppløsning på ± 1 mm. 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det V-overløpet 
som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man finner i boken 
Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

o Nedbør 

Det måles nedbør med to forskjellige nedbørsrnålere. Den ene er en Lambrecht 
nedbø rsmåler med oppvarming. Denne måleren er meget god idet den måler 
øyeblikksverdier av både regn og snø. Den andre måleren er en klassisk Plumatic 
vippernåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp. Denne stenges for vinteren og går 
stor sett i den perioden nedbøren faller som regn. 

Alle nedbørsdata logges også på Sutron 8210. 

17 Lufttemperatur 

På Risvollan måles temperaturen med en sutron lufttemperaturmåler med 
strålebeskyttelse. Temperaturen måles og logges på Sutron 8210 hvert minutt. 
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2011 Nedbør & Snøsmelting 

Ved hjelp av et snøsmeltebrett (aluminium 1.5x1.5 m) måles snøsmeltingen og 
nedbør. Smeltevann og nedbør renner gjennom ett rør ned i et flottørkar inne i 
stasjonen der vannhøyden i flottørkaret måles med en optisk encoder og logges på 
Sutron 8210. En pumpe tilknyttet flottørkaret tømmer dette når vannhøyden når et 
visst nivå. 

Det er gjort litt analyse på kun nedbør registrert av snøsmeltebrettet. Analysene 
indikerer at snøsmeltebrettet registrerer mer nedbør enn nedbørsmålerne. Dette har 
mest sannsynlig sammenheng med at snøsmeltebrettet er ved bakken og således 2 
m lavere enn nedbørsmåleme. På grunn av denne plassringen antar vi at 
smeltebrettet har større oppfangingsevne enn nedbørsmålerne siden 
vindpåvirkninger er mindre i bakkehøyde. 

ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-Øverleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Harald Viken fra NVE's regionskontor i Trondheim er ansvarlig felthydrolog for 
stasjonen. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Risvollan kan rettes til 
Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og email liste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-Øverleir: 22959361 
Harald Viken: 72896574 
Knut Møen: 22 95 92 46 

MOBIL 

93021613 
941 53064 
91746908 

EMAIL 

apoe@ nve.no 
hav@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 
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BRUK AV DAT A FRA RISVOLLAN I 2001 

SINTEF fikk oversendt data fra blant annet 2001 fra Risvollan til bruk i et 
doktorgradsarbeide. Avhandlingen er en integrert del av et internasjonalt prosjekt om 
årsaker til og forebygging av flommer på avløpsnett som fra norsk side er finansiert 
av Norges forskningsråd. NTNU samarbeider her med tyske universitets- og 
forskningsmiljø i Kaiserslautern. 

Data fra Risvollan ble også benyttet under ett seminar arrangert av NIF i mars 2001, 
Flom og flomanalyser i byer og tettsteder. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

I 2001 har Hans Frisvoll ved Institutt for Vassbygg vært observatør ved stasjonen. 
Han har utført ukentlige kontroller ved stasjonen og således sikret høy kvalitet og 
kontinuitet på data. 

Ansvarlig felthydrolog Harald Viken har utført stasjonskontroll2l7-2001 og fant den 
da generelt i god stand. Videre ble stasjonen oversvømt 13/7-2001. Dette førte til at 
en rekke sensorer, convertere og strømforsyning ble ødelagt. Oversvømmelsen 
skyldes først og fremst oppstuvning grunnet kapasitetssvikt nedstrøms stasjonen. 
Også telefonforbindelsen ble brutt grunnet oversvømmelsen og dette førte til at man 
mistet mye data da loggeren gikk full. Først den 30/8 var stasjonen for fullt oppe igjen 
og logget kvalitetsdata. 

En total kartlegging av målebrudd i 2001 vises i eget avsnitt. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Som man ser har man også i 2001 mistet en del data på grunn av oversvømming av 
stasjonen. For å øke kapasiteten nedstrøms bør en følge opp de forslag som ble 
framsatt i NVE's årsrapport av 1999. 

Lambrecht nedbørsmåler har gått siden 1986 og bør kalibreres og eventuelt også 
byttes ut. Vi planlegger videre å bytte ut snøsmeltebrettet til ett laget i plast for å 
unngå frostproblemer. Foreløpig venter NVE på å få utarbeidet en bra prototype av 
dette brettet. Ny skjerm til lufttemperatursensor bør skaffes. 

Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del ganger på 
Risvollan for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 

Man bør også vurdere å forlenge sesongen på Plumaticen, muligens til hele året, for 
å fange opp store nedbørshendelser under mildvær i vinterhalvåret også på denne. 
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UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverd ier 

Midlere døgnnedbør fra Lambrecht (snø & regn) : 
Midlere snøsmelting & nedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere spesifikk avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 
Høyeste 5 min. nedbør: 
Høyeste 10 min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel snøsmelting & nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Laveste momentanverdi vannføring: 

Høyeste døgnmiddel lufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

2.5 millimeter 
2.6 millimeter 
4.0 l/sek 
20.0 IIsek*m2 

3.2 °e 

28.1 millimeter 1f7 12:00 
0.9 millimeter 30/11 16:24 - 30/11 16:25 
1.2 millimeter 30/11 16:29 - 30/11 16:33 
2.1 millimeter 30/11 16:24 - 30/11 16:33 
5.2 millimeter 15/11 02:56 - 15/11 03:55 
9.8 millimeter 15/11 02:48 - 15/11 04:47 

43.1 millimeter 17/11 12:00 

681/s 
1 I/s 
381 Ils 
1 Ils 

19.7 °e 
-20.2 °e 
30.0 oe 
-23.6 °e 

15/11 12:00 
09/0212:00 
13/0711 :15 
09/0201 :22 

09/07 12:00 
30/12 12:00 
24/06 15:56 
28/02 06:47 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 
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FREKVENSANALYSE AV DATA FRA RISVOLLAN 

Man har per i dag nesten 14 år med data fra Risvollan. Utfra en anbefaling til 
kommunene som nå er under utarbeidelse (forfattes av representanter fra ANØ, 
NLH, NIVA, Norconsult og NVE og ventes utgitt høsten 2002) vil man kunne gjøre en 
frekvensanalyse på Risvollan med det eksisterende datagrunnlaget, under følgende 
restriksjoner: 

• Analyse basert på POT (Peak Over Threshold) og GPO (Generalized Pareto 
Oistribution) . 

• T:s; 26 år der T er gjentaksintervallet. 

For å illustrere dette vises følgende figur: 
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I plottet til venstre vises en oversikt over døgnmiddel vannføringen i perioden med 
god datakvalitet fra Risvollan. I plottet til høyre vises et såkalt mean-excess plott. For 
å gi en kort forklaring på dette og hvordan det henger sammen med POT analyse 
kan man si følgende: 

I figuren til venstre er det tegnet en stiplet linje som er ett eksempel på en terskel 
(threshold) lik 20 I/s. Hvis de hendelsene som overstiger denne terskelen skal egne 
seg for en ekstremverdianalyse (at de er i det maks-stabile området), vil de verdiene 
som er over denne terskelen danne en tilnærmet rett linje i mean-excess plottet. 
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Går man inn i mean-excess plottet for Risvollan, ser man at for verdier over 20 på 
abscisse aksen (Threshold) dannes en tilnærmet rett linje. Altså vil en terskelverdi på 
20 I/s kunne utføre en GPO modell på døgnmiddelvannføringen for å fremskaffe 
eksempelvis 2, 10 eller 20 års hendelsen. 

Hvis man ønsker nærmere informasjon om mulig frekvensanalyse på Risvollandata 
ring Asgeir Petersen-0verleir NVE på 22 95 93 61. 

OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 

VannstandNannføring 

Brudd 
nr. 

l 

Fra Til 

13.7-2001 30.8-2001 

Kommentar: 

Antall 
døgn 

49 

Årsak 

Oversvømmelse m1ettervirkninger 

For det første skyldes dette bruddet en ekstrem hendelse. Altså har man mistet en signifikant 
ekstremhendelse mht. vannføring i 2001. Dette kan føre til at en ekstremverdianalyse basert 
på AMS kan bli affektert av dette bruddet siden man har mistet en mulig årsmaksverdi. Om 
man videre har mistet andre interessante hendelsen gjennom de 49 dagene er vanskelig å 
si. Men en analyse basert på døgnnedbør fra DNMl's stasjon på Værnes antyder at det kan 
ha vært en ekstremhendelse den 19.8. 

Nedbør-Lambrecht 

Brudd Fra Til 
nr. 

l 13.7-2001 30.8-2001 

Kommentar: 

Antall 
døgn 

49 

Årsak 

Oversvømmelse m1ettervirkninger 

Samme kommentarer som for VannstandNannføring gjelder her. Men det må understrekes 
ekstra her at man har mistet en del nedbørshendelser men mest sannsynlig ikke 
årsmaksimum av døgnnedbør. En analyse av DNMI's stasjon på Værnes antyder at det har 
vært 38 døgn med nedbør i bruddperioden. 
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Nedbør-Plumatic 

Brudd 
nr. 

l 
2 
3 

Fra 

1.1-2001 
l3.7-200l 

23.11-2001 

Kommentar: 

Til 

7.6-2001 
30.8-2001 
31.12-2001 

Antall 
døgn 

158 
49 
38 

Årsak 

Stengt for sesongen 
Oversvømmelse rnJettervirkninger 
Stengt for sesongen 

For brudd nummer 2 gjelder de samme kommentarene her som for Lambrecht måleren. Når 
det gjelder brudd 1 ble plumaticen åpnet meget sent 2001. Hva dette skyldes vet jeg ikke. 
Videre i fremtiden burde også plumaticen stå åpen hele sesongen, siden man kan ha 
mildvær med mye nedbør om vinteren også. Slik vil en oftere ha dobbel dekning på måling 
av nedbør og således være bedre sikret for ikke å miste nedbørsdata. 

Snøsmelting & Nedbør 

Brudd 
nr. 

l 
(2 
(3 

(4 
(5 

Fra 

l3.7-2001 
18.9-2001 
26.9-2001 
21.11-2001 
8.12-2001 

Til 

30.8-2001 
18.9-2001 
26.9-2001 
21.11-2001 
8.12-2001 

Antall 
døgn 

49 
l 
1 
1 
1 

Årsak 

Oversvømmelse rnJettervirkninger 
Svikt i dataoverføring/mottak) * 
Svikt i dataoverføring/mottak) * 
Svikt i dataoverføring/mottak) * 
Svikt i dataoverføring/mottak) * 

* Disse data er muligens ikke tapt. Akkurat når denne rapporten skrives forsøker man 
å få frem disse data og lagt dem på databasen. 

Kommentar: 
Som for nedbørsmålerne. 

Lufttemperatur 

Brudd 
nr. 

1 
(2 

Fra Til 

l3.7-2001 l3.8-2001 
8.12 -2001 8.12-2001 

Antall 
døgn 

32 
1 

Årsak 

Oversvømmelse rnJettervirkninger 
Svikt i dataoverføring/mottak) * 

* Disse data er muligens ikke tapt. Akkurat når denne rapporten skrives forsøker man 
å få frem disse data og lagt dem på databasen. 

Kommentar: 
Måling av temperatur kom på beina tidligere enn resten av parametrene etter 
oversvømmelsen. Altså har man mistet ca. måned med temperaturdata. En analyse fra 
DNMI's temperaturmålinger på Værnes antyder at man kan ha mistet maksimums 
temperaturen i 2001 på grunn av brudd nummer 1. 
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FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 
Figur 4: 
Figur 5: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring gjennom 2001 
Døgnmiddel nedbør fra Lambrecht måleren gjennom 2001 
Døgnmiddel nedbør fra Plumatic måleren gjennom 2001 
Døgnmiddel lufttemperatur gjennom 2001 
Døgnmiddelsnøsmelting & nedbør gjennom 2001 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over de fire mest ekstreme 
vannføringshendelsene i 2001. Merk at vannføringen og lufttemperaturen er 
knekkpunktsverdier mens nedbør og nedbør & snøsmelting er timesmiddel. 

Figur 6: 

Figur 7: 

Figur 8: 

Figur 9: 

Figur 10: 

En rekke høye flomtopper gjennom litt over to dager i november. 
Flommen synes stort sett å være forårsaket av nedbør. 
Også fra november. Først en flomhendelse med to markerte flomtopper 
så en påfølgende mindre flom. Stort volum på første flom. Virker å 
være generert av hovedsakelig nedbør. 
Flom med stor vannføring den 15 november. I de påfølgende dagene 
etterfulgt av mindre flommer. Nedbør vesentlig årsak. 
Flom i desember. Andre del av flommen (natt til den 19) er generert av 
bl.a. nedbør. 
Samme desemberflom. Her ser man tydelig at det er snøsmelting som 
er årsak til flommen( e) 17-18. Temperaturen viser at smelting har funnet 
sted den 17 og at smeltevannet når bakken på kvelden den 17 og 
forårsaker en rekke flomtopper som bygger seg opp og kulminerer med 
en topp rundt kl. 12 den 18. 

Til slutt vedlegges det også noen tabeller med oversikt over: 

Tabell 1 : 
Tabell 2: 
Tabell 3: 

Døgnmiddel nedbør fra Lambrecht måler i 2001 
Døgnmiddellufttemperatur i 2001 
Døgnmiddel spesifikt døgnmiddel avløp i 2001 
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FlNUT - utskrift fra 
Stasjonsnr .. : 123.38.0 
Stasjonsnavn: Risvollan 
Parameter ... : nedbør 
Versjon ..... : l 

HYKVAL_POINT foretatt:20/03/2002 16:26 
+------Utm:----+ 
ISone: 32 I 
INord: 7030391 I 
øst.: 571119 I 

+--------------+ 

Stasjonens høyde ... : 
Kartblad ........... : 
Vassdragsnurnrner .... : 
Naturlig nedbørfelt: 

Ukjent moh 
1621-IV 
123.A2 
0.20 km' 

----- Kommentar om stasjonen -------------------------------------------------------------------------------

TABELL 1 
'_"."_'~'""'.'_"'''_~_~''W_ 

V-overløp, V=100.7°, GRH= 0.70 m, B= 1.40 m, målt 1987. Problem med oppstuing/for lav kapasitet i nedstrøms rørgater ved vf 0.35 
m'/s, tilsvarende flom med gjenntaksintervall 2-3 år. Stasjonen har "druknet" ved en del anledninger. Nedstrøms overgang fra 
Ø800/500 er gjort kona 1/6 2000. Dette har forhåpentligvis redusert oppstuvningsproblemene. SFT logger fra 18/7-86 til 26/1-99 
Sutron 8210 logger fra 26/1-99 Stasjonen eies av Trondheim kommune, men drives i samarbeid mellom NVE-HH, NTNU-IVB og Trondheim 
kommune. 

Døgn-verdier - middelverdier Enhet:mrn 
2001 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 2.10 28.10 4.10 8.00 0.70 3.00 
2 0.00 0.00 0.00 1. 20 2.60 2.20 5.40 0.00 0.70 21. 20 0.00 
3 0.00 0.00 0.00 5.30 1. 50 0.70 3.10 0.00 0.60 21. 60 0.00 
4 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 9.70 14.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.40 10.30 0.90 0.50 0.00 0.00 1. 50 10.10 0.00 
6 0.00 0.00 15.20 2.00 0.10 2.70 0.00 1. 40 1. 50 5.20 0.40 
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 1. 90 1. 60 0.30 0.00 
8 0.50 0.40 0.00 1.20 0.00 15.10 0.00 0.00 2.70 0.00 0.70 
9 1.20 5.90 0.10 5.30 0.00 4.40 11. 80 21. 50 0.10 17.40 0.30 

10 7.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 10.20 11. 60 5.70 16.00 0.00 

11 4.30 0.30 0.50 4.50 0.00 3.00 0.10 0.00 0.20 10.30 0.00 
12 2.90 8.60 0.70 0.00 0.00 10.00 0.70 0.00 1. 80 10.40 0.00 
13 0.20 4.30 0.60 0.00 0.40 0.40 3.70 0.00 3.30 0.30 
14 0.00 0.00 5.70 0.00 0.90 0.00 9.40 0.00 13.60 0.20 
15 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 1. 70 0.10 0.30 17.20 0.00 
16 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.40 3.10 0.00 
17 0.00 12.30 0.00 3.20 1. 50 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00 
18 0.00 1. 80 0.00 0.10 3.50 0.00 0.00 0.00 18.80 9.80 
19 0.00 5.50 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 5.00 3.90 
20 0.00 8.90 6.70 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.30 5.00 

21 0.00 16.30 9.40 0.00 1. 20 0.10 0.00 0.90 1. 90 0.70 
22 0.00 2.90 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.30 2.00 
23 0.00 0.60 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
24 0.00 4.70 0.50 0.10 10.10 0.00 0.00 0.00 3.20 4.80 
25 0.00 0.30 0.70 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.30 4.00 
26 0.00 0.00 0.00 0.40 9.00 0.10 0.30 2.30 3.00 1. 20 
27 0.00 0.00 0.00 0.00 9.70 0.20 8.40 1. 70 0.00 0.60 
28 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 8.40 9.50 0.00 0.00 
29 0.10 0.00 0.20 0.00 4.80 0.00 4.20 0.10 0.00 
30 4.90 0.00 0.10 0.00 3.80 0.00 6.10 3.30 0.00 

31 0.10 0.40 0.40 0.10 7.60 0.20 



FINUT - utskrift fra HYKVAL_POINT 
Stasjonsnr . . : 123.38.0 
Stasjonsnavn : Risvollan 
Parameter ... : lufttemperatur 
Versjon .. . .. : l 

foretatt:20 / 03 / 2002 16:27 
+------Utm:----+ 
ISone: 32 I 
INord : 7030391 
lØst.: 571119 I 
+--------------+ 

Stasjonens høyde ... : Ukjent moh 
Kartblad .......... . : 1621-IV 
Vassdragsnummer .... : 123.A2 
Naturlig nedbørfelt: 0.20 km' 

----- Kommentar om stasjonen -------------------------------------------------------------------------------

TABELL 2 

V-overløp, V=100.7°, GRH= 0.70 m, B= 1.40 m, mAlt 1987 . Problem med oppstuing / for lav kapasitet i nedstrøms rørgater ved vf 0.35 
m'/s, tilsvarende flom med gjenntaksinterval1 2-3 Ar . Stasjonen har 'druknet' ved en del anledninger. Nedstrøms overgang fra 
Ø800/500 er gjort kona 1 / 6 2000. Dette har forhåpentligvis redusert oppstuvningsprob1emene. SFT logger fra 18 / 7-86 til 26 / 1-99 
Sutron 8210 logger fra 26 / 1-99 Stasjonen eies av Trondheim kommune, men drives i samarbeid mellom NVE-HH, NTNU-IVB og Trondheim 
kommune. 

Døgn-verdier - middelverdier Enhet: °C 
2001 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

l -4 .90 -12 .59 -15.49 5.94 5.67 8.19 12.48 4.91 7.93 2.24 4.26 
2 -5 .64 -13.91 -14 .10 4.89 9.06 7.19 11. 61 10.11 4.06 7.09 l. 36 
3 -2. 27 -17 . 40 -11. 06 3.35 6.76 7.36 15.06 8.15 6.60 2.58 0.49 
4 -0.31 -16.68 -4.73 5.32 3.81 8.42 18.90 7.29 8.31 0 . 96 3.15 
5 3 . 22 -16 . 26 -0.80 4.80 4.21 10.07 14.29 9.55 6.67 0.78 l. 40 
6 3.52 -11. 78 l. 76 3.52 6.90 9.88 16.13 8.28 7 .3 3 -0.40 0.26 
7 0.09 -3 . 65 -l. 86 2.77 9.86 9.47 16.46 4.57 6.88 -2.68 -3.55 
8 -3 .76 -3 . 10 l. 86 2.37 10 . 80 9.20 19 .05 7.94 6.83 -3.47 
9 - 2.68 -2 . 27 - O .18 l. 89 9.04 7.39 19.73 11. 88 2.83 0.40 0.08 

10 -2.10 -2.68 l. 83 3.27 9.63 7.94 12.00 8.30 6.72 2.69 2.45 

11 0.44 0.19 2 .1 5 0.74 10.14 5.96 15.93 3 . 80 4.29 2.52 l. 66 
12 3.18 2 .80 2.33 -0.44 9.62 6.02 16 .73 3.83 5.92 2.22 -2.13 
13 l. 43 4.09 l. 77 -0.20 7.46 8.10 10.43 6.34 -2.57 4.09 
14 -l. 49 7.06 0.17 0.46 6.18 7.21 10.27 9 . 46 0.58 4 . 68 5 .02 
15 -4.31 3.53 -3. 45 2.79 7.15 8.48 13.73 6.75 13 . 80 1. 87 3.15 
16 -7.32 0.79 -4.52 2.39 11.16 10.86 16.49 5.93 10 . 90 7.92 4 . 95 
17 -6.52 2.33 -6.41 0.91 10.49 10.30 11. 91 5.65 10.90 4 . 58 5.20 
18 -8 . 43 3.14 -9.17 l. 07 9.38 9.50 8.67 17.77 -l. 75 2.13 5.02 
19 -5.96 2.51 -8.72 0.05 7.14 15.08 12 . 35 9.49 -0.98 4.74 -2.79 
20 -6.17 2.39 -3.48 l. 87 5 . 10 17.38 12.84 9.27 -0.03 l. 90 -3 . 69 

21 -5 .61 -0.50 -4 . 34 4.19 5.50 16.50 6.94 4 . 24 - 0.43 0.89 -9 . 35 
22 -2 .68 -3.15 -4.98 3.79 8.00 15.85 7.65 5.19 -5.68 0.05 -9 .0 8 
23 -l. 21 -6 .03 -2.78 4 . 76 5.45 17.74 9.85 5.44 -5.72 -1.74 -5.39 
24 2.62 -7.50 -l. 98 5.77 5.35 17.87 13.15 10.02 l. 34 0.63 -3.18 
25 2.43 -11.10 -2 .72 8.81 6.75 14.50 14 . 53 7.32 6.46 4.50 -5.95 
26 3 .80 -1 6.48 -5.21 6.51 6.54 11.70 10.29 7.43 3.18 -2.00 -7.45 
27 -3.43 -17 . 29 -4.08 9 . 45 8.21 15.13 10.90 3.13 2.90 -5 .2 3 -11. 08 
28 -8.01 -17.90 -3.08 5 .0 9 7.24 17 .04 9 .00 -0.12 3 . 38 3.22 -18 .88 
29 -1. 46 -l. 76 7.12 9.87 15.31 6.15 -2 .15 3.74 3.30 -13 .52 
30 0.90 -0 . 45 6.72 11. 08 16 .7 7 12.34 7.66 3.41 3 . 76 -20.16 

31 -l. 51 3.66 11. 04 13.25 4.78 -17.55 



FINUT - utskrift fra HYKVAL_POINT 
Stasjonsnr .. : 123.38.0 
Stasjonsnavn: Risvollan 
Parameter ... : spesifikt avløp 
Versjon ..... : 1 

foretatt:20/03/2002 16:29 
+------Utm:----+ 
ISone: 32 I 
INord: 7030391 I 
løst.: 571119 
+--------------+ 

Stasjonens høyde ... : 
Kartblad ........... : 
Vassdragsnummer .... : 
Naturlig nedbørfelt: 

Ukjent moh 
1621-IV 
123.A2 
0.20 km' 

----- Kommentar om stasjonen -------------------------------------------------------------------------------

TABELL 3 

V-overløp, V=100.7°, GRH= 0.70 m, B= 1.40 m, målt 1987. Problem med oppstuing/for lav kapasitet i nedstrøms rørgater ved vf 0.35 
m'ls, tilsvarende flom med gjenntaksintervall 2-3 år. Stasjonen har "druknet' ved en del anledninger. Nedstrøms overgang fra 
Ø800/500 er gjort kona 1/6 2000. Dette har forhåpentligvis redusert oppstuvningsproblemene. SFT logger fra 18/7-86 til 26/1-99 
Su tron 8210 logger fra 26/1-99 Stasjonen eies av Trondheim kommune, men drives i samarbeid mellom NVE-HR, NTNU-IVB og Trondheim 
kommune. 

Døgn-verdier - middelverdier Enhet:l/s/km' 
2001 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

1 3.87 3.29 3.49 53.18 7.64 8.69 88.70 13.29 22.98 25.69 19.93 
2 3.88 3.18 3.48 110.72 11. 61 8.45 23.28 6.26 14.28 133.84 11.12 
3 4.85 3.11 3.47 84.13 10.53 6.84 19.58 5.21 9.42 171.79 9.15 
4 4.92 3.13 3.43 49.36 7.52 5.60 22.85 4.88 35.38 114.84 7.80 
5 5.08 3.26 3.40 112.81 7.03 5.37 11. 81 4.54 23.29 56.23 6.88 
6 5.51 3.29 84.62 43.42 6.25 6.93 8.74 6.38 16.89 30.08 6.68 
7 5.27 3.30 11. 69 22.32 5.91 15.97 7.14 9.56 13.74 19.69 6.25 
8 5.15 4.50 10.06 15.38 5.75 40.16 6.37 4.91 14.86 13.42 5.79 
9 5.19 3.07 6.91 35.68 5.60 27.69 28.44 71.37 10.12 10.42 10.40 

10 4.96 3.11 9.41 12.37 5.38 13.81 45.83 127.82 22.57 238.98 66.57 

11 5.47 3.18 11. 24 14.62 5.14 12.92 14.28 20.75 13.14 137.67 23.03 
12 27.45 37.60 31. 63 12.38 5.00 37.33 9.97 11.70 11. 95 52.61 13.80 
13 16.10 83.00 20.13 8.28 4.90 18.08 14.36 8.91 30.17 12.14 
14 5.83 81. 65 10.52 7.05 5.30 11. 91 50.20 7.62 20.41 17.13 
15 5.14 39.70 6.28 7.14 4.79 13.70 18.22 6.99 336.67 12.13 
16 4.99 6.23 4.61 14.14 4.54 8.67 11.58 6.36 71.85 17.93 
17 4.48 51. 22 4.40 17.55 6.24 7.19 8.84 6.12 136.68 28.25 
18 4.12 45.57 3.96 13.08 7.65 6.45 7.93 5.61 177 .13 175.18 
19 3.55 55.67 3.97 9.59 11. 24 5.92 6.86 5.33 65.15 91.87 
20 3.99 55.52 5.08 8.46 8.45 5.65 5.81 5.30 34.99 19.81 

21 3.59 7.73 3.63 8.70 6.97 5.24 5.10 5.63 22.81 13 .30 
22 3.81 5.71 3.95 8.56 20.93 4.89 4.71 4.73 16.87 10.10 
23 3.79 5.23 3.92 8.48 54.14 4.77 4.47 4.49 13.10 8.75 
24 3.40 4.69 3.86 8.68 48.15 4.67 4.29 4.39 22.51 7.76 
25 3.55 4.18 4.67 12.53 31. 64 4.42 4.09 4.33 32.92 6.90 
26 3.48 3.88 3.75 15.19 38.28 4.16 4.01 8.06 41. 37 6.37 
27 3.39 3.81 3.43 13.73 77.35 4.17 19.23 6.80 17.99 5.95 
28 3.42 3.63 4.02 13.80 25.81 3.91 27.85 27.91 12.51 5.48 
29 3.40 4.95 12.95 14.12 12.01 9.29 22.92 10.29 5.22 
30 6.95 6.89 10.19 9.97 16.14 6.99 44.07 13.29 5.07 

31 3.66 15.99 8.24 6.45 33.19 4.97 
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FORORD 

Karihola er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. 
NVE's engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 
tallet, da hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
Iløpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mai 2002 

~~'v Pe~ 4'\SfteIV 
Asgeir Petersen-0verleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

Den urbanhydrologiske stasjonen på Karihola drives i fellesskap av Kristiansund 
kommune og NVE. Kristiansund kommune har ansvaret for observatørtjeneste på 
stasjonen. 12001 var det Helge Rosvoll som var observatør på stasjonen. NVE har 
ansvaret for instrumentering og primær databehandling. Det er NVE som eier 
stasjonen. 

Man begynte måling av nedbør og avløp allerede i 1974 på Karihola. Men på grunn 
av flere brudd har ikke data tilfredsstillende kvalitet før etter 1986 (avløp) og 1989 
(nedbør). Lufttemperatur begynte man å måle i 1987 og disse data er av bra kvalitet. 
Nedbør og Snøsmelting er blitt målt siden 1994 og kvaliteten på disse data synes bra 
(se avsnitt om stasjonens drift i 2001). 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA KARIHOLA 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Karihola. En optisk encoder (Line&Leine) registrerer 
vannhøyden ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en av de to 
SFT loggerne som er på stasjonen. Man måler og registerer vannhøyden med en 
oppløsning på ± 1 mm. Nedbørfeltet til Karihola er på 0.225 km2 • 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det V-overløpet 
som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man finner i boken 
Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

o Nedbør 

En klassisk Plumatic vippemåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp måler 
nedbøren. Tidsoppløsning for denne er 1 minutt. 

Alle nedbørsdata logges også på en av SFT loggerne. 

17 Lufttemperatur 

På Karihola måles temperaturen med en SFT lufttemperaturmåler med 
strålebeskyttelse. Temperaturen måles med en oppløsning på 15 minutt og logges på 
en av SFT loggerne. 

2011 Nedbør & Snøsmelting 

Ved hjelp av et snøsmeltebrett (aluminium 1.5x1.5 m) måles snøsmeltingen og 
nedbør. Snøsmelting og nedbør renner gjennom ett rør ned i en vippe med 
oppløsning på 0.2 mm. Snøsmelting & nedbør registreres med en oppløsning på 15 
minutter og logges på egen SFT logger. 

4 



ANSVARlIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-0verleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Olav OsvoIl fra NVE's regionskontor på Førde er ansvarlig felthydrolog for stasjonen. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Karihola kan rettes til 
Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og emailliste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-0verleir: 22959361 
Olav OsvoIl: 57 83 36 75 
Knut Møen: 22959246 

MOBIL 

93021613 
95290117 
91746908 

EMAIL 

apoe @ nve.no 
oos@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

Driften av stasjonen var tilfredsstillende i 2001. Det var få alvorlige brudd i seriene og 
dette skyldes bl.a. gode rutiner på kassettbytte. 

Videre har nedbørsmåleren vært ødelagt i en ukjent periode mellom 15 og 27 august 
før den ble reparert av observatør. En analyse av data (se senere på vedlagte figurer 
og kommentarer til disse) tyder på at bruddet startet 15 august. 

En analyse er utført på data fra snøsmeltebrettet viser en uoverensstemmelse 
mellom dette og nedbørsmåleren. I 2001, som i 1999 og 2000, er årsmiddel av 
snøsmelting & nedbør ca. 1.5 ganger større enn for nedbør fra Plumaticen. Disse 
verdiene skulle ha vært mer eller mindre like. Vi vil gå nærmere inn og analysere 
dette videre, og foreløpig nevne at data fra smeltebrettet må tas med en klype salt. 

En hendelse i mars med stor vannføring er vanskelig å forklare. Her er det en mulig 
uoverensstemmelse mellom vannføring og nedbør, nedbør & snøsmelting. Mer om 
dette i kommentarer til figur 5 senere i rapporten. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Som nevnt i tidligere årsrapporter bør man hele tiden trimme bort vegetasjon rundt 
målestasjonen. Klimastasjoner bør stå åpent for å sikre kvalitetsdata. Videre må 
smeltebrett og nedbørsmåler renskes for løvfall og annet rusk for å hindre tilstopping. 
Tilløpskanalen bør også renskes med jevne mellomrom. Det er observatør på 
stasjonen som har ansvar for at det ovennevnte skjer. 
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På sikt bør man få en oppvarmet nedbørsmåler for å få helårsmålinger av nedbør 
(snø og regn). 

Vi planlegger videre å bytte ut eksisterende smeltebrett med et brett laget i plast. 
Foreløpig venter NVE på å få utarbeidet en bra prototype av dette brettet. 

Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del ganger på 
Karihola for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 

Man vil på sikt forsøke å få byttet ut SFT loggerne med en fjernoverført Sutron 8210 
logger. 

UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 
Midlere døgnmiddel Snøsmelting & Nedbør: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 

Høyeste 5 min. nedbør: 

Høyeste 10 min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Laveste momentanverdi vannføring: 

Høyeste døgnmiddellufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

Høyeste døgnmiddel Snøsmelting & Nedbør: 

1.9 millimeter 
8 l/sek 
6.6°e 
3.2 millimeter 

20.6 millimeter 09/11 12:00 
0.8 millimeter 20/12 14:42 - 20/12 14:43 

16/0708:16 - 16/0708:17 
28/06 21 :33 - 28/06 21 :34 

1.6 millimeter 20/12 14:40 - 20/12 14:44 
28/06 21 :32 - 28/06 21 :36 

2.8 millimeter 20/1214:38 - 20/1214:47 
11.2 millimeter 20/12 14:27 - 20/12 15:26 
15.8 millimeter 20/12 14:05 - 20/12 16:04 

88 l/sek 06/03 12:00 
< 1 l/sek 28/01 12:00 
158 Vsek 06/0318:38 
< 1 I/sek ved flere tilfeller 

17.9 °e 20/0812:00 
-11.8 °e 04/02 12:00 
23.6 °e 20/0813:45 
-13.2 °e 05/02 07:45 

36.6 millimeter 12/02 12:00 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 
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NB! Det er en nedbørshendelse (knekkpunkt) den 19/04 som gir langt høyere 
T'minuttsnedbør en hva som er i oversikten. Vi anser denne verdien som ikke reell. 

NB! Bruddet som skyldes at nedbørsmåleren lå nede i august kan ha ført til at man 
har mistet noen av de mest ekstreme nedbørshendelsene (se figur 6 og 
kommentarene til denne senere i rapporten). 

OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 

VannstandNannføring 

Brudd Fra 
nr. 

Ingen brudd 

Nedbør 

Brudd 
nr. 

Fra 

Til 

Til 

1 27. 8-2001 27. 8-2001 

Lufttemperatur 

Brudd Fra Til 
nr. 

Ingen brudd 

Snøsmelting & nedbør 

Brudd 
nr. 

Fra 

Ingen brudd 

Til 

Antall 
døgn 

Antall 
døgn 

1 

Antall 
døgn 

Antall 
døgn 

Årsak 

Årsak 

Reperasjon av nedb.måler 

Årsak 

Årsak 
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FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 
Figur 4: 

Hydrograf over døgnrniddel vannføring gjennom 2001 
Døgnrniddel nedbør gjennom 2001 
Døgnrniddel lufttemperatur gjennom 2001 
Døgnrniddel Snøsmelting & Nedbør gjennom 2001 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over de mest ekstreme 
vannføringshendelsene i 2001. Merk at vannføringen er knekkpunktsverdier mens 
nedbør, nedbør & snøsmelting og temperatur er timesrniddel. 

Figur 5: Årets høyeste flomtopp med en kulminasjon på 158 l/sek. Som figuren 
viser er det ikke registrert verken nedbør eller snøsmelting i den 
perioden flommen opptrer. De mest sannsynlige årsakene er: 

Flommen generert av snøsmelting, men smeltebrettet var tettet til 
i enten sluk eller rør (is-propp, rusk, el.) 

Figur 6: 

Figur 7: 

Flommen generert av snøsmelting, men vippen har stått fast. 
Stor snødybde på smeltebrettet slik at det tok lang tid før 
snø pakken ble mettet og avga vann ned til brettet. Flommen 
generert av snøsmelting fra resten av feltet der varme og variert 
snødybde gav raskere smelting enn ved stasjonen. 

Plott av årets nest største flomtopp. Generert av intensiv korttidsnedbør 
som ikke ble registrert av Plumaticen siden denne lå nede i denne 
perioden. Nedbør registrert av smeltebrettet. 

Viser alle flommene i slutten av oktober og i november. Vedvarende 
nedbø r gir flommer som "bygger" seg opp og genererer et stort 
flomvolum. I perioden 27.10 til 23.11 rant det omkring 50 000 m3 vann 
gjennom stasjonen. 
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FORORD 

Sandsli er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. NVE's 
engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 tallet, da 
hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
I løpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, Juni 2002 

~ÆO~ 
jØ' Svein Harst~n 

Seksjonssjef 
Asgeir Petersen-Øverleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

Målehistorikk 

Målingene på Sandsli startet i 1984 med registrering av vannstand/vannføring. I 
vedlagt figur 1A vises de vannføringsdata som NVE totalt har samlet fra Sandsli og 
lagt på sin database. To meget lange brudd på åttitallet trekker ned den generelle 
kvaliteten. Men fra og med 1989 er vannføringsdata av brukbar kvalitet. Først fra 
1996 er det ingen alvorlige brudd. 
Man begynte å registrere nedbør ved Sandsli i 1989 (se vedlagt figur 2A). 

Innsamlingen av nedbørsdata har vært tilfredsstillende i hele perioden, bortsett fra et 
lengre brudd i 1999-2000. 
Målingene av temperatur startet i 1989 (se vedlagt figur 3A). To lengre brudd i 1995-
1996 og 1997-1999 og 2001 trekker ned kvaliteten på temperaturseriene. De to 
første bruddene skyldes, etter hva arkivene sier, feil med temperatursensor. Bruddet i 
2001 kommenteres i eget avsnitt senere i rapporten. 
Innsamling av snøsmelting & nedbør data begynte i 1994 ved Sandsli (se figur 4A). 

En 8-10 brudd, hvorav noen er i smelteperioden, trekker kvaliteten ned. 12001 
skjedde et alvorlig brudd (kommenteres i eget avsnitt senere i rapporten). 

Sett under ett kan innsamlingen av urbandata fra Sandsli sees på som 
tilfredsstillende. De urbanhydrologiske stasjonene har komplisert instrumentering og 
samler inn store mengder data med meget fin oppløsning. Selv om dette er tilfelle, og 
at NVE ikke har personell i umiddelbar nærhet av stasjonene, vil vi forsøke å få 
bruddraten ned mot null. 12001 har driften av Sandsli vært beheftet med noen lengre 
brudd. Dette vil NVE ta til etterretning og forsøke å være bedre forberedt til neste 
gang situasjoner som kan forårsake brudd oppstår. 

Ansvarsforhold o.l. 

Den urbanhydrologiske målestasjonen på Sandsli drives i fellesskap av Bergen 
kommune og NVE. Bergen kommune har ansvaret for observatørtjenester på 
stasjonen. I 2001 har Trond Sekse vært observatør på Sandsli. NVE har hatt 
ansvaret for instrumentering og primær databearbeidelse. Det er Bergen kommune 
som eier stasjonen. 

Beliggenhet m.m. 

UTM sone: 32 

UTM øst: 294519 

UTM nord: 6689492 

Stasjonshøyde: 38 moh. 

Maks.h. i nedbørfelt: 57 moh. 

Nedbørfelt: 0.080 km2 
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PARAMETRE SOM NVE MALER pA SANDSLI 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Sandsli. En optisk encoder, Line&Leine, registrerer 
vannhøyden ved å måle høyden til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en Sutron 
8210 logger. Man måler vannhøyden med en oppløsning på ± 1 mm, tidsoppløsning 
1 min. "event recording" 5 mm. 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det V-overløpet 
som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man finner i boken 
Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

Det er utført 4 vannførings målinger ved Sandsli for å verifisere at teoretisk formel er 
tilfredsstillende. 

Tidsl2unkt Metode Vannhøyde Målt vannføring Teoretisk vannføring 
23.06.2001 volum/tid 0.007 O.OOI/s 0.01 I/s 
02.10.2000 volum/tid 0.021 0.201/s 0.231/s 
31.05.2000 flygel 0.028 0.501/s 0.471/s 
30.05.2000 flygel 0.019 0.201/s 0.191/s 

Dette viser at teoretisk formel er tilfredsstillende på lave vannføringer. Man bør 
forsøke å få målt på høyere vannføringer for også å få verifisert teoretisk kurve også i 
dette måleområdet. 

o Nedbør 

Det ble målt nedbør med to forskjellige nedbørsmålere i 2001. Den ene, satt i drift i 
28.11. 2001, er en Lambrecht nedbørsmåler med oppvarming. Oppløsing på denne 
er 0.1 mm, tidsoppløsning 1 minutt. Denne måleren er meget god idet den måler 
øyeblikksverdier av både regn og snø. 
Den andre måleren, som var i drift frem til 28.11.2001, var en klassisk Plumatic 

vippemåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp og tidsoppløsning på 1 minutt. 

Alle nedbørsdata logges også på Sutron 8210. 

17 Lufttemperatur 

I 2001 var det fire temperaturmålere (alle av type sutron) i drift på Sandsli. 
Grunnmåleren, versjon 1, er montert på stang 2m over bakkenivå og har 
strålebeskyttelse (følger DNMl's spesifikasjoner). Oppløsningen på denne er 0.1 °C 
og dataene logges på Sutron 8210 loggeren med en tidsoppløsning på 1 minutt. 

De andre tre målerne, nedmontert den 23.11.2001, var en del av et forsøksprosjekt. 
Bakgrunnen for prosjektet var å se hvordan plassering og eksponering for stråling 
påvirker registrert temperatur. De tre målerne stod med følgende konfigurasjon: 
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Versjon 2 
Versjon 3 

Versjon 4 

Montert i strålebeskytter festet på nordsiden av hytta. 
Fritthengende ca. 15 cm fra hytteveggen på nordsiden, uten 
strålebeskytter. 
Montert direkte på hytteveggen på nordsiden, uten strålebeskytter. 

Testseriene er fremstilt grafisk i figur 1-, 2-, 3- og 4B. 

Prosjektet vil bli avsluttet med en rapport i løpet av 2002. 

2011 Nedbør & Snøsmelting 

Ved hjelp av et snøsmeltebrett (aluminium 1.5x1.5 m) måles snøsmelting & nedbør. 
Smeltevann og nedbør renner gjennom et rør ned i et flottørkar inne i stasjonen der 
vannhøyden i flottørkaret måles med en optisk encoder og logges på Sutron 8210. 
En pumpe tilknyttet flottørkaret tømmer dette når vannhøyden når et visst nivå. 
Snøsmelting & nedbør registreres med en oppløsning på 0.2 mm, tidsoppløsning 1 
minutt og logges på Sutron 8210 Joggeren. 

ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-Øverfeir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Leif Johnny Bogetveit fra NVE's regionskontor i Førde er ansvarlig felthydrolog for 
stasjonen. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Sandsli kan rettes til 
Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og email liste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-Øverleir: 22 95 93 61 
Leif Johnny Bogetveit: 57 83 36 76 
Knut Møen: 22 95 92 46 

MOBIL EMAIL 

93021613 apoe@nve.no 
95290116 Ijb@nve.no 
91746908 kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 
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ETTERTIDSKONTROLL AV NEDBØRDTA 

I forbindelse med sine urbanstasjoner samarbeider NVE en del med DNMI. DNMI 
kalibrerer NVE's nedbørsmålerne og utfører ettertidskontroller på dataseriene 
(nedbør). 
I et notat fra DNMI av 13.mai 2002 påpeker DNMI en mulig feil i nedbørsdata fra 
Sandsli i perioden 1997-2000. I gjennomsnitt fikk ble det registerert under halvparten 
av nedbøren i forhold til to av DNMl's nedbørsmålere (bl.a. Florida-Bergen). Dette 
fant DNMI underlig og mener det kan ha forekommet feil i registreringene på Sandsli i 
denne perioden. De anbefaler ikke bruk av data i denne perioden. 

Undertegnede utførte en rask sammenligning mellom data fra nedbørsmåleren og 
snøsmeltebrettet i perioder uten regn. Denne analysen gav inntrykk av at det er i 
perioder med mye og intensivt regn at nedbørsmåleren divergerer fra smeltebrettet. 
Som eksempel falt det ekstrem korttidsnedbør i perioden 15-19 september 2000. 
Totalt ble det registrert 24.6 mm ved nedbørsmåleren og hele 51.8 mm ved 
smeltebrettet. Altså et awik på nesten 100 % mellom nedbø rsmåleren og 
smeltebrettet. Men i perioden 1 juni til 1 august 2000 var det lite regn med små 
mengder av gangen. Totalt registrerte nedbørsmåleren i denne perioden 42.2 mm 
mens smeltebrettet viste 48.2 mm. 

Dette tyder altså på at nedbørsmåleren fungerer dårlig ved ekstreme hendelser. 
Dette kan skyldes feil kalibrering, trege lagre, reed-relaysvikt og lignende. Noe av 
dette kan også skyldes at man ved NVE ikke utfører en såkalt korreksjon av vipp ved 
høye vippefrekvenser (intensiv nedbør). Kort sagt går en slik korreksjon ut på å 
justere opp antall vipp for å kompensere for det vannet som renner gjennom måleren 
akkurat idet vippen slår. Stort sett skal ikke en slik korreksjon ha noe si, men ved 
ekstrem intensitet vil NVE's målere underestimere nedbøren. 

Som nevnt ble Lambrecht måleren (denne type måler anbefales av DNMI) satt i drift i 
slutten av 2001. Således håper vi at de ovennevnte feil nå er eliminert. 

Uansett anbefaler vi at man benytter Plumaticdata fra Sandsli med forsiktighet. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

Driften i 2001 ble preget av ettervirkningene etter et strømbrudd som slo ut mye av 
instrumentene i august. Etter dette gikk det en tid før instrumenter og datamottak av 
disse fungerte som de skulle, og spesielt temperatur og snøsmeltedata ble beheftet 
med lange brudd. Det er videre stor mulighet for at man har mistet noe ekstremdata 
fra 2001. Dette er nærmere beskrevet i senere avsnitt. 

Sandsli er en av de få urbanstasjonene som, grunnet Bergen kommunes interesse 
og engasjement for innsamling av urbandata, har den nyeste typen av 
instrumentering. Således er det av NVE's interesse å holde denne stasjonen i best 
mulig stand. Bergen kommune, med Trond Sekse som observatør, gjør et utmerket 
arbeid for å holde stasjonen ved god drift. Men vi understreker at man hele tiden må 
rense smeltebrett, nedbørsmåler og tilløpskanal, samt holde generell god orden på 
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stasjonen for å sikre kontinuerlig god drift. Siden NVE ikke har personell i umiddelbar 
nærhet av stasjonen, krever dette en fortsatt god observatørtjeneste. 

Ansvarlig felthydrolog besøkte stasjonen to ganger i løpet av 2001. Først den 23 juni 
og senere den 28 november da også Knut Møen fra NVE var ved stasjonen og 
utførte følgende: 

Kalibrerte og satte i drift Lambrecht måleren 
Monterte nye optiske encodere for vannstand i tilløpskanal og flottørkar 
Nedmonterte testsensorene for lufttemperatur (versjon 2, 3 og 4) 

Det ble også i forbindelse med besøket i november påpekt at det foregikk bygging 
nedenfor stasjonen. Foreløpig viser data ingen tegn til å ha blitt påvirket av dette. 

Nærmere informasjon om brudd, data for ekstremhendelser og grafikk over spesielle 
hendelser kommer i egne avsnitt senere i rapporten. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Fra NVE's side vil vi forsøke å treffe tiltak slik at vi kan takle strømbrudd og 
ettervirkninger bedre i fremtiden. 12001 mistet man uforholdsmessig mye data på 
grunn av dette. 

Det at man fikk satt i drift Lambrect måleren var en stor forbedring. Men denne bør i 
tillegg til DNMI's kalibreringer også kalibreres minst en gang i året av ansvarlig 
felthydrolog. Videre vil NVE ta kontakt med DNMI for å forsøke å implementere en 
algoritme for korreksjon av vippefrekvens. 

I følge Einar Markhus, kan det være uhomogen hastighetsfordeling i tilløpskanalen. 
For å få bukt med dette vurderer NVE å montere en skjerm i tilløpskanalen for å 
dempe hastigheten. Man bør også forsøke å få målt vannføringen på høye 
vannstander for å få verifisert teoretisk kurve ved store vannføringer. 

NVE vurderer å bytte ut smeltebrettet med en plasttype når en god prototype av dette 
foreligger. 
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UTV ALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Statistikken i dette avsnittet baserer seg på de data en har observert ved Sandsli i 
2001. På grunn av det tidligere kommenterte bruddet kan noen av verdiene være 
uriktige. 

Middelverdier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere snøsmelting & nedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 

Høyeste 5 min. nedbør: 
Høyeste 10min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel snøsmelting & nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring : 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Laveste momentanverdi vannføring: 

Høyeste døgnmiddel lufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

Kommentarer: 

3.8 millimeter 
3.9 millimeter 
2 l/sek 
5.6 °C 

31.8 millimeter 20/06 12:00 
1.8 millimeter 10/10 12:56 - 12:57 

07/09 00:02 - 00:03 
09/07 03:10-03:11 

3.8 millimeter 09/07 03:08 - 03: 12 
5.8 millimeter 09/07 03:03 - 03: 12 
13.4 millimeter 09/07 02:58 - 03:57 
13.8 millimeter 09/07 02:02 - 04:01 

45.8 millimeter 20/06 12:00 

44 I/s 15/11 12:00 
nær O I/s ved flere tilfeller 
55 I/s 15/11 05:10 
nær O I/s ved flere tilfeller 

20.0 °C 07/07 12:00 
-11.3 °C 05/02 12:00 
26.5 °C 07/07 13:40 

-17.8 °C 02/93 05:34 

En analyse av DNMl's klimastasjon Florida-Bergen viser at max/min temperaturene 
er representative. Altså har ikke det lange bruddet ført til tap av ekstreme 
temperaturdata. Middelverdien av temperatur er basert på data fra kun 2/3 av 2001 
og er noe mer usikker. 
Videre viser Florida-Bergen at en muligens har mistet en del av de mest ekstreme 

hendelsene av korttidsnedbør i perioden 15 oktober til 15 november. De høyeste 
verdiene for vannføring (både døgnmiddel og momentanverdi) tyder også på dette. 
Data fra Florida-Bergen indikerer også at en kan ha mistet årets høyeste vannføring 

(1-2 desember). 

Det må også nevnes at døgnmiddelvannføringen den 15 november er den nest 
høyeste som er observert ved Sandsli siden målingene begynte i 1984. 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 
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FREKVENSANALYSE AV DATA FRA SANDSLI 

Man har per i dag rundt 10 år med data fra Sandsli. Dette er i realiteten for lite data til 
å utføre tilfredstillende frekvensanalyser. Videre har man på grunn av brudd mistet en 
god del ekstreme data. Metoder på å bøte på det siste er bl.a. beskrevet i arbeider 
fra NTNU (Thorolfson & Matheussen (2001 )), der en har forøkt å gjenskape tapte 
momentanverdier av vannføring vha. regresjon mot korttidsnedbør og døgnmiddel 
ved Risvollan stasjon i Trondheim. Korte dataserier og modellerte flomtopper gir stor 
usikkerhet i beregningene, men er en av de få metodene som er tilgjengelig ved 
korte serier og tap av ekstremer. 

Undertegnede forsøkte å utføre frekvensanalyse på Sandslidata gav urealistiske og 
ustabile svar. Man må ennå måle i noen år til før en kan beregne gjentaksintervall på 
data fra Sandsli på en tilfredsstillende måte. 

Hvis man ønsker nærmere informasjon om mulig frekvensanalyse ring Asgeir 
Petersen-Øverleir NVE på 22959361. 

OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Merk at i denne oversikten så vil noen av de bruddene som står oppført med ett 
døgns varighet kunne være mye kortere. Grunnen er at vi kun oppgir bruddene i hele 
døgn. 

Vi må også opplyse at en del av bruddene etter den 7 august muligens kan 
gjenfylles. Vi arbeider med å redde/finne data som forsvant på grunn av svikt i 
datamottaket etter strømbruddet. Det som skjedde var at når man igjen fikk i gang 
instrumentene etter strømbruddet gjorde man en feilkonfigurering slik at mottak av 
data ikke gikk helt som det skulle. Vi har funnet noe data og håper å få flere på plass. 

Videre er muligens noen av bruddene på temperaturen dekket og kan kompletteres 
av de tre testsensorne. 

VannstandNannføring 

Brudd Fra 
nr. 

1 
2 

2.3-2001 
27.11-2001 

Nedbør 

Brudd 
nr. 

1 
2 

Fra 

7.8-2001 
18. 9-2001 

Til 

2.3-2001 
8.12-2001 

Til 

7.8-2001 
18.9-2001 

Antall 
døgn 

1 
12 

Antall 
døgn 

1 
1 

Årsak 

Data forkastet, mulig pga. is i overløp 
Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 

Årsak 

Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 
Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 
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3 
4 
5 
6 

19.10-2001 
24.11-2001 
26.11-2001 
8.12-2001 

17.11-2001 
24.11-2001 
6.12-2001 
8.12-2001 

30 
1 

11 
1 

Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 
Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 
Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 

Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 

Snøsmelting & Nedbør 

Brudd 
nr. 

1 
2 
3 

Fra 

8.2-2001 
28.2-2001 
23.4-2001 

Til 

11.2-2001 
28.2-2001 
24.4-2001 

Antall 
døgn 

4 
1 
2 

Årsak 

Ukjent, kan være forkastet pga. is i flottørkar 

Ukjent, kan være forkastet pga. is i flottørkar 
Svikt i datamottak 

4 3.8-2001 31. 12-2001 151 Strømbrudd m/etterfølgende svikt i datamottak 

Lufttemperatur 

Brudd Fra Til 
o 

Antall Arsak 
nr. døgn 

Svikt i datamottak 1 
2 

23.4-2001 
3.8-2001 

23.4-2001 
8.12-2001 

1 
128 Strømbrudd m/etterfølgende svikt i data mottak 

FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. 

Total historikk 

Figur 1A: 
Figur 2A: 
Figur 3A: 
Figur4A: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring 1986 - 2002 
Døgnmiddel nedbør 1989 -2002 
Døgnmiddel temperatur 1989 - 2002 
Døgnmiddel snøsmelting & nedbør 1994 - 2002 

Testserier lufttemperatur 

Figur 1 B: 
Figur 2B: 
Figur 3B: 

Versjon 2, timesverdier 
Versjon 3, timesverdier 
Versjon 4, timesverdier 

Man har altså litt over ett og et halvt år med data fra testsensorene. Dette skulle være 
et bra grunnlag for å analysere hvordan plassering og stråling påvirker registrering av 
lufttemperatur. På plottene ser de tre seriene like ut, men en foreløpig pre-analyse 
tyder på at ved enkelte tilfeller divergerer målerne (brått skifte i solstråling og 
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lignende). Som nevnt vil det bli skrevet en rapport om dette når analysene og 
resultatene foreligger. 

Døgnmidler i 2001 

Figur 1C: 
Figur 2C: 
Figur 3C: 
Figur 4C: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring 2001 
Døgnmiddel nedbør 2001 
Døgnmiddel temperatur 2001 
Døgnmiddel snøsmelting & nedbør 2001 

Merk den høye døgnmiddelvannføringen i november. Ved å se på figur 1 A kan man 
anta at dette var noe i nærheten aven 10-15 års flom. Minimumstemperaturen i 
februar er også noe av det laveste som er registrert ved Sandsli siden 1989. 

Ekstremhendelser av vannføring 

Vi vedlegger også illustrasjoner over spesielt høye vannføringshendelser i 2001. 
Merk at nedbør, lufttemperatur og snøsmelting & nedbør er timesverdier, mens 
vannføringen er knekkpunktsverdier. 

Figur1 D: 

Figur2D: 

Figur3D: 

Figur4D: 

Figur5D: 

Figur over årets høyeste vannføring. Dessverre er det brudd i denne 
perioden i både nedbør og snøsmelting & nedbør slik at man ikke kan 
se prosessen som generer flommen. Denne flommen har et stort volum 
sammenliknet med andre flommer ved Sandsli. Data fra Florida-Bergen 
viser at det der falt hele 46.3 millimeter fra den 15 til den 16 november. 
Den mindre flommen til høyre i bildet var den syvende største flommen i 
2001 og viser hvordan regn over flere dager opprettholder stor 
vannføring gjennom stasjonen. 

Den nest største flommen i 2001. Kortvarig flom klokken 3 på natten 
som varer i rundt en time. Generert av den mest ekstreme 
timesnedbøren som ble registrert ved Sandsli i 2001. 

Årets tredje største flom. Meget kortvarig flom med raskt 
hendelsesforløp. Skjer samtidig med årets høyeste registrerte 2 
minuttsnedbør. 

Illustrasjon av flom grunnet snøsmelting. Ikke spesielt stor flom (den 15 
største i 2001), men langvarig. Strekker seg fra 5 til 14 mars. Figuren 
viser at flommen startet med nedbør den 3-5 mars. Først den 5 
begynner snøen å avgi vann (vanekvivalent ca. 0.35 %) samtidig med 
at mer nedbør faller og temperaturen går markert over null grader. 
Snøsmelting og litt nedbør i de påfølgende dagene holder vannføringen 
oppe og flommen kulminerer med en flomtopp på litt under 30 I/s den 11 
mars. 

Figur som viser tre flommer i august-september, hvor av de to til venstre 
(31 august og 2-3 september) inneholder årets 4,5 og 6 største 
vannføringer. 
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FORORD 

Stasjonene på Sandnes er 3 av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver 
i Norge. NVE's engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 
70 tallet, da hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
Iløpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mai 2002 

Svein Harsten 
Seksjonssjef 1~~~-elV' ~e~Pl ~@evlel~ 

Asgeir Petersen-0verleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

De tre urbanhydrologiske stasjonene i Sandnes drives i felleskap av Sandnes 
kommune og NVE. Sandnes kommune har ansvaret for observatørtjenestene og i 
2001 er det Øyvind Waage som har vært observatør. NVE har ansvaret for 
instrumentering og primær databehandling. Det er Sandnes kommune som eier 
stasjonene Aspervik og Gramstaddalen. (Fra februar 2002 er all drift lokalisert til 
disse to stasjonene.) 

Målingene av vannhøyde ved Gramstaddalen (29.7) startet i 1984. Men på grunn av 
brudd er datakvaliteten brukbar først fra 1993, og fra 1998 kan kvaliteten 
karaktriseres som god. 
Målingene på Aspervik klima (29.4) startet allerede tidlig syttitallet. Når det gjelder 

nedbør er det kontinuitet og kvalitet på data etter 1993. For temperatur er det gode 
data fra 1988. Snøsmelting & nedbør begynte i 1988 med kvalitetsdata etter 1993. 
Ved Aspervik (29.4) har man målt vannhøyde siden 1973. Datakvaliteten er 

varierende. Hovedproblemet er dårlig dimensjonert tilløpskanal. Dette har ført til at 
vannhastigheten er overkritisk, slik at forholdet mellom vannhøyde og vannføring ikke 
er riktig. Konsekvensen av dette er at alle ekstreme vannføringer som er registrert 
ikke kan anses som riktige. 

I 2002 ble den nye stasjonen på Aspervik åpnet. I den forbindelse ble all måling som 
tidligere ble gjort ved Aspervik klima lagt til denne stasjonen. Aspervik klima ble lagt 
ned. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA SANDNES 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Aspervik og Gramstaddalen. Begge steder er det en optisk 
encoder (Line&Leine) som registrerer vannhøyden ved å måle nivået til en flottør 
som er plassert i en brønn med kommunikasjon tiltilløpskanalen (oppløsning 0.1 
mm). Begge steder hadde i 2001 en SFT logger hvor vannhøyden ble registrert. 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for de crump
overløp som er på stasjonene. Den teoretiske formelen er identisk med den man 
finner i boken Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

o Nedbør 

En klassisk Plumatic vippemåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp målte nedbøren 
på Aspervik klima. Tidsoppløsning for denne er 1 minutt. 

Alle nedbørsdata ble i 2001 logget på en egen SFT logger. 
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17 Lufttemperaur 

På Aspervik klima ble temperaturen målt med en SFT lufttemperatursensor. 
Temperaturen ble målt med en oppløsning på 5 minutt og ble i 2001 logget på SFT 
logger (samme som logget nedbør). 

2011 Nedbør & Snøsmelting 

Ved hjelp av et snøsmeltebrett (aluminium 1.5x1.5 m) målte man snøsmeltingen og 
nedbør. Snøsmelting og nedbør renner gjennom ett rør ned i en vippe med 
oppløsning på 0.2 mm. Snøsmelting & nedbør registreres med en oppløsning på 5 
minutter og ble i 2001 logget på SFT logger (samme som logget nedbør og 
temperatur). 

NEDBØRSFELT 

29.4 Aspervik: 
29.7 Gramstaddalen 

ANSVARLIGE VED NVE 

0.642 km2 

0.980 km2 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-0verleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Asgeir Petersen-0verleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo 
er fra 1/8-2001 også ansvarlig felthydrolog for stasjonen. Før dette var det Leiv 
Gunnar Ruud som var ansvarlig felthydrolog. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Sandnes kan rettes til 
Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og email liste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-0verleir: 22 95 93 61 
Knut Møen: 22 95 92 46 

MOBIL 

93021613 
91746908 

EMAIL 

apoe@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 229591 23. 
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STASJONENS DRIFT I 2001 

Driften av stasjonene på Sandnes kan karakteriseres som tilfredsstillende i 2001 . 
Observatør Øyvind Waage har gjort en god jobb. Noen brudd som skyldes full 
kassett har ført til at man har mistet noe data på Aspervik klima. Men data fra 
Aspervik viser at man ikke har mistet noen eksterme situasjoner av vannføring. 

Felthydrologene besøkte Aspervik klima og Aspervik en gang i løpet av 2001 (09.06). 
Der ble det påpekt dårlig kommunikasjon mellom smeltebrett og flottørkar. Man 
utbedret dette på stedet. Ellers ble det også under denne inspeksjonen nok en gang 
slått fast at tilløpskanalen gav for stor vannhastighet. 
Gramstaddalen ble besøkt også en gang i løpet av 2001 (09.06). Stasjonen ble 

ansett for god og det ble nivellert og verifisert at crumpkronen lå på høyde lik 0.00. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Som nevnt tidligere er det opprettet en ny stasjon på Aspervik. Med den nye 
stasjonen har man fått bukt med overkritisk strømning, treg kommunikasjon mellom 
smeltebrett og flottørkar samt det at kassetter går full (ny fjernoverført Sutron 8210 
logger). 

NVE vurderer å bytte ut smeltebrettet med en plasttype når en god prototype av dette 
foreligger. 

Man bør også på sikt få en ny nedbørsmåler m/oppvarming, slik at en kan måle alt av 
nedbør (som både snø og regn) på stasjonen. 
Man vurderer også å sette en dempende skjerm i tilløpskanalen for å sikre at det ikke 
oppstår overkritisk strømning ved store vannføringer. 

Videre må man i fremtiden opprettholde en god rutine på rensing av tilløpskanal, 
smeltebrett og nedbørsmåler. Dette er meget viktig og essensielt for å sikre god 
datakvalitet. Det er observatør som har dette ansvaret. 

Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del gangerpå 
Aspervik for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 
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UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere avrenning Aspervik: 
Midlere avrenning Gramstaddalen: 
Midlere lufttemperatur: 
Midlere snøsmelting & nedbør: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 
Høyeste 5 min. nedbør: 
Høyeste 10 min. nedbø r: 

Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring Aspervik: 
Høyeste døgnmiddel vannføring Gramstaddalen: 
Laveste døgnmiddel vannføring Aspervik: 
Laveste døgnmiddel vannføring Gramstaddalen: 

Høyeste momentanverdi vannføring Aspervik: 
Høyeste momentanverdi vannføring Gramstaddalen: 
Laveste momentanverdi vannføring Aspervik: 
Laveste momentanverdi vannføring Gramstaddalen: 

Høyeste døgnmiddel lufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

Høyeste døgnmiddel snøsmelting & nedbør: 

*) Kommentar: 

2.8 millimeter 
18 I/sek *) SE KOMMENTAR 
301/sek 
7.0 oG 
3.5 millimeter 

26.4 millimeter 11/07 12:00 
2.8 millimeter 16/10 05:44 - 16/10 05:45 
3.8 millimeter 08/07 17:31 -08/0717:35 
5.8 millimeter 08/07 17:30 - 08/07 17:39 
11.6 millimeter 20/08 14: 14 - 20/08 15: 13 
16.2 millimeter 16/10 05:31 - 16/10 07:30 

461/sek 27/01 12:00 *) 
4401/sek 09/12 12:00 
71/sek 29/08 12:00 *) 
1 I/sek 06/07 12:00 

2030l/sek 08/07 17:35 *) NB! 
890l/sek 09/12 05:55 

< 7 Vsek ved flere tilfeller *) 
< 1 I/sek ved flere tilfeller 

20.0 oG 07/07 12:00 
-10.4 oG 04/02 12:00 

25.8 oG 16/08 10:40 
-12.2 oG 04/02 07:25 

36.6 millimeter 09/12 12:00 

Som nevnt er ikke vannføringsdata til å stole på ved Aspervik. I følge Einar Markhus 
er all vannfø'ring over 40 Vsek feil. Den høyeste moentanverdien på 2030 Vsek må 
tas med en klype salt. Den overkritiske strømningen burde ikke tillate så høye 
vannføringsverdier (> 3000 Vsek/km2 ??). 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 

OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 
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VannstandNannføring Aspervik 

Brudd Fra Til 
nr. 

l 16.10-2001 16.10-2001 

Antall 
døgn 

l 

VannstandNannføring Gramstaddalen 

Brudd Fra 
nr. 

Ingen brudd 

Nedbør 

Brudd Fra 

l 
2 
3 
4 
5 

nr. 

23.5-2001 
28.6-2001 
05.8-2001 
12.9-2001 
20.10-2001 

Lufttemperatur 

Brudd Fra 
nr. 

1 08.3-2001 
2 05.8-2001 
3 13.9-2001 
4 20.10-2001 

Til 

Til 

23.5-2001 
29.6-2001 
6.8-2001 
13.9-2001 
22.10-2001 

Til 

13.3-2001 
7.8-2001 
14.9-2001 
23.10-2001 

Snøsmelting & nedbør 

Brudd Fra Til 
nr. 

l 08.3-2001 12.3-2001 
2 23.5-2001 23.5-2001 
3 28.6-2001 29.6-2001 
4 05.8-2001 6.8-2001 
5 12.9-2001 13.9-2001 
6 20.10-2001 22.10-2001 

Antall 
døgn 

Antall 
døgn 

1 
2 
2 
2 
3 

Antall 
døgn 

6 
3 
2 
4 

Antall 
døgn 

5 
l 
2 
2 
2 
3 

Årsak 

Full kasett. 

Årsak 

Årsak 

Full kassett 
Full kassett 
Ukjent 
Full kassett 
Ukjent 

Årsak 

Full kassett 
Ukjent 
Full kassett 
Ukjent 

o 

Arsak 

Full kassett 
Full kassett 
Full kassett 
Ukjent 
Full kassett 
Ukjent 
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FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001 . Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 
Figur 4: 
Figur 5: 

Hydrograf over døgnrniddel vannføring ved Aspervik gjennom 2001 
Hydrograf over døgnrniddel vannføring ved Gramstadd. gjennom 2001 
Døgnmiddel nedbør gjennom 2001 
Døgnmiddellufttemperatur gjennom 2001 
Døgnrniddel snøsmelting & nedbør gjennom 2001 

NB! Hydrografen fra Aspervik må tas med en klype salt. All vannføring over 40 I1sek 
er mest sannsynlig ikke riktig. 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over et utvalg av ekstreme hendelser av 
vannføring ved Gramstaddalen i 2001 . Merk at vannføringen er knekkpunktsverdier 
mens nedbør, snøsmelting & nedbør og temperatur er timesrniddel. 

NB: Vi presenterer hendelsene med utgangspunkt i Gramstaddalen siden ekstreme 
vannføringer på Aspervik er ikke til å stole på. Aspervik klima og Gramstaddalen 
ligger så nærme hverandre at vi antar nedbør, temperatur og snøsmelting er ganske 
representative for vannføringen. 

Figur 6: 

Figur 7: 

Figur 8: 

Årets største vannføring ved Gramstaddalen. Ett og et halvt døgn med 
stor nedbør gir opphav til en flomtopp som kulminerer med 890 I1sek. 

Illustrasjon over tre flommer i oktober/november. Alle er blant de 4 
største i 2001. Den midtre flommen (16.10) skjer samtidig som 
nedbøren ved Aspervik har sin høyeste 120 min. nedbør. Flommene 
mot slutten av oktober og begynnelsen av november skyldes flere 
påfølgende dager med regn. Noe som gir stort volum. 

Viser en vinterflom der snøsmelting spiller en stor rolle. Flommen når 
over 300 l/sek. 
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FORORD 

Lye 2 er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. NVE's 
engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 tallet, da 
hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
Iløpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, april 2002 

Svein Harsten 
Seksjonssjef 

rlset\\" p~ -t1-&Ii€V'ledr 
Asgeir Petersen-Øverleir 
Avdelingsingeniør 
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INNLEDNING 

Lye 2 drives i fellesskap av NVE og Time kommune. Det er Time kommune som har 
ansvaret for observatørtjenester på stasjonen. I 2001 var det Alf Sivertsen som var 
observatør. NVE har ansvaret for instrumentering og kontroll av data. Det er Time 
kommune som eier stasjonen. 
Man begynte å måle vannstand på Lye 2 allerede i 1983, men på grunn av brudd er 

ikke disse data særlig gode før man kommer til nittitallet. Nedbørsrnålingene kom i 
gang i 1994 og er av brukbar kvalitet fra 1996. Temperaturmålingene startet opp i 
1997 og er av god kvalitet. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA LYE 2 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Lye 2. En optisk encoder (Line&Line) registrerer 
vannhøyden ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en SFT logger. 
Man måler og registerer vannhøyden med en oppløsning på ± 1 mm. 
Tidsoppløsningen er 1 minutts event-recording. 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det crump
overløpet som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man 
finner i boken Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

o Nedbør 

En klassisk Plumatic vippernåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp måler 
nedbøren. Tidsoppløsning for denne er 1 minutt. 

Alle nedbørsdata logges også på SFT loggeren. 

17 Lufttemperatur 

På Sømskleiva måles temperaturen med en SFT lufttemperaturmåler med 
strålebeskyttelse. Temperaturen måles med en oppløsning på 5 minutt og logges på 
SFT loggeren. 
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ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-Øverleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Asgeir Petersen-Øverleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo 
er også etter 1/8-2001 ansvarlig felthydrolog for stasjonen. Før denne tid var det Leiv 
Gunnar Ruud som hadde dette ansvaret. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Lye 2 kan rettes til Knut 
Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og email liste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-Øverleir: 22959361 
Knut Møen: 22 95 92 46 

MOBIL EMAIL 

93021613 apoe@nve.no 
91746908 kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

Kommunens observatør har sørget for god kvalitet på stasjoen i 2001. Generelt sett 
har det ikke vært spesielle driftsmessige momenter eller forandringer i 2001. 

Ansvarlig felthydrolog fra NVE besøkte stasjonen 2 ganger i løpet av fjoråret. Under 
det første besøket, 22.02.2001, ble stasjonen ansett som i bra stand. Videre ble det 
under besøket 06.06.2001 byttet logger på stasjonen (SFT logger PDL 10). 

Ellers kan man nevne at man opplevde flere meget store flommer ved Lye 2 i løpet 
av siste halvdel av 2001, hvorav den som skjedde den 16 oktober kunne 
karakteriseres som en skadeflom. 

En total kartlegging av målebrudd i 2001 vises i eget avsnitt. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Som nevnt i tidligere årsrapporter bør man hele tiden passe på at det ikke oppstår for 
mye begroing i tilløpskanalen. For mye planter evt. sedimenter i kanalen kan føre til 
overkritisk strømning over crumpen og såldes mister den teoretiske 
vannføringsformelen sin gyldighet. 

På sikt bør man få en oppvarmet nedbørsmåler for å få helårsmålinger av nedbør 
(snø og regn). 
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Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del ganger på Lye 
for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 

Man vil på sikt forsøke å få byttet ut SFT loggeren med en fjemoverført Sutron 8210 
logger. 

UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere spesifikk avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 
Høyeste 5 min. nedbør: 
Høyeste 10min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgn middel vannføring: 
Høyeste døgnmiddel spesifikk vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Høyeste momentanverdi spesifikk vannføring: 
laveste momentanverdi vannføring: 

Høyeste døgnmiddellufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

2.99 millimeter 
50 l/sek 
29.81/sek*km2 

6.9°C 

41.4 millimeter 01/10 12:00 
2.6 millimeter 24/07 17:21 - 24/07 17:22 
4.2 millimeter 11/0703:12 - 11/0703:16 
6.8 millimeter 16/10 05:29 - 16/10 05:38 
12.2 millimeter 20108 14:01 - 20108 15:00 
19.6 millimeter 16/10 05:20 - 16/10 07: 19 

598 l/sek 
356 l/sek*km2 

2.61/sek 
2087 l/sek 
1242 l/sek*km2 

2.0 l/sek 

22.1°C 
-11.3°C 
25.6°C 
-13.8°C 

09/12 12:00 

19/06 12:00 
01/10 10:02 

06/08 15:30 

07/07 12:00 
04/02 12:00 
08/07 10:30 
02/03 07:05 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 
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OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 

VannstandNannføring 

Brudd Fra Til 

1 
2 

nr. 

Nedbør 

18.4-2001 26.4-2001 
16.11-2001 19.11-2001 

Brudd Fra Til 

1 
2 

nr. 

18.4-2001 25. 4-2001 
16.11-2001 19.11-2001 

Lufttemperatur 

Brudd Fra Til 

1 
2 

nr. 

18.4-2001 26. 4-2001 
16.11-2001 19.11-2001 

Antall 
døgn 

9 
4 

Antall 
døgn 

8 
4 

Antall 
døgn 

9 
4 

FREKVENSANALYSE, BRUK AV LYE 1 

Årsak 

Ukjent. 
Full kassett. 

Årsak 

Ukjent. 
Full kassett. 

Årsak 

Ukjent. 
Full kassett. 

Det er blitt etterspurt om hvilke muligheter man har for frekvensanalyse på data fra 
Lye 2. 

Lye 2 har brukbare data av vannføring i perioden etter 1990. 10 år med data er alt for 
lite til å utføre en tilfredsstillende frekvensanalyse. Det man kunne ha håpet på er å 
forlenge denne serien med data fra Lye 1. Den nå nedlagte stasjonen Lye 1 har data 
som kan brukes i perioden 1988-1996. Men en analyse av disse to stasjonene viste 
at de ikke er sammenlignbare mhp. spesifikk avrenning. Lye 2 høyere spesifikk 
avrenning enn Lye 1. En regional basert analyse er heller ikke mulig, siden disse to 
stasjonene har en korrelasjon på 0.8 i perioden 1990-1996. Altså viser de to sider av 
samme sak. Så en enkel form for frekvensanalyse er ikke mulig å få til på en 
tilfredsstillende måte ved Lye 2. Det kan nevnes som eksempel at et innledende 
forsøk på å bestemme en spesifikk avrenning med et gjentaksintervall på 10 år ved 
Lye 2, gav verdien 17031/seklkm2

, med et 95 % konfidensintervall på (1390,2015) 
l/sek/km2

. En langt mer grundig analyse bør utføres før en kan akseptere disse 
verdiene. 
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Samme problem gjelder for nedbøren. Seriene fra Lye 2 og Lye 1 er ikke lange nok til 
å utføre en god og sikker ekstremverdianalyse. 

FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring gjennom 2001 
Døgnmiddel nedbør gjennom 2001 
Døgnmiddellufttemperatur gjennom 2001 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over de mest ekstreme 
vannføringshendelsene i 2001. Merk at vannføringen er knekkpunktsverdier mens 
nedbør og temperatur er timesmiddel. 

Figur 4: Grafisk oversikt over den flommen som gav størst øyeblikksverdi av 
vannføring i 2001. Feltet responderer raskt på nedbøren og 
vannføringen når sitt maksimum 2-3 timer etter at regnet har nådd sitt 
maksimum. Kulminasjonen var på respektable 2087 l/sek. 

Figur 5: Viser en oversikt over 3 høstflommer i oktober. Jevn nedbør i perioden 
7 til 13 oktober gir stort vannvolum i denne perioden. Den 16 oktober gir 
årets nest høyeste timesnedbør også den nest høyeste vannføringen 
observert i 2001, der vannføringen igjen nesten er oppe i 2000 l/sek. 

Figur 6: 

Figur 7: 

Illustrerer mengden av høstflommer ved Lye 2. Daglig nedbør i nesten 
en halv måned fører til at vannføringen holder seg høy i hele perioden. 

Flom i desember. Hendelsen inneholder årets største døgnrniddel av 
vannføring (598 l/sek). 
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FORORD 

Sømskleiva er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. 
NVE's engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 
tallet, da hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
I løpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mars 2002 

Svein Harste 
Seksjonssjef Ih '?P'v Pe(evs -VI - lP veV{-eI"V

Asgeir Petersen-Øverleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

Sømskleiva målestasjon drives i fellesskap av Kristiansand kommune og NVE. 
Kristiansand kommune har ansvaret for observatørtjeneste og jevnlig tilsyn med 
stasjonen. NVE har ansvaret for driften av måleinstrumentene som er plassert på 
stasjonen samt kvalitetskontroll av data. Det er NVE som eier stasjonen. 

Målingene på Sømskleiva begynte allerede i 1974. Kvaliteten på data har variert en 
del men ansees i dag for å være tilfredsstillende. Man må nevne at vannføringsdata 
fra før 17.08.2000 stort sett er ubrukelig. Kun vannføring ved meget lave vannstander 
er til å stole på. Dette skyldes at det var overkritisk strømning i tilløpskanalen før 
skjerm ble montert. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA SØMSKLEIVA 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Sømskleiva. En optisk encoder (Line&Line) registrerer 
vannhøyden ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en SFT logger. 
Man måler og registerer vannhøyden med en oppløsning på ± 2 mm. 

Det er også plassert en energidempende skjerm i tilløpskanalen for å unngå 
overkritisk strømning. 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det V-overløpet 
som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man finner i boken 
Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

o Nedbør 

En klassisk Plumatic vippemåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp måler 
nedbøren. Tidsoppløsning for denne er 1 minutt. Denne stenges for vinteren og går 
hovedsakelig i den perioden nedbøren faller som regn. 

Alle nedbørsdata logges også på SFT loggeren. 

17 Lufttemperatur 

På Sømskleiva måles temperaturen med en SFT lufttemperaturmåler med 
strålebeskyttelse. Temperaturen måles med en oppløsning på 5 minutt og logges på 
SFT loggeren. 
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ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-Øverleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Leiv Gunnar Ruud fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo er 
ansvarlig felthydrolog for stasjonen. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Sømskleiva kan rettes til 
Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og emailliste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-Øverleir: 22 95 93 61 
. Leiv Gunnar Ruud: 22 95 92 44 

Knut Møen: 22 95 92 46 

MOBIL 

93021613 
99581805 
91746908 

EMAIL 

apoe@nve.no 
Igr@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

12001 har Dag Tobiassen fra Kristiansand kommune vært observatør ved stasjonen. 
Han har utført ukentlige kontroller ved stasjonen og således sikret høy kvalitet og 
kontinuitet på data. 

Ansvarlig felthydrolog har utført stasjonskontroll 30/3-2001 og fant den da generelt i 
god stand. Da ble oppløsningen på vannstanden forandret fra ± 3 mm til ± 2 mm. 

I begynnelsen av august brakk den ene vippen på nedbørsmåleren. Denne ble limt 
på igjen av observatør. Av denne grunn kan nedbørsserien etter pålimingen være 
beheftet med feil. 

Etter at skjerm ble montert i tilløpskanalen synes det som at man har unngått 
overkritisk strømning gjennom V-overløpet. En analyse av flomtopper etter 
oppmonteringen viser ingen tegn til utflating. 

En total kartlegging av målebrudd i 2001 vises i eget avsnitt. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Som nevnt i tidligere årsrapporter bør man hele tiden trimme bort vegetasjon rundt 
målestasjonen. Klimastasjoner bør stå åpent for å sikre kvalitetsdata. 
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Som nevnt er den ene vippen på nedbørsmåleren brukket og limt. Vippen må skiftes 
ut snarest og måleren kalibreres. På sikt bør man få en oppvarmet nedbørsmåler for 
å få helårsmålinger av nedbør (snø og regn). 

Vi planlegger videre å montere et snøsmeltebrett laget i plast for å måle nedbør & 
snøsmelting. Foreløpig venter NVE på å få utarbeidet en bra prototype av dette 
brettet. 

Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del ganger på 
Sømskleiva for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 
Man vil på sikt forsøke å få byttet ut SFT loggeren med en fjemoverført Sutron 8210 
logger. 

Man bør også vurdere å forlenge sesongen på Plumaticen, kanskje til hele året, for å 
fange opp store nedbørshendelser under mildvær i vinterhalvåret. 

UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere spesifikk avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 
Høyeste 5 min. nedbør: 
Høyeste 10 min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste døgnmiddel spesifikk vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Høyeste momentanverdi spesifikk vannføring: 
Laveste momentanverdi vannføring: 

Høyeste døgnmiddellufttemperatur: 
Laveste døgnmiddel lufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

3.7 millimeter 
6 l/sek 
25.4 l/sek*km2 

7.4°C 

136.0 millimeter 10/1212:00 
2.4 millimeter 04/09 15:57 - 04/09 16:01 
4.0 millimeter 04/0915:57 - 04/0916:00 
5.0 millimeter 04/09 15:57 - 04/09 16:06 
15.8 millimeter 01/1218:39 - 01/12 19:38 
29.0 millimeter 01/1217:33 - 01/1219:32 

183 l/sek 
775 l/sek*km2 

0.4 l/sek 
360 l/sek 
1525 l/sek*km2 

0.3 l/sek 

21.7 °C 
-12.9°C 
26.0°C 
-14.8°C 

01/12 12:00 

31/07 12:00 
01/12 19:27 

-
01/08 15:30 

07/07 12:00 
04/02 12:00 
07/07 16:00 
04/02 05:50 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 

6 



OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 

VannstandNannføring 

Brudd 
nr. 

Fra Til 

l 27. 3-2001 30.3-2001 

Nedbør 

Brudd Fra Til 
nr. 

l 1. 1-2001 29.3-2001 
2 1. 8-2001 18.8-2001 
3 22. 12-2001 31, l2-2001 

Lufttemperatur 

Brudd Fra Til 
nr. 

l 27.3-2001 30. 3-2001 

Antall 
døgn 

4 

Antall 
døgn 

119 
18 
10 

Antall 
døgn 

4 

Årsak 

Full kassett 

Årsak 

Stengt for sesongen 
Knekt vippe på måleren 
Stengt for sesongen 

Årsak 

Full kassett 

FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring gjennom 2001 
Døgnmiddel nedbør gjennom 2001 
Døgnmiddel lufttemperatur gjennom 2001 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over de mest ekstreme 
vannføringshendelsene i 2001. Merk at vannføringen er knekkpunktsverdier mens 
nedbør og temperatur er timesmiddel. 

Figur 4: Fra kjempeflommen i månedsskiftet november/desember. Man ser at 
flommen tydelig kommer i to bølger. Første del er generert av stor 
nedbør som starter kvelden den 30.11 og når sin maksimale intensitet 
rundt 01-02 tiden natt til 01.12 og deretter avtar gradvis frem mot 
klokken 12:00 01.12. Deretter kommer en enda verre hendelse som når 
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Figur 5: 

Figur 6: 

Figur 7: 

sin maksimale intensitet på tidlig kveld samme dag og vannføringen er 
her på utrolige 360 liter/sek. Flommen varte i nesten 24 timer og hadde 
et vesentlig volum. 

Plott av to flomhendelser i slutten av september/begynnelsen av 
oktober. Den første flommen genereres aven rekke nedbørshendelser 
og varer i over to døgn. Høy nedbørintensitet på formiddagen den 01.10 
gir en maksimal vannføring på over 200 liter/sek. 
Den andre flomhendelsen er på over 4 døgn og med et stort volum. En 
rekke nedbørshendleser vedlikeholder høy avrenning med enkelte korte 
men høye flomtopper. 

En to-tre dagers periode med mye nedbør og flere markerte flomtopper. 
For så vidt beskjedne maksimalverdier av vannføring. 

Plott som viser en rekke mindre flommer i april. Merk flomtoppen den 1 
april! Denne er tydeligvis generert av snøsmelting siden det ikke falt 
nedbør da. Fra starten 31.3 varer det hele 11 døgn før vannføringen 
synes å stabilisere seg. Dette skyldes at ressesjonen har et slakere 
forløp enn hva som er tilfelle for de tidligere beskrevne flommene. Dette 
kan skyldes snø i feltet eller lavt grunnvannsspeil. 
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FORORD 

Rustadskogen er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. 
NVE's engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 
tallet, da hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
'fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
Iløpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, april 2002 

/~ r~ '"D~ . ~ 
Svein Harsten 
Seksjonssjef 

Æs~{!; '( ~elefs, Vl- lP \l'Wl-eir 
Asgeir Petersen-0verleir 
Avdelingsingeniør 
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INNLEDNING 

Målestasjonen på Rustadskogen drives i felleskap av Ås kommune og NVE. Ås 
kommune har ansvaret for observatørtjenester. NVE har ansvaret for 
instrumentering og primær databehandling. Det er NVE som eier stasjonen. 

Målingene på Rustadskogen startet i 1973 i forbindelse med prosjektet 
Urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små nedbørfelt. Totalt sett er 
dataseriene av varierende kvalitet. Spesielt høye vannstandsdata kan være av dårlig 
kvalitet på grunn av oppstuvende effekter forårsaket av dårlig kapasitet nedstrøms 
stasjonen. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA RUSTADSKOGEN 

1000 Vannhøyde 

Det måles vannhøyde på Rustadskogen. En optisk encoder registrerer vannhøyden 
ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med kommunikasjon til 
tilløpskanalen (oppløsning 0.1 mm). Denne vannhøyden bli blir logget på en SFT 
logger (her kalt nummer 1). 

NVE gjør om vannhøyden til vannføring gjennom teoretisk formel for det V-overløpet 
som er på stasjonen. Den teoretiske formelen er identisk med den man finner i boken 
Acers, White, Perkins & Harrison, WEIRS AND FLUMES FOR FLOW 
MEASUREMENT, Wiley 1978. 

o Nedbør 

En klassisk Plumatic vippemåler med oppløsning på 0.2 mm pr. vipp måler 
nedbøren. Tidsoppløsning for denne er 1 minutt. 

Alle nedbørsdata logges også på SFT logger nummer 1. 

17 Lufttemperaur 

På Rustadskogen måles temperaturen med en SFT lufttemperatursensor. 
Temperaturen måles med en oppløsning på 5 minutt og logges på SFT logger 
nummer 1. 

2011 Nedbør & Snøsmelting 

Ved hjelp av et snøsmeltebrett (aluminium 1.5x1.5 m) måles snøsmeltingen og 
nedbør. Snøsmelting og nedbør renner gjennom ett rør ned i en vippe med 
oppløsning på 0.2 mm. Snøsmelting & nedbør registreres med en oppløsning på 5 
minutter og logges på egen SFT logger (her kalt nummer 2). 
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ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-0verleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Knut Schult fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo er ansvarlig 
felthydrolog for stasjonen. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Sømskleiva kan rettes til 
Knut Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og emailliste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-0verleir: 22959361 
Kunt Schult: 22959255 
Knut Møen: 22959246 

MOBIL EMAIL 

93021613 apoe@nve.no 
97754047 scd@nve.no 
91746908 kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 

STASJONENS DRIFT I 2001 

Einar Johansen var observatør ved stasjonen i 2001. Han har gjort en bra jobb og 
sikret god drift. Ansvarlig felthydrolog og ansvarlige for urbanstasjonene var innom 
stasjonen en rekke ganger i 2001. Reparasjon på snøsmeltebrettet har vært utført 
flere ganger, og brettet synes å fungere bra nå. Generelt anses driften i 2001 for å ha 
vært tilfredsstillende. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Som nevnt er det oppstuvning på stasjonen ved høye vannstander. Ut fra NVE notat 
av Einar Markhus, Beregning av kapasitet på overløpet ved avløpsstasjon 3. 17 
Rustadskogen, oversendt dere 1999, synes all vannstand over 38-39 cm å være 
beheftet med oppstuvning. For å få løst dette problemet bør man øke kapasiteten på 
kulverten nedenfor V-overløpet. NVE vil i løpet av 2002 ta kontakt med Ås kommune 
for å få løst dette problemet. 

Videre har det vært noen frostproblemer med snøsmeltebrettet. NVE vurderer å bytte 
dette ut med en plasttype når en god prototype av dette foreligger. 

Utstyr og instrumentering på Rustadskogen er ikke av det nyeste. På sikt vil NVE 
forsøke å få byttet ut SFT loggeren med en Sutron 8210 logger, samt erstatte vippen 
tilknyttet snøsmeltekaret med et flottørkar m/optisk encoder. 
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Man bør også på sikt få en ny nedbørsmåler m/oppvarming, slik at en kan måle alt av 
nedbør (som både snø og regn) på stasjonen. 
Man vurderer også å sette en dempende skjerm i tilløpskanalen for å sikre at det ikke 
oppstår overkritisk strømning ved store vannføringer. 

Videre må man i fremtiden opprettholde en god rutine på rensing av tilløpskanal, 
smeltebrett, vannlås og nedbørsmåler. Dette er meget viktig og essensielt for å sikre 
god datakvalitet. Det er observatør som har dette ansvaret. 

Rutinene for bytte av kassett bør innskjerpes. Man har mistet en del data i 2001 på 
grunn av dette. Ferietiden er i den forbindelse en spesielt utsatt tid. 

UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere døgnnedbør: 
Midlere avrenning: 
Midlere lufttemperatur: 
Midlere snøsmelting & nedbør: 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel nedbør: 
Høyeste 2 min. nedbør: 
Høyeste 5 min. nedbør: 
Høyeste 10 min. nedbør: 
Høyeste 60 min. nedbør: 
Høyeste120 min. nedbør: 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Laveste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Laveste momentanverdi vannføring: 

Høyeste døgnmiddel lufttemperatur: 
Laveste døgnmiddellufttemperatur: 
Høyeste momentanverdi lufttemperatur: 
Laveste momentanverdi lufttemperatur: 

Høyeste døgnmiddel snøsmelting & nedbør: 

2.3 millimeter 
6 l/sek 
5.5°C 

2.1 millimeter 

29.0 millimeter 16/09 12:00 
1.8 millimeter 16/09 12:07 - 16/09 12:08 
3.4 millimeter 16/0912:07 - 16/09 12:11 
5.6 millimeter 16/0912:03 - 16/09 12:12 

21.8 millimeter 16/09 11 :49 - 16/09 12:48 
25.8 millimeter 16/09 11 :44 - 16/09-13:43 

35 l/sek 
< 1 l/sek 
360 l/sek 
< 1 l/sek 

21.6°C 
-20.1°C 

29.6°C 
-23.4°C 

05/04 12:00 
ved flere tilfeller 
16/09 12:26 
ved flere tilfel/er 

08/07 12:00 
31/12 12:00 
07/07 16:10 
31/12 05:30 

28.8 millimeter 16/09 12:00 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 

OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 
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VannstandNannføring 

Brudd Fra Til 
nr. 

1 21.2-2001 1.3-2001 
2 23.11-2001 24.11-2001 

Nedbør 

Brudd Fra Til 
nr. 

1 21.2-2001 1.3-2001 
2 23.11-2001 24.11-2001 

Lufttemperatur 

Brudd Fra Til 
nr. 

1 21. 2-2001 1. 3-2001 

Snøsmelting & nedbør 

Brudd Fra 
nr. 

1 
2 

6.7-2001 
28.9-2001 

Til 

8.8-2001 
29.9-2001 

Antall 
døgn 

9 
2 

Antall 
døgn 

9 
2 

Antall 
døgn 

9 

Antall 
døgn 

34 
2 

Årsak 

Full kassett 
Full kassett 

o 

Arsak 

Full kassett 
Full kassett 

Årsak 

Full kassett 

Årsak 

Full kassett 
Feil med kassett 

FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: 
Figur 2: 
Figur 3: 
Figur 4: 

Hydrograf over døgnmiddel vannføring gjennom 2001 
Døgnmiddel nedbør gjennom 2001 
Døgnmiddellufttemperatur gjennom 2001 
Døgnmiddel snøsmelting & nedbør gjennom 2001 

Etter disse oversiktene følger noe grafikk over et utvalg av ekstreme hendelser av 
vannføring i 2001. Merk at vannføringen er knekkpunktsverdier mens nedbør, 
snøsmelting & nedbør og temperatur er timesmiddel. 
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Figur 5: 

Figur 6: 

Figur 7: 

Figur 8: 

Den høyeste vannføringen i 2001. En flom med tre topper på over 300 
Vsek. Hovedsakelig generert aven kort og intens times nedbør som gir 
-lite volum og rask ressesjonsforløp. 

Illustrasjon over flere påfølgende høstflommer. Varighet på over 5 døgn 
og med et stort totalt flomvolum. Flommen den 7 oktober blir bygget opp 
av kontinuerlig nedbør i over et halvt døgn, og kulminerer med en topp 
på over 100 Vsek. 

En av de korte sommerflommene generert av intensivt korttidsnedbør 
av på ettermiddagen. Typisk eksempel på konvektiv nedbør i en 
varmværsperiode. Flommen når en topp på respektable 200 VSek. 

Eksempel fra flere påfølgende vårflommer i snøsmelteperioden. De to 
første flommene, 1 og 2 april, er generert av snøsmelting og følger 
døgnsvigningene i temperaturen. Resten av flommene, får høyere 
topper på grunn av nedbør i tillegg til snøsmelting. Stort volum. 
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FORORD 

Kleiva er en av de 18 urbanhydrologiske målestasjonene NVE driver i Norge. NVE's 
engasjement for å samle inn urbanhydrologiske data begynte tidlig på 70 tallet, da 
hele 17 stasjoner ble satt i drift i perioden 1972 til 1974. Fram til i dag har 
stasjonsnettet forandret seg en del og per i dag måles det fra Kristiansand i sør til 
Bardu i nord. NVE forsøker hele tiden å utvikle og forbedre instrumentering, 
målemetodikk og verktøy for kvalitetskontroll av urbandata, og har som mål å ha kun 
fjernoverførte urbanstasjoner med det siste og beste innen instrumentering. 
I løpet av de siste årene er det blitt større fokus på oversvømmelser og flomskader i 

byer og tettsteder. I den forbindelse har spesielt kommunene og forsikringsbransjen 
fått større interesse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små 
nedbørsfelt. I denne sammenheng spiller innsamling av urbandata en nøkkelrolle. 

Oslo, mai 2002 

0~.rJ ~ 
sveinHars~ 
Seksjonssjef ~,( p~ -cP.erl-elv 

Asgeir Petersen-0verleir 
Avdelingsingeniø r 
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INNLEDNING 

Den urbanhydrologiske målestasjonen på Kleiva drives i fellesskap av Moss 
kommune og NVE. Det er Moss kommune som har ansvaret for observatørtjeneste 
på stasjonen. 12001 har Morten Johansen vært observatør på Kleiva. NVE har 
ansvaret for instrumentering og primær databehandling. Det er NVE som eier 
stasjonen. 

Man begynte å måle vannføring på Kleiva allerede i 1973. En rekke meget lange 
brudd har ført til at data ikke kan sies å ha en tilfredsstillende kvalitet før etter 1983. 
Først fra 1992 er det god kontinuitet på serien. 

PARAMETRE SOM NVE MALER pA KLEIVA 

1000 Vannhøyde 

Det måles kun vannhøyde på Kleiva. En optisk encoder (Line&Line) registrerer 
vannhøyden ved å måle nivået til en flottør som er plassert i en brønn med 
kommunikasjon til tilløpskanalen. Denne vannhøyden bli blir logget på en SFT logger. 
Man måler og registerer vannhøyden med en oppløsning på ± 1 mm. 
Tidsoppløsningen er 1 minutts event-recording. 

Nedbørfeltet til stasjonen er 0.084 km2 • 

ANSVARLIGE VED NVE 

Fram til 1/8-2001 var Einar Markhus fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling 
NVE Oslo, hovedansvarlig for driften av NVE's urbanhydrologiske stasjoner. Etter 
1/8-2001 er det Asgeir Petersen-Øverleir fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk 
Avdeling NVE Oslo, som har dette ansvaret. 

Morten Due fra Seksjon for Hydrometri, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo er nå 
ansvarlig felthydrolog for stasjonen, men i store deler av 2001 var det Knut Schult 
som var felthydrolog for Kleiva. 

Svar på mer tekniske spørsmål angående instrumentene på Kleiva kan rettes til Knut 
Møen fra Seksjon for Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo. 

Telefon- og email liste 

NAVN TLF. KONTOR 

Asgeir Petersen-Øverleir: 22959361 
Morten Due 22 95 90 72 
Knut Møen: 22959246 

MOBIL 

93021613 
48075772 
91746908 

EMAIL 

apoe@nve.no 
mnd@nve.no 
kmm@nve.no 

Data fra stasjonen kan skaffes ved henvendelse til Trine Fjeldstad fra Seksjon for 
Data, Hydrologisk Avdeling NVE Oslo, tlf. 22 95 91 23. 
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STASJONENS DRIFT I 2001 

Kommunens observatør har sørget for god kvalitet på stasjoen i 2001. Generelt sett 
har det ikke vært spesielle driftsmessige momenter eller forandringer i 2001. 

Det er ikke lett å kvalitetskontrollere data fra Kleiva siden man verken måler nedbør 
eller temperatur ved stasjonen. Derfor er det vanskelig å si hvor god kvalitet data fra 
2001 er. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGSTILTAK 

Man må hele tiden passe på at det ikke oppstår for mye sand og rusk i tilløpskanalen. 
For mye planter evt. sedimenter i kanalen kan føre tiloverkritisk strømning og treg 
kommunikasjon mellom tilløpskanal og flottørbrønn. 

På sikt bør man få nedbør- og temperaturmålere på Kleiva. Slik kan man bedre 
vurdere kvalitet av vannføringsdata ved å ha at-site klimadata tilgjengelig. Et 
snøsmeltebrett for å måle snøsmelting & nedbør vil også komplettere data 
innsamlingen på Kleiva. For å få det ovennevnte til må man også få en ny logger av 
typen Sutron 8210 på stasjonen. 
Foreløpig vil NVE avvente dette og ta kontakt med Moss kommune når nærmere 

. planer om opprustning skjer. 

Man har erfart at teoretisk formel for vannføring for teoretiske profil ikke alltid 
stemmer med virkeligheten. Derfor bør en måle vannføringen en del ganger på 
Kleiva for å eventuelt justere/verifisere teoretisk vannføringskurve. 

I årsrapport 1999 ble det påpekt mulig oppstuvning ved ekstreme vannføringer. Dette 
bør undersøkes nærmere. 

UTVALGT STATISTIKK AV DATA FRA 2001 

Middelverdier 

Midlere avrenning: 
Midlere spesifikk avrenning: 

ca 1 I/sek 
ca 12 l/sek*km2 

Ekstremverdier 

Høyeste døgnmiddel vannføring: 
Høyeste døgnmiddel spesifikk vannføring: 

13 l/sek 06/01 12:00 
155 l/sek*km2 

-

Laveste døgnmiddel vannføring: Nær O l/sek ved flere tilfeller 
Høyeste momentanverdi vannføring: 
Høyeste momentanverdi spesifikk vannføring: 

38 l/sek 15/09 08:25 
452 I/sek*km2 

-

Laveste momentanverdi vannføring: Nær O I/sek ved flere tilfeller 

Se for øvrig også på figurene vedlagt i rapporten. En forklaring til disse er i et eget 
avsnitt senere i rapporten. 
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OVERSIKT OVER BRUDD I 2001 SERIENE 

Statistikken gitt i foregående avsnitt baserer seg på data der det ikke er brudd. For å 
kunne anslå kvaliteten på tallene vises en oversikt over bruddene i 2001 samt årsak 
til disse. 

VannstandN annføring 

Brudd Fra Til Antall 
døgn 

Årsak 

1 
2 

nr. 

30.4-2001 
3.12-2001 

30.4-2001 
4.12-2001 

1 
2 

Full kassett 
Full kassett 

FORKLARING TIL FIGURER OG TABELLER OVER SPESIELLE HENDELSER I 
2001 

Vi legger ved en rekke illustrasjoner over hendelser fra 2001. Disse er, etter den 
rekkefølgen de blir presentert: 

Figur 1: Hydrograf over døgnmiddel vannføring gjennom 2001 

Etter denne følger noe grafikk over de tre mest ekstreme vannføringshendelsene i 
2001. Figurene her inneholder også døgmiddel av nedbør og lufttemperatur fra 
DNMl's målere på Rygge. 

Figur 2: 

Figur 3: 

Figur 4: 

Årets største flom med en kulminasjon på 38 l/sek. 

Arets nest største flom. Skyldes antageligvis en lokal korttidsbyge med 
stor intensitet. De bratte respons- og resesjonsforløpene tyder på dette. 

Flere flommer i juli, hvorav den største var årets tredje høyeste. 
Flommene den 11, 12 og 13 juli danner en nesten sammenhengende 
flomperiode med stort volum. 
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