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FORORD

Det er et av våre daglige munnhell at "om 100 år er allting glemt". Av og til er det kanskje
like greitt at det vi har sagt og gjort forsvinner fra bevisstheten. Men avgjort ikke når det
gjelder Hydrologisk avdelings historie.
Fra Kanalvæsenet via Vasdragsvæsenet og Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen til
dagens Norges vassdrags- og energiverk, er Hydrologisk avdelings historie samtidig en vesentlig del av norsk hydrologis historie. Vår fortid har bidratt til landets nasjonale utvikling innen vitenskap og teknikk, med solide grener til energiproduksjon, miljøvern og vår
nasjonale sikkerhet mot naturkatastrofer. Ikke minst det siste har naturen minnet oss om
i jubileumsåret, med den største flom i landet så lenge avdelingen har eksistert. Hundre
års arbeid for a skape og verne verdier er derfor en bit norsk kulturhistorie.
I arbeidet med denne hundreårsberetningen har vi ofte stanset opp i undring og beundring over hva våre forgjengere oppnådde. Med sparsomme midler og få medarbeidere
ble det lagt en solid grunnvoll for det vi vet idag om Norges vannressurser. Deres sparsomhet og høye arbeidsmoral skinner gjennom i mange av beretningene fra tidligere år. Vi har
samlet ikke bare de nøkterne tall og opplysninger om Hydrologisk avdeling, men også noen av de beretninger og anekdoter som fortsatt lever omkring våre forgjengere. Slik er
denne boken blitt fylt både av historie og historier.
Samlearbeidet har mange deltatt i. De fleste kapittelforfattere arbeider idag ved avdelingen, og flere av bidragene kommer fra pensjonerte medarbeidere og nære venner av
avdelingen. La gå at fremstillingen derfor kan være litt annerledes enn den profesjonelle
historiker og forfatter ville ha gjort den. Til gjengjeld er stoffet presentert med mye faglig
innsikt og innlevelse. Særlig takk skal redaktørene ha: ystein Aars, Gunnar Østrem og
Nils Haakensen (bildestoff).
God lesning!
Arne Tollan
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FRA CANAL-, HAVNE- OG FYRVÆSEN
TIL NVE
Forhistorien og overgang til NVE
Hvor langt tilbake i Norges samfunnshistorie må vi gå for å finne røttene til Hydrologisk
avdeling? Det er vel et umulig spørsmål å besvare. Men Christian den V's norske lov av
15. april 1687 har bestemmelser som gjelder inngrep i og bruk av vassdrag, og vannrettigheter har fra gammelt av vært av stor viktighet i mange strøk i landet.
Under unionen med Danmark var det fram til 1813 ikke noen offentlig instans som
tok seg av vassdragsforvaltning. Vassdragssaker ble derfor behandlet av amtsmennene på
vegne av det Kgl. Rentekammer i København. Men i 1804 ble det ved Kgl. resolusjon av
8. juni bestemt at alle saker vedrørende kanaler skulle høre under Canaldirektionen i København. I 1810ble det bestemt at direksjonens ansvarsområde skulle utvides til å omfatte
Canal-, Fyr-, Havne- og Ringevæsenet i Norge. Som Canal- og Havneinspektør i det Søndenfjeldske Norge ble så ingeniørkaptein Frederik Christoffer Gedde utnevnt den 8.
mars 1813, fra 1820 også med ansvar for tilsynet med fyrinnretningene.
Det er et definisjonsspørsmål hvilket år som skal regnes som Kanalvesenets "fødselsar".Man kan gjerne si at "unnfangelsen" skjedde i 1804, men etableringen av en norsk
vassdragsmyndighet her i landet skjedde rent fysisk først i året 1813. Til å begynne med
med ansvar bare for det sydligste Norge, fra svenskegrensen til Stavanger. Fra 1. april 1815

Vannforingsm@ling
i avdelingens unge år. Det måles med
opphengt flygel.
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ble embetsdistriktet utvidet til også å omfatte det Nordenfjeldske Norge. I instruksen for
stillingen er for vassdragsdelen bl.a. angitt: "Inspektørenskulde jevnligen bereise det indre af Landet for at undersoge og overveie Elvenes gang og deres mulige Correktion samt
om Han maadte anse et eller andet Canalanleg tilraadelig for at lette og befordre en invortes Communikation".
I 1841 ble embedet delt i to direktorembeder. Allerede i 1847 ble så Kanal- og Havnedirektorembedet igjen delt, og det ble ansatt egen Kanaldirektør (han ble konstituert allerede 22. des. 1846). Han fikk ansvar for alt som vedkom rikets Kanal- og Elvedragsvæsen,
også uttalelser om forslag til broer. Og i følge instruksen, som kom i 1847, faktisk også for
jernbaner, uten at dette kom til å bli gjennomført. Det var i Kanalvesenet at Hydrologisk
avdeling oppsto i 1895.
Etter at direktørens tittel hadde vært gjenstand for diskusjon i mange år gikk Kanalvæsenet i 1907 over til å bli Vasdragsvesen.
I 1920 ble Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen organisert som en egen etat med
3 direktorater, og med en generaldirektør som sjef. Beslutningen ble tatt av Stortinget den
19 mars. Vasdragsvesenet gikk inn i den nye organisasjonen som et av de 3 direktorater,
under navnet Vassdrags- og Flotningsdirektoratet, og skulle ta seg av de hydrografiske undersokelser, kontrollen med konsederte anlegg, forbygningsarbeider og forberedende behandling av vassdragskonsesjoner, samt fløtningssaker. De to andre direktoratene var
Fossedirektoratet, som fikk overført alle saker vedrørende Statens vannfall fra Vasdragsvesenet, og Elektrisitetsdirektoratet. Navnet Vassdragsvesenet viste seg imidlertid seiglivet, så fortsatt kalles NVE ofte Vassdragsvesenet i dagligtale.
Det kan være fristende åta en rask titt på NVEs skiftende organisasjonsmodell gjennom etatens levetid fram til i dag. To ting kommer klart fram. Den ene er Hydrologisk av-

Et eksempel på en reiserapport fra 1848, skrevet av
Joh. Tullio Thams (som senere ble kanaldirektør). Begynnelsen av rapporten lyder:
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RAPPORT
Efter Directeurens Ordre afreiste jeg fra Christiania den
20de November i den Hensigt at optage et Hydrographisk Kart over en Deel af Nit Elven.
Den 21de Nbr. anvendtes til i Følge med Hr. Directeuren at besee den Strekning af Elven som burde undersges samt med at legge en plan for Undersogelses Arbeidets Udforelse.
Den 23de begyndtes med Lodning, Maaling og det forndne Nivellement, men da jeg imidlertid snart bragte i
Erfaring at den Methode at udmaale Vinklerne paa Marken med Kjeden, som ved saadan Anledning er anbefalet, viste seg at være for unoiagtig og især meget tidsspildende, fordi den fordrede saa øvede Folk, ansaa jeg det
fornødent at sende Expres efter Landmaalingsinstrumenter, og har tillige troet mig berettiget til at anføre denne Expresseudgift paa Skydsregningen.

Stortingets skog- og vassdragskomite4. juni 1932.

delings nærmest uforklarlige evne til å overleve de mange organisasjonsmessige endringer under skiftende forhold og konjunkturer. Den andre er hvorledes NVE fremstår som
et klart og lysende eksempel på den gamle sannhet: Historien gjentar seg! La oss se litt
nærmere på dette:
1920: NVE med Generaldirektør, Hovedstyre og 3 direktorater. Hydrografisk avdeling er plassert
i Vassdragsdirektoratet.
1935: NVE med Generaldirektør, Hovedstyre og 6 avdelinger. En av disse er Den hydrografiske avdeling. Direktoratene er vekk.
1960: NVE med Generaldirektør, Hovedstyre og 4 direktorater. Hydrologisk avdeling er plassert
i Vassdragsdirektoratet.
1986: NVE med Generaldirektør, Hovedstyre, 2 direktorater og en administrasjonsavdeling.
Statkraftverkene er skilt ut. Hydrologisk avdeling er fortsatt i Vassdragsdirektoratet. Akronymet NVE er beholdt, men betyr nå Norges vassdrags- og energiverk.
1990: NVE med Vassdrags- og energidirektør, Råd og 6 avdelinger. En av disse er Hydrologisk avdeling. Direktoratene er borte.
1995: Rådet er fjernet, ellers som fra 1990.

Behov for hydrologiske data
Hovedoppgaver for Kanalvæsenet var trygging av Statens eiendom mot flomskader og
elvebrudd. Og Statens eiendom var stort sett prestegårder, sorenskriver- og offisersgårder.
Videre var fløting viktig, og tørrleggingsarbeider. Og faktisk miljøvern, i den forstand at
forskrifter og kontroll skulle hindre at sagbrukene lot sagflisen gå på elven. Etterhvert ble
kommunikasjon langs elvene stadig viktigere, og de store kanalanleggene i Halden- og
Telemarksvassdragene representerte etter den tids målestokk svært betydelige ingeniørarbeider. I siste del av det 19. århundre ble elektrisiteten praktisk tilgjengelig som energi9
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Ingeniør Ingvar Kristensen, avdelingens første sjef, var i 1898 på en stipendiereise til Wien
der han studerte hydrologi. I en meget fyldig
reiserapport beskriver han bl.a. ulike hydrologiske måleinstrumenter. Figuren viser en
prinsippskisse av "det i Østerrige anvendte
vandmassemaaleapparat".

kilde, og produksjonsanleggene i Norge ble ganske raskt basert på vannkraft. Kanskje en
naturlig følge av lang tids bruk av vannets energi til småindustri ved elvene, som sagbruk
og møller.
I og med at Kanalvæsenets arbeid i vassdragene var sterkt avhengig av vannføringen
var det naturlig at behovet for hydrografiske data, som de dengang kaltes, var stort. I den
første tiden forsøkte man å klare seg med enkeltobservasjoner, etterhvert med kortere

,
(;

Et Woltmann-Fliigel fra slutten av 1700-tallet. Dette er
det eldste flygel vi kjenner til. Flygelet er utstilt på det
tekniske museum i Miinchen. (Schiller 1994).
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Endel av den tidlige virksomheten ved Hydrologisk avdeling var å undersøke om det var tilstrekkelig med
vann for å bygge vannveier (dvs. kanaler og sluser). Det
ble gjort omfattende undersøkelser for å få bygget en
kanal som skulle forbinde Oslo med Glomma og Mjøsa.
Bildet viser Svanfoss sluser i Vorma, som ble bygget før
dette kanalprosjektet ble skrinlagt.
Foto 0. Strand, 3. aug. 1922.

Vannføringsmåling ved utløpet av Farse i Kragerøvassdraget i 1917. Dette er trolig et av de eldste fotografier som finnes av en vannføringsmåling. Foto Nils Gamnes, 4. mai 1917.

tidsserier, slik som i Glomma og Vorma 1824-27. Da hadde Canal- og Havneinspektør
Gedde i 1824 uttalt: ".. deter beklagelig, at ikke Norges største Elvedrag allerede paa videnskabelig Maade er undersøgt". I boken "Elektrisitetslandet Norge" skriver Johan
Vogt om Georg Daniel Barth Johnson: "Som kanaldirektør var han imidlertid i hvert fall
på ett område en pioner, idet det var under hans sjefstid de første kontinuerlige vannstandsmålinger ble påbegynt. I det skriftet han utga i 1861,Mine Erfaringer og Anskuelser
om Norges Communicationsvesen, har han også et meget fyldig avsnitt om vannflommer,
det første spede forsøk på en norsk hydrologi". Johnson var Canaldirektor fra 1842 til
1847.
Behovet for hydrologiske data i forbindelse med de offentlige arbeider ble stadig mer
påtrengende, og i 1851skriver Kanaldirektør Kristian Severin Balle Royemi budsjettsammenheng:" . .ligesom det vil vere hoist onskelig om man kunde anstille Vandstandsobservationer i større Udstrekning og lidt efter hvert anskaffe en Kartsamling over Rigets Elvedrag." I 1874uttaler Kanaldirektøren, Lars Grontvedt, at det ville være godt om det etterhånden kunne bli samlet materiale til å bestemme de vestlandske vassdrags største og
minste vannføringer. Dette ønske omfattet nok også Sørlandet, for i den tiden regnet man
det sørlige kystområde med til Vestlandet.
Savnet av hydrologiske data kan illustreres ved et par saksuttalelser fra kanaldirektoren. Den første saken, som er en blant mange liknende, er fra Jølster i 1869: "I Skrivelse
av 4de Mai gjorde Kanaldirektøren opmærksom paa, at ingen av Forslagene indeholdt
nogen Beskrivelse hverken af Vandstande eller Vandføring, saa der manglede tilstrækkelige Op lysninger til at bedømme Forslagene; ...". Den andre gjelder Taksdalsvannet:
"Ved at faa denne Sag til Erklæring bemærkede Kanaldirektøren i Skrivelse af 14de Juli
1883, at han paa Grund af manglende Oplysninger om Vandstands- og Faldforhold saavel11

Bergstølsfoss i Mørkedøla i Lærdal.
Foto Nils Gamnes, 29. aug. 1926.

Rjukanfossen ble helt utbygget i begynnelsen av vårt århundre og var den første av de store fossene som forsvant. Foto S. Kornich (Notodden), 1891.

som af Ubekjendtskab til de lokale Forhold forøvrigt ikke kunde udtale sig fyldestgjørende om Berettigelsen af den foreslaaede Modifikation fra den tekniske Side seet."
Det første kraftverk for kommersiell bruk her i landet var Laugstol Brug ved Skien.
Det var et svært beskjedent anlegg som ble bygget i 1885. Noen små, private anlegg var
allerede i drift, og på Senja hadde nikkelverket der bygget et vannkraftverk høsten 1882.
Til sammenligning kan nevnes at det som regnes som verdens første vannkraftverk ble satt
i offisiell drift 30. september 1882 i Appleton i Wisconsin. At vi var tidlig ute her i Norge
har vi forøvrig et artig eksempel på i Hammerfest bys henvendelse i 1889 om å få undersøkt størrelsen av byens vannkraft, fordi den akter å gå til elektrisk belysning. Underskelsen anbefales av kanaldirektøren. Som kjent ble Hammerfest den første by i verden
som innførte elektrisk gatebelysning.
Denne utviklingen var forutsett av Kanalvesenet. Da Thorvald Heiberg ble kanaldirektor i 1881 sendte han departementet følgende orientering: "Den store Reduktion af
Personale i de senere Aar gjør det umuligt at efterkomme de Krav, der stilles og at erhverve det for hydrografiske Arbeiders Planleggelse uundværlige Kjendskab til visse Vasdrags
12

Vandstands- og Vandføringsforholde. Det er især vaar Industris store Fremgang som i
forskjellige Retninger begynder at stille forøget Krav til Kanalvæsenet og navnlig af Hensyn til disse bør der i vaare Vasdrag foretages hydrografiske Undersøgelser i større Udstrekning end hidtil. Kanaldirektøren anser det ganske sikkert at det inden faa Aar kommer til at blive udforet vigtige Arbeider for at skaffe Industrien forøget Vandkraft, men
for at disse Arbeider skal blive tilfredsstillende planlagte maa der haves Kjendskab til
Vasdragene. Dette kan ikke erhverves i kort Tid men ved systematiske gjennem Aarrekker gaaende hydrografiske Studier og kan paa Grund heraf kun udfores af en permanent
offentlig Institution."
På bakgrunn av sin orientering søkte så Kanaldirektøren i august 1881 om bemyndigelse til å påbegynne systematiske studier av våre vassdrags hydrografiske forhold, "som
da for det første vilde komme til at bestaa i Vandmassemaalinger og Nivellementer". Slik
bemyndigelse fikk han ganske raskt. Så går det altså bare få år før kanaldirektørens spådommer går i oppfyllelse, utbyggingen av vannkraften begynner.

Stortingets behandling. Starten i 1895
I Kanaldirektørens instruks av 1847 var denne tillagt ansvar også for det som angikk jernbanedrift. Nå ble dette ansvaret i praksis tillagt andre, så Kanal- og Elvedragsvæsenet var
ikke involvert i den utviklingen som førte fram til åpningen av Hovedbanen i 1854. Likevel skulle jernbanen få betydning for norsk hydrologi. Da tenker vi ikke på stasjonsmes-

Hydrologisk avdeling var tidligere mye engasjert i målinger og virksomhet relatert til tømmerfløting. Bildet
viser en kanal og en kjerrat i Setskog der tømmer føres
over fra Mangenvassdraget (Soot-kanalen) til Hvervselv i Haldenvassdraget. Foto J. Wiik, 2. sept.1924.
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trenes rolle som vannstandsobservatører. I 1869 ble det nemlig etablert en ordning der stasjonsmestrene på jernbanestrekningene Kongsvinger-Lillestrøm og Drammen-Randsfjord skulle foreta vannstandsavlesninger, mot en godtgjørelse på 5 spd. årlig. Nei, jernbanedriften fikk betydning i en større sammenheng.
Elektrisitetens gjennombrudd som energikilde gjorde det klart for norske politikere
at Norge hadde store vannkraftressurser med stor kommersiell verdi. Samtidig var det en
rekke eksempler fra Europa, og verden forøvrig, på at kapitalinteressene tok kontroll
over naturressurser som kull, og over kommunikasjonsselskaper innen jernbane- og telefondrift. Ved mer eller mindre å monopolisere disse kunne store fortjenester oppnås.
Konsesjonslover og statlig oppkjøp av vannfall var midler staten kunne ta i bruk for å beskytte landets ressurser mot storkapitalens innflytelse. Man fulgte derfor med i hvorledes
disse problemene ble løst i andre land, f. eks. i Sveits. Og man merket seg et økende omfang av private oppkjøp av vannfall i Norge. Johan Vogt sier det slik i boken om NVE
"Elektrisitetslandet Norge": "Tidsrommet fra omkring 1890 til den første verdenskrig var
fossespekulantenes storhetstid. Private norske oppkjøpere og kjøpere som representerte
utenlandske selskaper skaffet seg i løpet av disse årene eiendomsretten til en betydelig del
av de best utbyggbare fosser."
Ved siden av at jernbanedrift tjente som et eksempel på behovet for en konsesjonslovgiving kom en annen faktor med i bildet. Våre politikere på slutten av 1800-tallet var
fremsynte personer. De var åpne for den nye teknikk i form av jernbanedrift, og tanken
om elektrisk drift av jernbanene fikk tidlig forståelse og tilslutning. De ønsket industriutbygging, og de så de store muligheter som lå i en utbygging av vannkraften, og derved rikelig tilgang på rimelig energi.
For å kunne bedømme omfanget av de ressurser man hadde i vannfallene trengtes
kjennskap til både fallhøyder og til vannmengder. Det var nettopp dette våre kanaldirektorer hadde fremhevet, både i forbindelse med sine budsjettforslag og ved andre anledninger. Det synes som de hadde fått noe forståelse for sitt syn, men kanskje mer forståelse
enn penger. På 1890-tallet syntes imidlertid tiden moden for et gjennombrudd.
15. februar 1892 sender stortingsrepresentant Gunnar Knudsen, som senere skulle
bli statsminister, Stortinget et brev som begynner slik: "De store Resultater paa Elektricitetens Omraade, som den videnskabelige Forskning i den senere Tid er kommet til, synes
med Bestemtbed at pege paa, at vart Land med sine utallige Vandfall, hvoraf kun en liden
Brøkdel er benyttet, har Betingelser for Udvikling paa alle de Næringslivets Omraader,
hvor mekanisk Arbeide tiltrænges, som intet andet Land i Europa. --- Det er konstateret
at Kraft i Form af Elektricitet kan uden væsentlig Krafttab overføres paa betydelige Afstande, eller med andre Ord Vandkraft, der nu i afsidesliggende Dalfører spildes uden
nogensomhelst Værdi, vil uden Tvivl i Fremtiden kunde udnyttes. -Elektricitet vil, eftersom man paa Videnskabens nuværende Standpunkt med Sikkerbed kan slutte sig til, kunde finde Anvendelse til: 1. Drift af industrielle Anlæg. 2. Drift af Jernbaner. 3. Belysning.
4. Fremstilling af Metaller."
Gunnar Knudsen avslutter sitt brev med et konkret forslag til innkjøp av vannfall
som kan: 1. Benyttes til jernbanedrift, 2. Være viktige for turisttrafikken ved sin skjønnhet, 3. Benyttes til industriell og annen bruk. For budsjetterminen 1892-1893 foreslår han
at Stortinget bevilger kr. 50 000,-.
14
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Tømmerrenne og dam ved
Ramsvann i Farriselv.
Foto Nils Gamnes, 13. juni
1933.

Gunnar Knudsens forslag ble oversendt Stortingets budsjettkomit, som i sin tur
sendte det videre til regjeringen. Etter at et år var gått anmodet Arbeidsdepartementet
Den polytekniske Forening om å oppnevne en komite som skulle vurdere forslaget. Komiteen innhentet bl.a. uttalelse fra Kanaldirektør Gunnar Sætren. Han ville ikke uttale seg
om hvorvidt innkjøp av vannfall burde være en statssak. Men han fremholdt det manglende kjennskap til våre vassdrag, særlig til deres hydrografiske forhold, og dette ble ett av
hovedpunktene i komitens instilling.
Den 21. juli 1894 beslutter Stortinget:
"Regeringen bemyndiges til at anvende et Belob af indtil kr. 50 000,- til erhvervelse af Vandkraft
mod fornøden Grund for elektrisk Driftafanlagte eller besluttede Jernbaner og offentlige Verksteder."
"Til at foretage noiagtige Undersogelser af Vandkraften i vaare Vasdrag stilles for Budgetterminen
1894-95 til Regeringens Raadighed et Belob af indtil kr. 10000,-.

Stortingets beslutning ble fulgt opp ved Kgl.Res. av 7. september 1894.
12. november 1895blir Ingvar Kristensen, i konkurranse med flere søkere, beskikket
til avd.ing. av 2nen klasse i Kanalvesenet (for hydrografiske undersøkelser). I sitt "andragende" opplyser han: "Er 30 år, tok eksamen ved K.T.S. 1884felleskurs, 1885maskinteknikk og 1886 bygn.tekn.eksamen. 1886/87ansatt ved KongsbergVåbenfabrikk, 1887/
88 ved hoiskolen i Mi.inchen. Blev 1888 ansatt ved Bandak-Norsjøkanalen som beregner
og konstruktør. Blev 1891overflyttet til kanalkontoret i Kristiania. Har vært beskjeftiget
med utarbeidelse av arbeidsplaner, hvis utførelse også tildels ledet. I de siste 4 år utført
vannstandsmålinger."
15

I boken "Elektrisitetslandet Norge" refereres Stortingets bevilgning slik: "Det ble
enn videre bevilget 10000 kroner til opprettelse av en hydrologisk avdeling i Kanalvæsenet". Denne hydrografiske avdeling, for å benytte datidens benevnelse, var Kristensen
sjef for fram til 1907, da han ble utnevnt til Vasdragsdirektor og avløste den avgående Kanaldirektor Setren.
Dermed var Den hydrografiske avdeling etablert, med fødselsår 1895. Ved starten
var Kristensen alene om ansvaret for de hydrologiske undersøkelser, men også andre av
Kanalvæsenets ansatte kunne få hydrologiske arbeidsoppgaver blant sine mange gjøremål.
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HOYDEPUNKTET I HYDROLOGENS LIV:
TJENESTEREISENE
TJENESTEREISING VED HYDROLOGISK
AVDELING 1895-1995
Helt fra 1895 da Hydrologisk avdeling ble opprettet, og fram til dags dato i 1995, har det
vært en utstrakt reisevirksomhet ved avdelingen. Fra begynnelsen var det viktig å få etablert et landsomfattende hydrologisk observasjonsnett så raskt som personal- og konomiforholdene tillot. Observasjonsnettet besto av permanente og stabile vannmerker med
loddrette skalaer inndelt i centimeter. Vannstanden på disse merkene skulle avleses av lokale observatører, vanligvis en gang pr. dag til et bestemt klokkeslett. Observatørene skulle også observere isforholdene ved vannmerkene samt notere værforholdene.
For å kunne oversette vannstander til avløp, må det tas et stort antall vannføringsmålinger fordelt over det meste av vannføringens variasjonsområde. Det må også stadig kontrolleres at vannmerkets nullpunkt holder seg stabilt. Alle disse målingene og kontrollene
nødvendiggjør et stort antall besøk ved hvert vannmerke, spesielt inntil forholdet vannstand/ vannføring er fastlagt for hele variasjonsområdet.

Så tidlig som i 1930 var det hydrologiske interesser i det
området som i dag kalles "Ulla-Førre". Bildet viser nivellering ved Underknutvann i Forra.
Foto J. Wiik, 7. aug. 1930.
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Tjenestereisene ved Hydrologisk avdeling fram til 1920/30-årene var mer tidkrevende og besværlige enn i de senere år. Dette skyldes fram for alt den tidens dårlige og mangelfulle kommunikasjoner.
Etter siste verdenskrig begynte en intens vassdrags- og kraftverksutbygging som varte til begynnelsen av nittiårene. I denne perioden økte etterspørselen etter hydrologiske
data og undersøkelser voldsomt, og aktiviteten innen feltarbeidet økte tilsvarende. Etterhvert ble vannstandsregistreringene mer og mer automatisert uten at dette førte til reduksjon av reisevirksomheten ved Hydrologisk avdeling, snarere tvertimot.

Eldre og nyere kommunikasjoner
Fastlands-Norge
Før 1900 foregikk all trafikk og transport i Norge på stier, veger, innsjøer og langs jernbanelinjer. Om vinteren reiste en også på snødekket mark utenom de etablerte traseene.
Transportmidlene var hesterygg, hestekjøretøy, båt, tog, sykkel, ski og "apostlenes hester". Langs flere av de viktigste sambandsvegene var det opprettet skysstasjoner med
passende avstand, basert på hestenes yteevne og passasjerenes behov. På skysstasjonene
ble hestene byttet med nye, uthvilte hester. Passasjerene kunne kjøpe mat og drikke og
også overnatte om nødvendig. Systemet med faste skysstasjoner og bytting av hester var
i bruk helt til jernbanen eller rutebilen gjorde stasjonene overflødige.
Denne ordningen med skysstasjoner var uten tvil nyttig og hensiktsmessig for de reisende langs de aktuelle vegene, men utenom disse måtte de reisende vanligvis selv sørge
for transporten. Et unntak var de kombinerte vare- og passasjerbåtene som var i rute på
mange av de store og mellomstore innsjøene.
Av de ovennevnte transportmidlene var jernbanen den raskeste og mest hensiktsmessige, spesielt på lengre strekninger. I den første tiden av jernbanebygging var de fleste
jernbaner smalsporete, og de forskjellige jernbanenettene var ikke knyttet sammen.
Jernbanene dekket i 1900 stort sett bare de mest sentrale deler av Østlandet og Sor-Trondelag. I 1906 ble Valdresbanen fram til Fagernes ferdig og i 1909 ble Bergensbanen fullfort.
Apning av jernbanestrekninger
Oslo-Eidsvoll 1854
Kongsvingerbanen til grensen 1865 (Kongsvinger 1862)
Kongsvinger-Flisa 1893
Trondheim-Støren 1864-Røros 1876
Trondheim-Storlien 1882
Rørosbanen: Hamar-Trondheim over Røros 1877 (Hamar-Elverum 1862-Rena 1871). Oslo-Trondheim over Røros 1880 (Hamar-Eidsvoll 1880)
Østfoldbanen: Vestre linje 1879
Østre linje 1882
Dovrebanen: Oslo-Tretten (1894)-Otta (1896)-Dombås (1913)-Trondheim 1921
Dombås-Åndalsnes 1924
18

Aurskog-Hølandsbanen

1896-1903 (nedlagt 1960)

Oslo-Eina-Gjøvik 1902
Eina-Fagernes 1906 (Bare gods fra 1989, og bare til Dokka)
Drammen-Sperillen 1868 (nedlagt)
Drammen-Kongsberg 1871
Drammen-Krøderen 1872 (nedlagt for vanlig trafikk)
Oslo-Drammen (1872)-Skien 1882
Thamshavn-Løkken verk 1910 (nedlagt 1963)
Bergensbanen: Oslo-Bergen 1909 (sidebane Voss-Eide 1935)
Tinnoset-Notodden 1909
Sørlandsbanen: Stavanger-Egersund (1878)-Flekkefjord 1904. Oslo-Kongsberg-Nordagutu 1920
(og sidespor til Kragerø 1927, nedlagt 1989). Nordagutu-Kristiansand (1938)-Stavanger 1944
Kristiansand-Byglandsfjord 1896 (nedlagt 1962)
Arendal-Nelaug-Åmli (1910)-Treungen 1913 (Nelaug-Treungen nedlagt 1967). Rise-Grimstad 1913
(nedlagt 1961)
Nordlandsbanen: Trondheim-Grong
(1956)Fauske (1958)-Bodø 1962

(1929)-Mosjøen (1940)-Mo i Rana-Lønsdal (1947)-Saltdal

Grong-Namsos 1934 (Bare gods fra 1978)
Kiruna-Narvik 1902

Bilen gjorde sitt inntog i første del av dette århundre. I 1900 var det bare 3 innregistrerte
biler i Norge, i 1913 hadde antallet økt til 710 og i 1920 var det hele 13 700 biler, derav halvparten personbiler. Året 1908 var startåret for rutebildrift i Norge (med 3 kortere ruter),
i 1919 hadde vi 270 bilruter.
Med den sterke økningen i antall biler og bilruter i perioden 1910-20 er det rimelig
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For 2. verdenskrig var nivelleringsarbeid et tidkrevende
arbeid. A komme fram med
utstyret intakt kunne være
både strabasiøst og farlig.
Her transporteres nivelleringsutstyr på Karasjokka.
Foto 0. Strand, 17.juli 1933.
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å anta at i løpet av 1920-rene var bilen blitt den viktigste personfrakter i hele innlandsNorge sør for Nordland. Jernbanen dominerte imidlertid fjerntrafikken på strekningene
fra Oslo til Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Fagernes, samt langs deler av Sorlandsbanen og store deler av trafikken i det sentrale Østlandsområdet.
Vegkvaliteten var ofte dårlig, særlig i utkant-Norge og spesielt i vårløsningen med dype hull og hjulspor. Hestekjøretøyene kompenserte til en viss grad den dårlige vegkvaliteten med sine ekstremt store hjul. De første bilene var også temmelig hogfotte, men likevel
langt lavere enn skysskjerrene.
Ingen av fjellovergangene var til å begynne med brøytet eller farbare om vinteren.
Med unntak av fjellvegene, var ofte mange av vegene i innlandet bedre om vinteren enn
om sommeren, og vinterkjøretøyene hadde ofte meier i stedet for hjul.
Viktigefjelloverganger (riksveger)

dpnings@r

Dovrefjellsvegen med fjellstuer
Fillefjellsvegen (første kjøreveg)
Geirangervegen
Strynef j ellsvegen
Gaularfjellet
Sognefjellet
Valdresflya
Hardangervidda (Haugastøl-Eidfjord)
Haukelifjell (Vågsli-Røldal)
Venabygdsvegen (Ringebu-Enden i Atna)

Fra mellomalderen
1793
1880
1894
1939 (ca)
1935-37
1953-54
1928
1886 (helårs 1965-66)
1932 (første bil 1923)
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Nivellering ved Rjukanfoss i Kvina i 1935. Sittende til venstre, TorVeggeland, til høyre Olav Mygland. I bakgrunnen
skimtes Bjarne Jensen. Foto 0. Strand, 18. juni 1935.
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Saltfjellet
Korgenfj ellet
Kvænangsfjellet
Alta-Kautokeino
Alta-Karasjok (helårsveg)
Sennalandet
Børselvfjellet (Børselv-Kunes)
Ifjordfjellet (Ifjord-Vestertana)

1937
1943-44
1940
1930 (helårs 1964-65)
1975
1935-40 {helårs 69- 70)
1940 (helårs 1976)
1935-40

Kyst-Norge
Kyst-Norge har helt fra vikingtida vært bedre stillet kommunikasjonsmessig enn innlandsNorge. Lenge før 1895 fantes det mange båtruter langs kysten og inne i fjordene. Og hvis
det ikke gikk ruter, så var det forholdsvis lett å bli transportert nesten hvor som helst langs
kysten med hjelp av folk som disponerte en båt. De eneste begrensninger var stort sett isdekte fjordarmer og dårlig vær.

Bruk av fly
Det Norske Luftfartsselskap (DNL) ble opprettet i 1933. I 1946 ble luftfartsselskapene i
Norge, Sverige og Danmark enige om et samarbeid, og flyselskapet SAS ble dannet. I tillegg til SAS er det flere private flyselskap i Norge. De to største er Braathens S.A.F.E. og
Widerøes Flyveselskap.

Vassdragsnivellement var en viktig del av arbeidet ved
Hydrologisk avdeling. Her møtes nivellørassistenter på
fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland i Bratlandsdalen på veien fra Røldal til Suldalsvann.
Foto 0. Strand, 17. juni 1936.
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Nivellering med moderne
instrumenter i Foksåi på
Dovre i 1990. Fra venstre
Kåre Berg, Per Ivar Råtrø,
Sverre Krog.
Foto Nils Krog, 1990.

Før 1960 ble fly nesten ikke brukt av ansatte ved Hydrologisk avdeling. Det var regnet for a vere alt for dyrt. Riktignok var det en viss mulighet til å få reise med militærfly
fra Oslo til Bardufoss, men det var nesten umulig å forhåndsbestille plass, så det var meget sjelden aktuelt å benytte denne reisemåten.
Men forholdene forandret seg i 1960/70-årene. Da ble det mer vanlig å få lov til bruke fly til Nord-Norge, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Som regel ble flyreisen kombinert med bruk av leiebil fra flyplassene.
For transport til og fra isbreer ble det etterhvert tillatt å bruke småfly eller helikopter
for transport av varer og instrumenter i samband med bremålingene.
Bruk av egne (private) biler
Etter krigen var det noen av tjenestemennene som ville skaffe seg bil. Men biler var ikke
i fritt salg i etterkrigsårene, en måtte kunne fremvise en "kjøpetillatelse for personbil".
For å få en slik tillatelse måtte en motivere og dokumentere sitt behov meget godt. Som
dokumentasjon ble det f.eks. godtatt at en kunne vise til at arbeidsgiveren, dvs departementet etter anbefaling av NVE, hadde utstedt en "tillatelse til bruk av egen bil i tjenesten". En slik kjøretillatelse medførte at en kunne få kilometer-godtgjørelse på tjenestereiser.
Men problemet var at kjøretillatelser bare ble gitt til personer som allerede disponerte en bil. Dette tilsynelatende uløselige problemet ble i praksis ordnet ved at en ved sterk
pågang og diverse begunnelser tilslutt fikk utvirket en kjøpe-tillatelse. Deretter måtte en
stille seg i kø hos en forhandler og vente til noen biler av det aktuelle fabrikat var kommet
inn i landet. Noen bilmerker var det lettere å få kjøpt, spesielt de russiske, og Pobeda var
en bil som det var relativt enkelt å skaffe seg.
Når en så omsider hadde fått kjøpt en bil, måtte en skriftlig søke om kjøretillatelse
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med anbefaling fra avdelingen. I praksis måtte de fleste dessuten personlig innfinne seg i
departementet og nærmest tigge seg til kjøretillatelsen!
Kilometersatsene var differensierte, nemlig en høyere takst innenfor arbeidsområdet, og en langt lavere "gjennomkjøringstakst" til og fra arbeidsområdene. Denne differensieringen ble det slutt på i løpet av 60-årene, og omtrent samtidig ble ordningen med
egne kjøretillatelser sløyfet, men det skulle klart uttrykkes i reiseordren at egen bil kunne
brukes på reisen. Dette hadde selvfølgelig en økonomisk bakgrunn, det ville f.eks. være
helt urimelig å reise i egen bil fra Oslo til Nord-Norge for å drive noen dagers feltarbeid
der. Så i slike tilfelle ble det etterhvert mer vanlig å benytte kombinasjonen rutefly og leiebil.
Bruk av egen bil gjorde tjenestereisene mye lettere både fysisk og psykisk, samtidig
som effektiviteten økte betraktelig. Jeg husker med glede en tjenestereise på 9 uker i
Finnmark i 1957. Reisen var vesentlig viet flommålinger i elver spredt over hele fylket.
Bruk av egen bil økte mobiliteten og det ble derfor mulig å utføre mange flere viktige
flommålinger enn det ville ha vært uten bil. Samtidig var det hektiske livet med å være på
rett sted til rett tid mye mindre stressende og slitsomt ved at en alltid kunne ha alt utstyret
parat i bilen. Sammenliknet med to tilsvarende reiser til Nordland i 1954 og 1955 på henholdsvis 7 og 6 uker uten bil, var Finnmarksreisen mye mindre slitsom og stressende, samtidig som tiden ble utnyttet mye mer effektivt. Imidlertid- jeg sitter igjen med et "men".
Samværet med observatøren og hans familie om kvelden og andre lokale opplevinger, var
muligens like verdifullt, rent menneskelig sett, for oss som reiste, som den økte effektiviteten og komforten som senere kom med bilen.

Vannfringsm#ling ved
Finnbakkeni Rana. N@r
strømmenog dybden ikke er
for stor, er det enklest å
utfore milingene ved i vade
ut i elven.
Foto Vidar Raubakken.

23

Kost og losji
Reisene var alltid slitsomme, ikke minst p.g.a. tungt måleutstyr som måtte slepes med
overalt. Bruk av sykkel, spark og ski var ofte nødvendig. Fram til langt ut i SO-årene var
det ganske vanlig at ansatte ved Hydrologisk avdeling overnattet hos vannstandsobservatorene nar de var ute på oppdrag med tilknytting til vannmerket der observatøren bodde.
Vanligvis kunne de også få mat på stedet. Observatøren hjalp til ved kontroll av vannmerket og ved vannføringsmålinger. Alt dette var hensiktsmessig og tidssparende. Det bør
nevnes at de fleste observatørene var interesserte i denne ordningen, både av økonomiske
grunner og også av sosiale. Vannmerkene lå ofte avsides og besøk fra Hydrologisk avdeling var et pust fra en annen og interessant verden.
Vannføringsmålinger skulle alltid utregnes før en reiste til neste målested. Spesielt
om vinteren med islagte elver og korte dager rakk en bare en måling og knapt nok det
mens det var lyst. Dårlige kommunikasjoner gjorde at man nesten alltid måtte vente til
neste dag med å reise videre-og reisedager ble derfor sjelden effektive arbeidsdager vinterstid.
Det ble god kontakt med hele familien utover kvelden og det hendte at utregningene
ikke kom i gang før alle de andre hadde lagt seg. Denne nære kontakten med observatoren og familien var nok positiv for begge parter både faglig og sosialt.
Det må imidlertid erkjennes at etter en lengre periode med overnattinger hos observatorer, var det godt å komme til et bra pensjonat eller hotell der en kunne få bade og være
for seg selv.
Overnattinger hos observatørene ble mindre vanlig etterhvert som egne biler ble tatt
i bruk. Ved bruk av egen bil ble den reisende mer mobil og kunne lettere ta seg fram til et
gjestgiveri eller hotell om kvelden. Det er også slik at observatørene er mindre interessert
i å huse fremmede idag enn tidligere.

Reisevirksomheten under siste krig
Reisevirksomheten var i krigsårene generelt hindret av mange restriksjoner. Tyskerne innførte såkalte grensesoner, dvs. områder langs grensen mot Sverige der man ikke uten videre kunne bevege seg fritt. Tyskerne ville prøve å hindre at folk flyktet fra landet. Tilsvarende opprettet de en "Grensesone Vest" som stort sett omfattet kystkommunene. Ville en
reise dit måtte en søke om et tidsbegrenset "Grensepass", mens de fastboende ble utstyrt
med et gulfarget "Grenseboerbevis" som de alltid måtte bære på seg og vise ved kontroll.
Våre hydrologer fikk utstedt et eget grønt pass som var gyldig for et lengre tidsrom og for
flere reiser, noe som var nødvendig for å kunne utføre feltarbeidet. Dette passet fungerte
også som en generell reisetillatelse, fordi alle togreiser ellers var strengt regulert. En
trengte en reisetillatelse utstedt av politiet på hjemstedet for å kunne få kjøpt en togbillett!
Det ble etterhvert strengere og strengere bestemmelser på grunn av drivstoffmangel
- i 1944 gikk f.eks. Bergensbanen med kun ett daglig tog, trukket av damplokomotiver
fyrt med bjerkeved (supplert med litt kull mellom Ål og Voss pga stigningen) og det tok
26 timer å reise mellom Oslo og Bergen. Busser og drosjer gikk med gassgeneratorer som
24

brukte "knott" som brensel (torr lovved kuttet i 5-10 cm store biter) og det var ikke lett
å komme med. Så flere hydrologer hadde med seg sykkel i bagasjen på togreisen og syklet
til arbeidsstedene.
Tjenestereisene var utvilsomt populære blant hydrologer og teknikere, fordi det ute
på landet var noe lettere å få tak i litt ekstra mat utenom de vanlige, knappe rasjonene.
Om vinteren ble det mye skigåing, spesielt i forbindelse med snømålinger. På reiseregningene kunne en få kilometergodtgjørelse hvis strekningen var over 6 km. Men flere
av avdelingens folk fikk ingen slik godtgjørelse, under henvisning til at de brukte NVEski!
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Reisetillatelse
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I krigsårene kunne man ikke
reise fritt omkring. Dette
skyldtes bl.a. den knappe
drivstofftildelingen. Derfor
ble det innført en ordning
med reisetillatelser.Kun
reiser som ble ansett livsviktige (eller i embeds medfør) ble
godtatt, og en reisetillatelse
kunne utstedes. Her er
eksempel på en reisetillatelse
for buss fra Fagernes til
Rogne i Valdres og tilbake.
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Naringdepartementet
vdelingen

for prov/antering

ot rasjonering

Reisebrødkort
for 3 dager
Pi hvert merke fh kføpt
40 g hardt brød, - eller
65 g mykt brød, men ikke
mel, gryn, erter m. v.

40 65

40 65

40 65

40 65

40 65

40 65

40 65

40 65

-----

------Alle viktigere matvarer var rasjonert i krigsårene. Alle fikk utdelt rasjoneringskort for mel og brød, sukker, kaffe og senere kaffeerstatning, smør og
margarin osv. For bruk på reiser (ved restaurantbesøk eller ved kjøp av små
bakervarer) kunne vanlige klipp fra et brødkort "veksles inn" til et reisebrødkort. Her var det mulig for restauranten åta et klipp for ett smørbrød
eller en kake. 65 gram mykt brød tilsvarer omtrent to tynne skiver kneippbrød!

--

------

40 65
40 65

40 65

----

40 65
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FELTARBEID OG SIKKERHET
Vi må regne med at våre forgjengere var opptatt av sikkerhet under feltarbeidet, på samme vis som vi er det i dag. På mange områder hadde de imidlertid ikke de samme tekniske
og utstyrsmessige muligheter til å sikre seg som vi nå har. Meget var overlatt til den personlige erfaring og dyktighet, og til den opplæring de hadde fått. Med et så risikofylt yrke
som hydrologen har skal vi derfor være takknemlige for at det er et meget begrenset antall
alvorlige ulykker avdelingen har opplevd i de 100 år den har vært i virksomhet. Vannføringsmålinger i flomdigre elver, målinger på islagte elver og sjøer, målinger i ekstrem
kulde og ikke minst feltarbeid på oppsprukne breer er på ingen måte ufarlig arbeid. De
fleste av dagens medarbeidere har historier å fortelle om hendelser de har vært ute for,
men som endte godt.
I eldre tider lånte man ofte båt på stedet i forbindelse med vannføringsmålinger. Disse båtene kunne være både store og tunge, og ikke alltid like trygge. Man var avhengig av
lokale hjelpere, og svømmeferdighetene kunne kanskje i noen tilfelle være så som så.
Flytevest var et ukjent begrep, og svømmebelte ble jo bare brukt til svømmeundervisning. Til feltarbeid var det ikke bare upraktisk, det var ukjent!
Til tross for alle de vannføringsmålinger som er utført, og alt det arbeid som er utført
på breene, så har det til tross for alle farer gått bra i de aller fleste tilfelle. Men dessverre
har vi mistet to medarbeidere under feltarbeid, og vi var nær ved å miste en tredje.
Om ettermiddagen 27. juni 1919,ved Russånes vannmerke i Saltdalen, var en teknisk
assistent ved navn Arne Presterud i gang med å forberede en vannføringsmåling fra båt.
Han var i ferd med å strekke wire over elven da båten skar seg ned i strømmen og hvelvet.
Folk på land så det som hendte og fikk dradd båten til land ved hjelp av wiren. Det viste
seg at Presterud hadde fått wiren rundt begge bein. Det tok omlag 6 minutter før gjenopplivingsforsøk kunne settes i gang, og det lyktes ikke å bringe ham til live igjen.
I kapittel 9 omtales en meget alvorlig ulykke på Jostedalsbreen. En av våre teknikere, Christian Nielsen, forsvant i dypet i en bresprekk. Han var i usedvanlig god fysisk
form, og det antas å være en vesentlig grunn til at han overlevde påkjenningene.

Ott flygel (stromm&ler) er det vanligste instrumentet for å måle vannhastighet. Propellens rotasjon overføres til et telleapparat, og
er et mål for vannhastigheten. Bildet viserinstrumentet montert på en stang for bruk i
mindre/middelstore elver. I store og dype elver henges instrumentet i en wire og styres
mot strømmen av en styrefinne.
Foto H. Svedahl.
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P2 60-tallet var det vanlig å engasjere studenter som sommerassistenter for å utføre
vannføringsmålinger. De fikk opplæring i måleteknikk, og innføring i de sikkerhetsregler
de måtte følge. I 1964var to slike studenter i arbeid i Øvrehuselv i Mauranger, der de målte vannføring fra en provisorisk oppsatt målebro. De hadde også målt året før, så de hadde
erfaring i arbeidet. Men 25. juli skjedde det likevel en ulykke, i det strømmen i elven var
kraftigere enn studentene regnet med. Strømmen tok måleinstrumentet og vippet derved
broen rundt, og studentene falt i elven. Den ene kom seg til land, mens Christian A.
Anker trolig var blitt slått bevisstløs. Han ble ført med elven og var druknet da han ble
funnet. Etter denne dødsulykken ble det ikke lenger engasjert sommerassistenter til
vannføringsmålinger.
I dag legges det meget stor vekt på sikkerhetsopplæring av avdelingens medarbeidere. Det holdes kurs og samlinger, der de får prøve sikkerhetsutstyr og metoder under feltforhold. Medarbeiderne er godt utrustet, med moderne utstyr både sikkerhetsmessig og
for utførelsen av sine oppgaver i felt. På biltilhengeren har de båt, og i hengeren finnes
bl.a. motordrevet utstyr til oppsetting av vannmerker og til boring av hull i isen, og motor
til båten. Flytevest og varme klær er en selvfølge.

MIN FØRSTE TJENESTEREISE
På min første tjenestereise for Hydrologisk avdeling hadde jeg Edvigs Kanavin som læremester. Det var under vårflommene i 1950 at vi dro med buss opp til Killingstryken i Ådalen og til Leite i Begnadalen. Vi bodde privat begge steder, og vi delte rom. Det praktiske
arbeidet med vannføringsmålingene og de etterfølgende beregningene av vannføringene
gikk greit, og Kanavin berettet i telefon til Sognen ved Hydrologisk avdeling at jeg arbeidet som en løve, hva nå enn det måtte bety. Løver er jo makelige dyr. Etter den første natten i huset i Ådalen hadde jeg fått store, hissige røde flekker flere steder på kroppen.
Kanavin som hadde sittet i russisk fangenskap under krigen var sikker på at flekkene
skyldtes vegglus. Men siden jeg lå i en jernseng, og siden han, som lå på en divan, ikke
hadde merket noe, var han likevel i tvil. Neste dag var det kommet flere røde flekker som
klødde noe infernalsk. Vi forlot Killingstryken den ettermiddagen og tok rutebilen opp til
Langedrag i Begnadalen for å måle vannføringen ved Leite. De dagene vi var der, bodde
vi hos handelsmannen på Langedrag, og vertinnen sa at hun skulle ta i betaling det vi fikk
etter Statens regulativ for kost og losji. Dette syntes Kanavin var dyrt, men protesterte ikke. Det var atskillig billigere i Ådalen. Men noe annet som var bedre i Begnadalen, var
at de røde, hissige flekkene jeg hadde fått dempet seg sterkt.
Etter et par dager i Begnadalen tok vi rutebilen tilbake til Killingstryken, og der traff
vi Jakob Otnes som var kommet dit samme dag for å få praktisk opplæring i vannforingsmålinger. Jakob fikk eget rom i huset, mens Kanavin og jeg fortsatt delte rom. Allerede
neste morgen hadde jeg fått nye røde flekker som klødde fælt.
Det var lang vei å gå til målestedet, så Kanavin var tidlig oppe og jaget på oss nybegynnere. Utstyret bar vi med oss fram til båten noen kilometer nedenfor Killingstryken.
Det pågikk fløtning i elven, og de første dagene vi målte der hadde vi med en hjelpemann
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som sto foran i båten med tømmerhake og puffet nærgående stokker bort fra båten.
Kanavin syntes vi fortsatt skulle ha hjelpemannen med, ettersom Jakob og jeg var under
opplæring.
Så satt Jakob med strømmåleren og jeg med klokken eller omvendt, mens Kanavin
fulgte arbeidet, og hjelpemannen, Engnes, passet på tømmerstokkene. Av og til deltok
Kanavin i målingene, og læregutten fikk fri. Slik var det at Jakob hadde overtatt arbeidet
med a passe på tømmerstokkene med Engnes som tilskuer. Plutselig hørte vi et rop fra
Jakob, og vi andre skvatt til. Jakob sto oppreist i båten og strakte seg etter tømmerhaken
som forsvant i dypet. Han forble stående, sprutrød i ansiktet, og med åpen munn stirret
han på Kanavin. Både Jakob og jeg ventet en reprimande. Men Kanavin ristet på hodet
og utbrøt overbærende "Yngdom, Yngdom". Dermed satte vi andre i åle, og Jakob lo
kraftigst og hjerteligst. Den dagen fant Kanavin ut at Jakob og jeg mestret alle deler av
vannføringsmålingene, og han bestemte seg for å reise tilbake til Oslo neste morgen.
Jakob overtok Kanavins seng, etter at Kanavin var reist. Han sov godt på divanen, mens
jeg fikk nye røde flekker hver morgen.
Nå ville jeg vite hva som var hemmeligheten med jernsengen og de røde flekkene og
foreslo at vi byttet senger, noe Jakob straks gikk med på. Den natten hadde jeg inntrykk
av at jeg lå i varme, og da jeg våknet ut på natten og så to digre veggelus krabbe på lakenet
fulle av blod var gåten løst. Jeg hadde fått mange nye bitt, og da Jakob våknet, undersøkte
vi divanen på undersiden. Alle sprekker i treverket var fulle av veggelus. Det var et yrende liv der!
Jeg gikk ut til mannen i huset og fortalte om min oppdagelse. Han stod i vedskjulet
med en øks i hånden, men nå slapp han øksen rett ned og utbrøt: "Nei, du sei full itte det!"
Så fortalte han at divanen nylig var kjøpt på en auksjon på Hønefoss. Samme dag kom det
folk fra veggedyrkontrollen og gasset rommet vårt, og siden fikk Jakob og jeg ligge i stuen
resten av tiden vi målte vannføringen i Ådalselven.
Før Kanavin reiste var svigersønnen i huset på besøk. Han var fra dalen og hadde en

I dag er det strenge sikkerhetsregler for feltarbeid.
Fullt så nøye var man nok
ikke i eldre tider. En vannføringsmåling fra en tidligere
periode i avdelingensliv
illustrerer dette. Det hendte
nok at slikt kunne resultere i
et ufrivillig bad.
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gammel bil som var i bra stand. Kanavin spurte om han kunne kjøre oss til og fra målestedet de gangene vi målte i Ådalselven. Det ville han, siden han ikke hadde noe annet arbeid. Han skulle ha kr. 8,50 pr. tur, og dette var i orden, sa Kanavin.
Jakob og jeg fortsatte å benytte denne transporten til målestedet etter at vi ble alene,
og etterhvert kom regningen opp i overkant av ett hundre kroner. Da vi hadde levert inn
vår første reiseregning ble vi kalt inn på sjefens kontor i anledning av den ekstravagansen
vi hadde bevilget oss. Vi forklarte grunnen til vår formastelse. Sjefen aksepterte vår forklaring, men fremholdt mildt at vi hadde innført en praksis som var helt uvanlig i NVE.
I fremtiden måtte vi nok holde oss til vanlige regler når det gjaldt transport.
Etter at vi var fordrevet fra rommet vårt i Ådalen, bestemte vi oss for å tilbringe det
meste av tiden i Begnadalen. Vi hadde nemlig forhørt oss med folket på en gård på Leite,
like ved målestasjonen, om husrom. De spurte hva vi måtte betale hos handelsmannen,
og da de fikk vite det, sa de at de ville være fornøyd med under det halve. Jakob og jeg
slo til med det samme, og maken til oppdekninger vi fikk der til frokost, middag og kvelds,
opplevde jeg aldri mer på mine reiser for NVE. En stor terrin med rømme ble satt på bordet ved hvert eneste måltid. Pålegg som var produsert på gården var det masse av, og
Jakob og jeg spiste nesten mer enn vi hadde godt av.Vi este ut, men heldigvis var det ikke
vanskelig å komme ned i normal vekt, da vi kom tilbake til kontoret.
På Leite fikk vi for første gang kjennskap til Valdresdialekten, og alle disse endelsene
pa atn, itn og utn gav oss mang en latter, nar vi satt sammen med vertskapet til bords. Vi
spiste alltid sammen med ekteparet og deres fostersønn. Jakob og jeg hadde hver vår side
av det rektangulære bordet, og for hver gang vertsfolket uttalte en av disse endelsene på
Valdresdialekt, tråkket Jakob meg på foten, samtidig som han stirret på meg. Begge deler
gjorde meg svært lattermild, og for ikke å begynne åle på galt sted, bøyde jeg meg over
maten, sa de andre ikke skulle merke noe. Sa kunne det komme en ny atn eller itn, og
Jakob var straks fremme med foten. Jeg bøyde meg enda dypere over maten, og for å unnga asprekke av latter, så jeg til Jakobs motsatte side, der husbonden og fostersønnen satt.
Hvis det så kom en uttalelse som vertsfolket lo av, fikk også vi utløp for innestengt latter, og jeg lo så godt at jeg var sikker på at jeg nå kunne klare å oppføre meg normalt ved
bordet. Men bare en kort stund etter var Jakob fremme med foten igjen, og hele prosessen gjentok seg. Jeg ble helt matt av latter, men alle hadde det morsomt ved bordet.
Det viste seg ved et par anledninger, da Jakob ikke satt ved bordet, at jeg ikke behøvde a le av atn, itn og utn. Det var kombinasjonen av disse endelsene og Jakobs trykk pa
foten min som skapte den innestengte latteren. Når vi reiste oss fra bordet og ravet nesten
utmattet opp trappen til rommet vårt skulle det ingenting til før vi lo oss tvikrokete. Som
f.eks. når vi så en bille, blåbukk, som det var så mange av i det nye våningshuset, ligge på
rygg og sparke i trappen. Hvis Jakob spurte hva slags bille det var, og jeg svarte det samme
som vertsfolket, nemlig at det var blå-kluputn, da lo Jakob slik at jeg hadde inntrykk av
at rommet ristet i et tordenskrall. Det var godt åle sammen, men det hendte at vi brast
ut i latter, der vi helst burde være alvorlige. Som den gangen vi skulle ro den store båten
vi brukte under vannføringsmålingene over til den andre siden av elven. Under flommen
var strømmen ganske stri, og Jakob som satt ved årene, klaget over at vi seg nedover. Jeg
satt bak i båten, og da jeg hørte Jakobs klage, ropte jeg: "legg deg på åritn og ro!"
Det skulle jeg nok ikke ha sagt, for Jakob bøyde seg frem over årene og brast ut i sin
29

herlige latter. Dermed drev vi raskere nedover med strømmen, og jeg måtte løpe frem og
hjelpe til med årene. Vi var matte av latter da vi endelig kom over til den andre siden.
Vi hadde det veldig hyggelig hos folket på Leite, og vi fikk inntrykk av at vi var til
gjensidig hygge for hverandre. Torleif, fostersønnen, inviterte oss med til dans på lokalet
i Bagn den siste helgen vi var der. Vi gikk de to kilometerne til Bagn, og underveis fortalte
Torleif at det var en del fyll på disse festene. Men den nye lensmannen hadde satt seg som
mal fa bukt med fylla. Det var mange mennesker til stede og vi merket at det var riktig,
det som Torleif hadde fortalt.
Men lensmannen så vi ikke. Mens jeg danset med en jente kom en enslig unggutt
frem til oss, slo seg på hælene og sparket to ganger rett foran mitt ansikt. Jakob så hva som
skjedde, og da dansen var over bestemte vi oss for a sitte og prate en stund. Men vi dristet
oss ut på dansegulvet igjen, og denne gangen hadde jeg den store æren å få danse med en
niese av Mikkjel Fønhus, den kjente forfatteren i bygda.
Da kom gutten som hadde slått seg på hælen og sparket i luften foran ansiktet bort
til oss, tok et kraftig tak i min høyre skulder og slengte meg bortover gulvet. Deretter danset han videre med frøken Fønhus. Jakob slapp slike ubehageligheter, for han var jo noen
nummer større og kraftigere enn meg. Men han hadde observert det som skjedde, og i
pausen som fulgte fant vi ut at det var bestå gå tilbake til Leite. Torleif danset ikke, så han
var nok ikke inne da episodene skjedde. Neste morgen fortalte vi hva jeg hadde opplevd.
Torleif ble mektig sint og sa at vi burde ha kontaktet ham på lokalet. Da skulle han nok
ha ordnet opp med karen som han kjente som en bråkmaker.
Selv om vi ikke gjorde noen lykke på dansegulvet hadde vi det desto hyggeligere på
Leite. Vi følte derfor at vi var blitt veldig gode venner, og Jakob og jeg takket for et enestående fint opphold, da vi noen dager senere avsluttet vannføringsmålingene og reiste tilbake til Oslo.

30

DAGLIG ARBEID UTE OG INNE
KONTORARBEID

I ELDRE TIDER

Oppgaver på kontoret
I motsetning til sommertiden, som i stor utstrekning ble benyttet til reisevirksomhet og
feltarbeid, var vinteren og de korte dager tiden for kontorarbeid. Hva var det så som måtte gjøres inne på kontoret?
Hovedsakelig måtte siste års vannstandsobservasjoner bearbeides. Fra de lokale
fastboende observatører fikk avdelingen hver måned tilsendt liste over avleste vannstander ved målestasjonene. Da det vanligvis er vassføringen det er interesse for, måtte de
daglige vannstander omgjøres til vassføringer. Dette foregikk ved hjelp av den kurve som
viser sammenhengen mellom vannstand og vassføring, og som settes opp på grunnlag av
målinger som blir foretatt hver gang en tjenestemann besøker stedet. For at kurven skulle
bli enklere å benytte ble den tidligere satt opp i tabellform, der en for hver enkelt vannstand kunne lese av hvor mye vann som passerte stedet i løpet av et døgn. Arbeidet besto
følgelig i å se på listen hvilken vannstand som var avlest av observatøren vedkommende
dag, derpå se i tabellen hvilken vannmengde dette tilsvarte i løpet av et døgn, og til slutt
slå dette tall inn på summasjonsmaskinen. Denne var utstyrt med papir, slik at det hele
kunne oppbevares i dertil egnede mapper. På hvert ark var det plass til seks måneder. En
måtte altså benytte to ark for a dekke hele året. For hvert 5. døgn ble fortlopende avlopssum trykket ut. Disse sum-tallene viste altså hvor mye vann som totalt hadde passert målestedet fra den dag avlesningene ble igangsatt.
Arbeidet med summasjonen var forsåvidt ganske enkel, men tidkrevende. 365 ganger måtte en gå inn i vassføringstabellen for å ajourføre ett år. Spesielt ille var det dersom
en senere oppdaget en feil i beregningene langt tilbake i tiden. En måtte da rette opp hele
summasjonen etter det fatale tidspunkt, noe som var ganske deprimerende.
Et annet forhold som kompliserte avløpsberegningene var at det ved mange av målestedene vinterstid kan danne seg is som stuver opp vannstanden. En fikk derved en
vannstandshevning som ikke skyldtes en økning i vassføringen. Før en satte i gang med
summasjon av avløpet ved en slik stasjon måtte hydrologen, ved hjelp av mer eller mindre
skjønnsmessige metoder, redusere de avleste vannstander, slik at disse ga sannsynlige
vassføringer ifølge tabellen. Dette kunne være et både vanskelig og tidkrevende arbeid.
"Isreduksjonen", som denne del av databearbeidelsen ble kalt, kunne ved mange stasjoner være mer omfattende enn selve avlopssummasjonen.
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Summasjonskurven
Summasjonen ga grei beskjed om hvilke vannmengder som hadde passert målestedet.
Problemet var imidlertid at dette materialet var lite praktisk å nytte ved prosjektering av
kraftverk, noe som ofte var hovedhensikten med målingene. For å rette på dette ble det
for hver målestasjon tegnet en såkalt summasjanskurve. Denne viste fortløpende avløpssum, måned for måned og år for år. Disse kurvene ble tegnet med tusj på lange ruller. For
at ikke rullene skulle bli alt for lange ble en dag satt til 0,5 mm, slik at året dekket en lengde av drøye 18 cm. I vinterperioden, med lavt avløp, ble kurven nær horisontal, mens den
i flomperioder var ganske steil. Forøvrig ble det, for å hindre kurven i a ga rett til værs,
innført en smart teknisk finesse. Denne gikk ut på å "legge kurven ned', slik at ved gjennomsnittsvassføring ble kurven horisontal. I praksis buktet altså summasjanskurven seg,
mer eller mindre regelmessig, om rullens midtlinje. Derved kunne en rull, vanligvis av ca.
70 cm høyde, inneholde svært lange observasjonsserier.

Reguleringskurver
Summasjanskurven ble benyttet til å utarbeide såkalte reguleringskurver, som er meget
nyttige ved bedømmelse av et kraftverks yteevne. Dette foregikk ved alegge såkalte "tappelinjer" på summasjanskurven. Summasjanskurven med innlagte tappelinjer viste hvor
stort reguleringsmagasin som var nødvendig for å holde en viss jevn vassføring i kraftverket gjennom hele lavvannsperioden (vanligvis vinteren). Resultatet av det hele ble de såkalte reguleringskurver. For hver målestasjon ble det utarbeidet tre ulike typer, nemlig
den ugunstigste, den bestemmende og den mediane. Alle angir de hvor stort magasinvolum som trengs for å holde en viss jevn vassføring i et kraftverk, beliggende ved målesta-

1945

1946

19

Summasjonskurven var helt fram til EDB overtok databehandlingen, et uunnverlig redskapi hydrologenes arbeid.
Ut fra summasjonskurven kunne reguleringskurvene beregnes. Figuren viser et utsnitt av summasjonskurven for
Eidevatn Vm, nr. 590, i Jondalselv i Hardanger.
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Ved avlopsregistreringer er
det nødvendig å ba et stabilt
profil i elveløpet. Enkelte
ganger er det nødvendig å
bygge et kunstig overløp for å
oppnå nødvendig nøyaktighet
slik som her ved Lysefjord.
Foto L.G. Ruud.
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En selvregistrerende vannmåler ved Lienfoss i Tinnå.
En av våre forste limnigrafer?
Foto Olav Skjorten, 1923.

Vannføringsmåling med strømmåler (flygel). I grunne
elver og lite strøm utføres målingene ved at man vader.
Her bolder Bjarne Krokli flygelet foran seg
(oppstrøms). Foto L.G. Ruud.
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Vannføringsmåling fra båt.
Båten er festet til en wire som
spennes over elven ved et
passende målested.
Foto L.G. Ruud.

sjonen. Mediankurven gir det magasinvolum som er påkrevet for å holde den valgte vassføring i 50 % av årene, den bestemmende kurve gir et noe større magasinvolum, nemlig
det som trengs for å holde den jevne vassføringen i 90% av årene, mens ugunstigste kurve
gir det magasinvolum som holder i alle år i den undersøkte periode.
Reguleringskurvene er publisert i "Hydrologiske undersøkelser i Norge" og er fortsatt meget aktuelle. Blant annet er de avgjørende for hvor store konsesjonsavgifter kraftverkene må betale til kommuner og stat.
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Høgefoss i Nidelven (Arendalsvassdraget). Bildet er i
Hydrologisk avdelings
billedarkiv og viser hvordan
beliggenheten av vannmerker
ble avmerket på bildene i
arkivet. Foto Nils Gamnes,
16. aug. 1923.
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Vannføringsmåling med
elvebåt på Tanaelven. Her er
elven for stor til at det kan
strekkes wire, og målepunktenes posisjon måles ved hjelp
av en elektronisk avstandsmåler. Ul høyre på toften står en
bærbar datamaskin, og
således kan posisjon og
strømningshastighet registreres umiddelbart og mjleresultatet kan foreligge umiddelbart etter at målingen er
avsluttet. Foto L.G. Ruud.
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For å måle vannstanden ble det i mange år brukt nesten
utelukkende skrivende Ott-limnigrafer. En klokke som
måtte trekkes hver måned roterte en valse med papir
rundt. Vannstanden ble tegnet som en kurve på papiret.
En lokal observatør hadde oppsynet og skiftet papir og
trakk klokken hver mined. Ved & forandre utveksling
kan man endre omløpstid. Bildet viser Fjell limnigraf
ved Sulitjelma. Foto Vidar Raubakken.

Registrering av vannstanden vinterstid kan være svært
tidkrevende. Man må komme seg gjennom isen for å
kunne Iese av vannstanden på vannmerket. Her har det
vært nødvendig å hugge seg gjennom mer enn 1 meter
snø og is for å kunne avlese vannstanden. Bildet er tatt
i februar 1976 ved Engabrevatn.
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HYDROLOGISKE

OBSERVASJONER OG KART

En av de definerte oppgavene for hydrologene i Kanalvæsenet for 100 år siden var å kartlegge landets fossekraft og utgi oversikt over innsamlet hydrologisk materiale. Nytt hydrografisk kart, dvs. kart over elvenes nedbørfelt, skulle utgis og kontinuerlige hydrologiske målinger skulle foretas.

Vannstandsobservasjoner
En av de første store arbeidsoppgavene for den nye avdelingen var å systematisere og publisere de hydrologiske data som var tilgjengelige.
Allerede i 1891 ble observasjoner fra året før publisert. I årene fra 1900 til 1914 ble
det så utgitt "Vandstandsiagttagelser for Kongeriget Norge" fram til og med året 1907, i
alt 8 bind ordnet etter vassdrag. Her er også tatt med en rekke vannføringskurver som viser forholdet mellom vannstand og vannføring ved de enkelte målesteder.
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Under en stor flom i Pasvikelven i 1932 laget vannet et
tydelig flommerke som var
synlig i mange år. Sommeren
1939 ble flomnivået nivellert,
og det var ennå svært tydelig
syv år etter Oommen.
Allerede før 1920 begynte
man å fotografere under
feltarbeid, og det ble opprettet et bildearkiv i Hydrologisk
avdeling. Her ble detaljer om
hvert fotografi. notert, sammen med en skisse. Her ser vi
et eksempel på foto (øverst)
og bilde-data (nedenfor).
Merk trallebanen overst t.h.
på skissen!
Foto 0. Strand, 25. aug. 1939.

Fra og med 1908 ble observasjoner og målinger fra hele landet utgitt årlig i en serie
som gikk fram til og med 1977. En bearbeidet oversikt over dette materialet fram til 1920
ble utgitt i 1924. Den ble kalt "Hydrografiske undersøkelser i Norge. Nye, oppdaterte
bind kom i 1934, 1947 og 1958, det siste med tittel "Hydrologiske undersøkelser i Norge.
Her er også tatt med reguleringskurver for ca. 250 vannmerker.
For årene 1972 til 1978 ble det utgitt "Vassføringsårbok for Norge". Dette for å bøte
på et savn etter at statistikk over månedsmidler for utvalgte vannmerker var tatt ut av
"Vannstandsobservasjoner i Norge".

Hydrografiskekart
Kartutgivelser har vært et viktig hjelpemiddel i Hydrologisk avdelings presentasjon av sine data.
I 1882 ble det utgitt et "Hydrografisk Kart over det Sydlige Norge". Det var utarbeidet av Lieutnant H. Nysom. En annen arbeidsoppgave for den nye avdeling var å utgi nytt
hydrografisk kart i større målestokk.
I arene 1904--07fikk kanaldirektør G. Sætren utarbeidet en serie hydrografiske kart

V

Utgitt av NVE, Norges
vassdrags- og energiverk
Oslo 1987

Hydrologisk avdeling har utgitt en rekke kart og illustrerte rapporter. De neste av kartene ble tegnet på avdelingens egen tegnesal. Her er tegner Bård Braskerud
i gang med et innsjøkart. Foto H. Svedahl.

I 1987 utga Hydrologisk avdeling et nytt isohydatkart
over Norge i 8 blad og med et oversiktskart. Det utsnittet av kartet, som er gjengitt her, ble brukt i en presentasjonsbrosjyre.
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DYBDEKART over SALSVATN ca. I6 mo.h.
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Opplodd.ing av innsjøer har vært en viktig oppgave for Hydrologisk avdeling de siste 30 år. Opploddingsarbeidet har
resultert i en rekke dybdekart. I 1984 ble 51 kart samlet i en bok "Dybdekart over norske innsjøer". Kartet over Saisvatn i Nord-Trøndelag er et typisk eksempel på et dybdekart over en innsjø.

'

\

\

'

\

\

·•·•·
- ··A.
Hydrografisk kart over Norge er utgitt flere ganger. Det første, som dekket Sør-Norge, kom allerede i 1882og var tegnet av Hans Nysom. Det var i målestokk 1: 800 000 og inneholdt navn og grenser for nedbørfelt. I 1904-07 utga
Gunnar Setren en kartserie i 7 blad over hele Norge, og med et oversiktsblad over Sør-Norge.
Den foreløpig siste utgaven er tegnet av Jozsef Santha og består av 6 kartblad i målestokk 1: 500 000. Disse kom
ut mellom 1967 og 1982, er trykket i 4 farger og inneholder langt mer informasjon enn de tidligere. Dessuten er nøyaktigheten blitt mye bedre.
Over vises et utsnitt av området mellom TIDDsjøog Numedal slik det er fremstilt på de tre kartene. Der går det tydelig fram hvordan informasjonsmengden på kartet har økt.

38

I forbindelse med planleggingen av kraftutbygging i Jostedalen fikk avdelingen i oppdrag å utarbeide et isohydatkart over Jostedalen, basert p avlops- og bremålinger. Kartet i målestokk 1:100 000 ble utarbeidet av
Ivar Hagen.

3o

som dekket hele Norge. Kartene er "udarbeidet paa Grundlag af Opmaalingens Karter".
Serien er delt i to deler: 1. Det sydlige Norge, med et oversiktskart i målestokk 1: 800 000
og fire delkart i målestokk 1:500000. 2. Det nordlige Norge med fire delkart i målestokk
1:500000.
Kartene viser alle de viktigste vassdragenes nedbørfelt, elver og sjøer med data om
feltstørrelse, sjøareal, høyde over havet m.m.
I perioden 1967-1982 ble det utarbeidet en ny serie på seks kart i målestokk
1:500000. Arbeidet ble ledet av Jozsef Santha. Kartene viser data som de gamle kartene
med vassdragenes nummer etter gammelt nummersystem og også dammer, fosser, overførte områderog vannmerkenes plassering og nummer.
I "Nasjonalatlas for Norge" 1988 er det vedlagt to kart under hovedtema 3, Luft og
vann. Et kart i målestokk 1:1500000 med tema "Vassdrag og nedbørfelt". Et annet kart
i målestokk 1:2 000 000 med tema "Avrenning", som viser årlig middel-avrenning i normalperioden 1930-1960, hører naturlig til blant de kart som omtales i neste avsnitt.
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Som bilag til en publikasjon på fransk om elver i Norge, av kanaldirektor Setren, fulgte et hydrografisk kart over det sørlige Norge i målestokk 1: 2 mill. Publikasjonen kom ut i år 1900. Kartet er her
gjengitt i forminsket målestokk. (Saetren, 1900).
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Avrenningskart
En viktig mate a gjore avdelingens store observasjonsmateriale tilgjengelig for mange
brukergrupper er i form av avrenningskart, også kalt isohydatkart. (isohydat = linje gjennom punkt med lik arealavrenning).
Kartene konstrueres på grunnlag av data fra et størst mulig antall målestasjoner med
lang måleserie. I tillegg benyttes data fra nedbørstasjoner og aktuell fordunstning.
Avrenning registreres ved målestasjoner for vannføring. Vannføringen måles i antall
3
m eller liter som renner forbi stasjonen pr. sekund (m 3/s, Us). Spesifikk avrenning er et
mål på hvor mange liter vann som hvert sekund renner fra en bestemt arealenhet
(l/s.km 2), og beregnes som gjennomsnitt for nedbørfeltet.
Usikkerheten i isohydatenes forløp vil variere fra område til område avhengig av stasjonstetthet, topografi og usikkerheten i datagrunnlaget.
Det første landsdekkende avrenningskart ble publisert i 1958 som bilag til "Hydrologiske undersøkelser i Norge". Kartene ble utgitt i to blad i målestokk 1: 1400 000 på grunnlag av data fra 350 avløpsstasjoner fram til 1950.
I perioden 1962-1984 ble det laget isohydatkart for en rekke mindre områder, ofte
aktuelle utbyggingsområder for vannkraft.
En ny kartserie ble utgitt i 1987. Den dekker hele landet og består av åtte kartblad i
målestokk 1:500000 med isohydater for hver 2 l/s.km 2 opp til 20 l/s.km, deretter hver 5
l/s.km 2• Kartene er utarbeidet på grunnlag av data fra 672 målestasjoner for vannføring
og viser årlig middelavrenning for standardnormalperioden 1930-1960.
Kartgrunnlaget er digitalisert. På dette grunnlag kan kart framstilles over et ønsket
område i ønsket målestokk.

Feltarbeid ved Hydrologisk
avdeling er godt dokumentert
med filmopptak og fotografier. Her er avdelingens
fotograf H. Svedahl i gang
med å filme arbeidet med
bunnprøvetaking i Bondhusvatn i 1974. Filmopptakene
fra dette arbeidet dannet en
sekvens i avdelingens falmom
hydrologi.
Foto Nils Haakensen.
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Dybdekart over innsjøer
I over 40 år har Hydrologisk avdeling loddet opp norske innsjøer og konstruert dybdekart. Hydrologisk avdeling har til nå registrert ca.400 dybdekart. 10-15 % er utarbeidet
av andre institusjoner, resten av Hydrologisk avdeling.
For å bedre tilgjengeligheten ble det i 1984 utarbeidet en oversikt som omfatter 51
dybdekart. Denne ble utgitt i bokform under tittelen "Dybdekart over Norske innsjoer".

Brekart
I perioden 1963 til 1988 har Hydrologisk avdeling utgitt kart over 25 breer. Enkelte breer
er kartlagt 2-4 ganger. Enkelte av kartene er utført i samarbeid med Universitetet i Stockholm eller Norsk Polarinstitutt. De fleste kartene er utgitt i målestokk 1: 10 000 eller
1:20000.
Som bilag til "Atlas over breer i Nord-Skandinavia" (1973) og "Atlas over breer i SørNorge" (1988) ble det utgitt oversiktskart over breene i de nevnte områdene.

Vassdragsnivellement
De eldste vassdragsnivellement ble utført i privat regi fra midten av forrige århundre fram
til århundreskiftet.
Hydrologisk avdeling begynte en mer systematisk nivellering av norske vassdrag i
1907. Den første samlede oversikt ble utgitt i 1921. De første nivellement er kalt "Eldre
vassdragsnivellementer". De ble samlet i en egen serie i 1925. Disse nivellementene er
usikre, men gir en god orientering om fallforholdene i vassdragene. De fleste av disse
vassdragene er senere blitt presisjonsnivellert og nivellementene opptegnet på nytt. Disse
er, sammen med ytterligere nivellement utført i perioden til 1981,kalt "Nyere vassdragsnivellementer".
Oversikt over såvel de eldre som nyere vassdragsnivellement er utgitt i bokform under navnet "Katalog over nivellerte elver med korreksjoner og tillegg 1981". Nivellement
utført senere framgår av egen liste som et supplement til katalogen.

VANNFØRINGSMÅLINGER

I NORGE

I 1848 utga Georg Daniel Barth Johnson, nylig avgått kanal- og havnedirektør, en "Veiledning til at udtorre Myrer, Sumpe og oversvømmet Land". Han beskriver der forskjellige
måter å måle vannføring på. Han nevner både flottørmåling og måling med Woltmanns
flygel, men har åpenbart selv ingen erfaring med flygel. Flygelet (tidl. flygelen, men "et
flygel" i følge Norsk språkråd 1994) er et måleinstrument for måling av vannhastighet og
er utstyrt med en propell, eventuelt med skåler på samme vis som et anemometer.
De eldste vannføringsmålingene i Hydrologisk avdelings arkiv er fra mai 1854 og ble
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I Vassdragsvesenets forste ir
ble strømmålerne (flyglene)
kalibrert i en lang råk i isen.
En kjelke ble skjevet langs
råken og avstanden markert
ved prosjektiler fra et luftgevær som ble avfyrt mot en
horisontal skala ved begynnelsen og slutten av måleperioden (averst).
Senere bygget man en lang
kjørebro ved Movatn og
kjelken ble erstattet med en
vogn drevet av elektromotorer (under). Bakerst t.v. på
vognen sitter Johan Jerstad
og foran ham Alf Belling.
I dagjusteres strømmålerne
ved Marinteks laboratorium i
Trondheim eller ved SMHl's
anlegg i Norrk%ping.

utført i Glomma ved Blaker, ovenfor Bingsfossen. Det ble både benyttet "svømmere" og
et Woltmanns flygel. Fra målingene 17. mai står det notert "NB. Tømmer hindrede videre
Forsøg med Woltmanns". Året etter ble det målt med flygel i drøyt 60 punkter, fordelt på
17 vertikaler. Vannføringen ble beregnet grafisk ved at isolinjer for like vannhastigheter
ble trukket i måleprofilet og arealene mellom isolinjene ble bestemt.
Samme sted i Glomma ble det i 1860 under en ekstremt stor flom målt en vannføring
på ca 4000 m 3/s av løytnant Lars Grontvedt, som senere ble kanaldirektør. Dette er den
største vannføring som er målt i Norge. Målingen ble utført som flottørmåling, dvs vannhastigheten i overflaten ble målt med flottører ("svømmere") i drøyt 20 punkter, i tillegg
til at bunntopografien i måleprofilet var kjent. Den største vannføringsmåling med flygel
ble utført i juni 1967 av Torgeir Høverstad ved Langnes i Glomma nedenfor Øyeren.
Vannføringen ble målt til 3650 m 3/s. Under flommen i 1995ble det nyttet et akustisk dopplerutstyr (ADCP), tilhørende SMHI i Sverige. Med dette utstyret ble det målt 3725 m?/s
ved Rånåsfoss.
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Kalibrering av strømmåler (flygel) skjer i dag i laboratorium, der instrumentene kan beveges gjennom vannet med
konstant hastighet. Bildet viser anlegget ved Marintek i Trondheim.

I perioden før 1885 ble det utført meget få vannføringsmålinger i Norge, men fra dette år skjøt denne aktivitet fart, slik at rundt århundreskiftet var man oppe i ca 100 målinger i året. Kanalvæsenet, som NVE het dengang, disponerte to flygler i 1882. Disse
hadde ikke ringeapparat, men en snorutløser som gjorde det mulig alese av antall omdreininger. Målingene fra 1882 er beregnet grafisk etter den vertikal-hastighetskurvemetode
som ennå benyttes, og som også blir kalt Harlachers metode etter professor A. R.
Harlacher ved Prags Polytekniske Universitet. Forskjellen er at beregningen i dag utføres
ved hjelp av et datamaskinprogram.
Et flygel med elektrisk signalsystem ble anskaffet i 1887. Det var et instrument fra
Amsler-Laffon i Schaffhausen. I 1907 begynte det norske firmaet Gundersen & Løken å
produsere flygler av propellertype. Det var disse som var mest brukt ved Hydrologisk avdeling helt til 1950-årene, da OTT-flyglene overtok. Men ennå en tid var de norskproduserte flyglene med i utrustningen som reserveflygler på tjenestereisene. Noen få flygler av
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annet fabrikat har i perioder vært i bruk. Målingen av antall omdreininger har stort sett
foregått ved hjelp av ringeapparat, som gir signal etter gitt antall omdreininger. Siden 70årene har digitale telleverk vært de dominerende.
Antallet vannføringsmålinger pr år var i 20- og 30-årene ca 600, minket så kraftig under krigen, men tok seg i 50-årene opp til samme nivå som før krigen. På 60-tallet lå antallet en periode på rundt 1000 pr år, med 1964 som rekordår med så vidt over 1200 målinger.
Utover i 70- og 80-årene har antallet minket og ligger nå rundt 400 målinger pr år. Totalt
er det utført over 50 000 vannføringsmålinger siden 1855 og som er arkivert ved avdelingen. Ca 1/3 av disse er vintermålinger, utført primært som støtte til isreduksjoner.
På 1930-tallet utviklet J. Aastad og R. Sognen en metode for måling av vannføring i
turbulente elver ved hjelp av en saltblanding tilsatt elvevannet, kalt "Den relative fortynningsmetode". Det ble redegjort for metoden undet IASH-konferansen i Roma i 1954.
To eldre instrukser for vannføringsmålinger er tilgjengelige ved NVE. I 1912 kom
Olaf Rogstads "Regler for utførelse av vandforingsmalinger" og i 1935 kom J. Aastads
"Instruks for opsetning av vannmerker og utførelse av vannføringsmålinger".
Den første flygelkalibreringen fant sted i vannreservoaret på St. Hanshaugen i Oslo
i 1883. Senere ble innsjøer i Oslomarka og også Frognerkilen ved Bygdøy tatt i bruk for
kalibreringer. Flygelkalibrering ble foretatt vinterstid fra isdekke ved at en renne, minst
50 m lang og ca 30 cm bred ble saget i isen. Langs denne ble sammenbundne kjelker skjovet i noenlunde jevn hastighet. Flyglet var montert på en plattform mellom kjelkene, slik
at det ble ført i vannet. På plattformen satt en person og tok tiden. Strekning, tid og antall
omdreininger ble målt ved gjentatte kjøringer, opp til 60 ganger. På dette grunnlag kunne
flygelets formel bestemmes.
I 1930 ble Movatn kalibreringsstasjon i utkanten av Oslo bygget og tatt i bruk. Den
besto av en 96 m lang brygge på pilarer langs den lille innsjøens strand. På skinner på bryggen kunne en elektrisk drevet vogn kjøre med jevn hastighet og med flyglet nedført i vannet. Flyglene ble gjerne kalibrert, eller rettere sagt kontrollert, om vinteren før tjenestereisen på senvinteren. De senere årene stasjonen var i drift ble kalibreringen foretatt på
isen, der det ble skåret råk. Movatn kalibreringsstasjon var i bruk fram til 1961. Etter denne tid er flyglene sendt til Norges tekniske høgskole i Trondheim eller til SMHI i Stockholm, senere Norrkoping, for kalibrering.
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FRA TRANGBODDHET TIL
BEDRE FORHOLD
Fra 5 oktober 1889hadde Kanalvesenet holdt til i en leilighet i 4. etasje i Victoria Terrasse
7 B, som man leiet av Petersborgcompaniet. 1. april 1895 flyttet man over i en tilstøtende
leilighet samme sted. Husleien økte da til kr. 2400 pr. år.
I april 1906 forlot Kanalvesenet Victoria Terrasse og flyttet inn i Regjeringsbygningen, Akersgt. 42. Året etter skiftet vesenet navn, og som Vasdragsvesen startet en ekspansiv periode, som medførte et økende behov for kontorplass. I 1919flyttet derfor hele etaten, inklusive Den hydrografiske avdeling, inn i nye lokaler i Ullevålsveien 72, i en nyoppført brakke. Det ble kontorplass for avdelingen i mange år fremover, helt til 1953.
Brakkene i Ullevålsveien hadde ovnsfyring. Under de kalde krigsvintrene i 40-årene
var det sterkt behov for fyring, men man måtte spare på veden. Løsningen ble å flytte de
ansatte sammen, slik at de satt 2 og 2 på rommene gjennom de kaldeste periodene.

I
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Det var i Kanalvsenets lokaleri 4. etasje i VictoriaTerrasse,til venstrepå bildet, at Hydrologisk avdelingså dagens
lys i 1895. Fotografiet er trolig tatt rett etter århundreskiftet, like før avdelingen Dyttet
til Regjeringsbygningen.TIi
høyre på bildet skimtes såvidt noen træri Slottsparken.Under VictoriaTerrasseligger Ruselokkbasarene.
Foto O. Vering. Utlånt fra Oslo Bymuseum.
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I 1906flyttet Kanalvesenet til
Regieringsbygningeni
Akersgaten42. Her holdt
mao til i 13 år.I forgrunnenen
vogn fra Joh. Johannesen,
Bager-Conditorpå Grønland.
Foto A. B. Wilse, 1904.
Utlånt fra Oslo Bymuseum.

I 1953 flyttet så avdelingen inn i Parkveien 55, 4. etasje, mens Bygningsavdelingen
flyttet inn i de to etasjene under. Nr. 55 var et nybygg vis avis Dronningparken, eiet av rederiet Leif Høegh, med byggetillatelse betinget av utleie til staten av endel av bygget i en
begrenset periode. Denne avtalen med staten var årsaken til en urolig periode når det
gjaldt kontorlokalisering. Høsten 1957 flyttet avdelingen igjen, denne gang over Drammensveien, og kom sammen med andre deler av NVE i "Handelsbygningen", med adresse Drammensvn. 20. Det gikk imidlertid ikke lang tid før den flyttet tilbake til Parkveien
55, nå til 3.etasje. Dette skjedde allerede i 1959. Men bare for et kort opphold, i 1960 flyttet Hydrologisk avdeling inn i lokaler i 3. og 4. etasje i Meltzersgate 4.

I 1963 ble hele NVE samlet i
ett hus, og Hydrologisk
avdeling Dyttetion i helt nye
kontorlokaleri Middelthunsgate pi Majorstuen.
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I 1954 ble det utlyst en offentlig konkurranse om emblem for NVE ( eller
logo som det heter i dag). Konkurransen fikk 198 deltakere og det kom
@

I

inn langt over 200 forslag. Mottoet for mange av forslagene omfattet
elver og fosser kombinert med energi og hestekrefter. Vinnerforslaget
hadde mottoet "Elektrisitet - Vassdrag -- Hestekrefter - med varianter". I samarbeid med Riksantikvaren omarbeidet prisvinneren, Sverre
Pettersen, sitt forslag til dagens emblem.

Meltzersgt. 4 var en eldre Vestkantbygård, i et populært ambassadestrøk. Kontorene
var innredet i store rom med gipsornamenter og rikelig høyde under taket, og ikke minst
med noen praktfulle kakkelovner. I lunsjrommet samlet medarbeiderne seg i spisepausen. Rommet hadde overingeniør Jerstad, med dyp rot i bygdekulturen i det sørlige
Norge, latt innrede med langbord i et rom mot bakgården. Og det var her avdelingens
kanskje mest velkledde og soignerte medarbeider, nemlig Ole Martin Melder, midt under
en slik spisepause dukket opp fra en vinterreise, i mørk dress og med den store dokumentmappen sin i hånden. Med stor innlevelse fortalte han om den store laksen han hadde
fanget i Driva, med bare hendene. Han ga en detaljert beskrivelse, men brøt av mot slutten av historien, da han så de mange skjeve smil og lite overbeviste ansiktsuttrykk. "Det
var det jeg visste", sa han og ga inntrykk av å være litt fornærmet, "dere vil ikke tro meg!"
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Et utvalg av andre innkomne forslag til emblemkonkurransen. Fra venstre: "Hvite kull", "Vannstrøm", "Foss og
fjell", "Hydrolyn" og "Watt".
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Andre forslag hadde et mer kunstnerisk preg - spesielt "Hestekraft" til venstre. Forslaget til høyre er "Fossekall".

"Så derfor tok jeg med dette", fortsatte han, åpnet vesken og trakk opp det styggeste laksehode som tenkes kunne og plasserte det midt på bordet! Hodet hadde tilhørt en overvintrende hanlaks på over 20 kg.
I gjenoppbyggingsperioden etter 2. verdenskrig fikk NVE viktige oppgaver. kt aktivitet og ekspansjon medførte problemer med å skaffe nok kontorplasser, og de forskjellige avdelinger i NVE ble spredt over store deler av Oslo. Dette var en uholdbar situasjon,
og en løsning måtte tvinge seg fram. Etter lengre tids planlegging ble bygging satt i gang
på en tomt ved Majorstuen, inntil Frognerparken. Bygget ble bokstavelig talt oppført på
et hydrologisk fundament, idet Frognerbekken ble lagt i rør under kjelleren på huset. Og
for riktig å markere tilknytningen til vassdrag og hydrologi ble bygget forsynt med et kunstig vassdrag med strykpartier, langs hele fasaden mot Middelthunsgt. Nybygget sto ferdig
og innflytting skjedde i begynnelsen av juli 1964, mens den offisielle innvielse først fant
sted den 27 oktober. Midlene, 28,5 mill. kr., var skaffet til veie fra konsesjonsavgiftsfondet, og NVE sto som eier. I forhold til kontorarealet var faktisk bygget det billigste som
var bygget i Oslo på den tiden. Adressen var den første tiden Middelthunsgt. 27B, fra
mars 1966 endret til nr. 29.
Den fulle sannhet er imidlertid ikke fortalt med dette. Hydrologisk avdeling har alltid vært en stor avdeling innen NVE, og dette har med ofte korte gjentaksintervall ført til
romproblemer. Avdelingen startet systematiske isundersøkelser i 1950. Det som etterhvert utviklet seg til et iskontor fikk lenge leve sitt eget kontorliv. Kontoret flyttet inn i
Handelsbygningen rett før resten av Hydrologisk avdeling, i 1957. Da avdelingen flyttet
tilbake til Parkveien 55 fulgte iskontoret med, men allerede i 1960 fant kontoret veien til
Victoria Terrasse, og i 1961til Parkveien 8, der det var andre avdelinger fra NVE. Fra 1964
har iskontoret, i dag miljøseksjonen, vært bofast i NVEs kontorbygg. Men selvsagt med
gjentatte interne flyttinger!

I

6

På Hydrologisk avdelingslaboratoriumblir det foretatt
analyserav sedimentprøver.Her studeres prøveri mikroskop. Foto H. Svedahl.
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Systematiske grunnvannsundersøkelser startet i 1961 som en del av Hydrologisk avdelings arbeidsfelt. I 1977 var det blitt svært trangt i NVEs kontorbygg, og grunnvannskontoret med en håndfull medarbeidere ble meget mot sin vilje utplassert på Vækerø om
høsten, med adresse Drammensvn. 230. Men lokaliseringen hadde en positiv side, nemlig
kontorfellesskapet med NGUs hydrogeologiske avdeling. Oppholdet varte i over 4 år, og
hadde nok vart enda lenger om ikke stor aktivitet fra kontorets side hadde hjulpet NVE
til å finne hardt tiltrengte kontorlokaler over gaten fra hovedbygget. Dette muliggjorde
tilbakeflytting til "moderhuset" i januar 1982. Som en kuriositet kan forøvrig nevnes at
NGUs Oslokontor i dag har adresse Middelthunsgt. 29!
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VEKST OG UTVIKLING

Da Ingvar Kristensen i 1895begynte sitt virke som heltidsansatt hydrolog i avd.ing. II stilling utgjorde han 20 % av Kanalvæsenets ansatte. I dag utgjør Hydrologisk avdelings ansatte omlag 21 % av NVEs arbeidsstokk. Noe spøkefullt kan vi derfor si at vi har holdt
stillingen gjennom de 100 årene som er gått siden Stortinget den gang innså at Norge ikke
kunne klare seg uten en hydrologisk tjeneste.
Det har vært en lang utvikling siden den første begynnelse. Arbeidsoppgavene har
vokst, og de har endret seg.
Konjunkturene har svingt, og dermed rammebetingelsene for avdelingens virksomhet. Hele tiden har avdelingen gitt utfordrende arbeidsplasser med en klar samfunnsnyttig profil. Det kunne være tøffe arbeidsplasser, ikke minst i tidligere tider med enklere utstyr enn dagens. Nettopp dette har utvilsomt trukket til seg personale som taklet utfordringene og som trivdes under barske, tildels ekstreme feltforhold. Og om det enkelte
ganger hendte at trivselsgrensen ble passert, så klaget de ikke, slikt hørte med til jobben.
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Ved måling av avløpet i små
bekker kan det være praktisk
å ha med en transportabel
måledam som monteres
midlertidig på et egnet sted.
På den måten får man et godt
definert overløp, og avløpet
kan måles med storre noyaktighet. Foto H. Svedahl.
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En vesentlig del av Iskontorets virksomhet var vanntemperaturmålinger i elver og
vann. Bildet viser vanntemperaturmalinger ved utlopet av
Gjende 2. mars 1970.

Kunnskap om hydrologiske forhold er nyttig i en rekke sammenhenger. Men det er
helt klart at en hovedfaktor i utviklingen av Hydrologisk avdeling har vært behovet for
hydrologisk grunnlagsmateriale til vurdering av vannkraftressursene i landet vårt. Energikilder til drift av jernbanene var tidlig inne i bildet, men energiforsyning til industri og
etterhvert til alminnelig forbruk fikk dominerende plass. Til kartlegging av ressursene, til
planlegging av utbyggingene og til drift av de ferdige kraftverk trengtes hydrologiske data.

Brønnboring for å montere et grunnvannsrør i Simadal
i Eidfjord. Et grunnvannsrør er et rør med vanngjennomtrengelig filter nederst. Det bores så langt ned i
grunnen at grunnvannspeilets høyde alltid tilsvarer
vannstanden i røret. Vannspeilets høyde måles ved å
senke et klokkeformet lodd ned i røret. Man hører når
loddet treffer vannspeilet.
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En stokkbrønn i Ottadalen.
Brønnen er laget av laftede
stokker i stedet for stensetting. Den er nesten 10 m dyp.
Grunnvannspeilets nivå
tilsvarer vannstanden i
brønnen. Denne brønnen har
vært anvendt til grunnvannsmålinger.
Foto B. Renshusløkken.
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Breene eroderer berggrunnen og produserer slam, sand og grus. Bildet er fra Ålfotbreen med Åskåravatn. Her ser
man tydelig hvordan vannet til høyre, som har bretilløp, inneholder sedimenter, mens vannet til venstre er helt klart
(mørkt på bildet). Foto Nils Haakensen.
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Vannmerker er ofte montert
på brokar. Bildet viser
Naddom bro i Hølandselv
(Tista) og vi ser vannmerket
på venstre brokar. Dette blir
tørt ved lav vannføring, og
derfor er det satt opp et
provisorisk vannmerke til
høyre til bruk ved lave
vannstander.
Foto J. Wiik, 5. juni 1935.

Etterhvert meldte også behovet seg for data til konsekvensutredninger i forbindelse med
utbygginger, og dette igjen ga en overgang til direkte miljørettet datainnsamling.
I takt med endringene i behovet for hydrologiske data har hydrologisk avdeling tilpasset seg etterspørselen etter data, både kvantitativt og kvalitativt. Kvantitativt i den
grad man har fått gehør for bevilgninger til dette, og kvalitativt avhengig av etterspørsel,
men også avhengig av tilgang på nye kunnskaper og ny teknologi. Og, må man vel innrømme, også noe avhengig av tilfeldigheter; som at den rette person plutselig er tilgjengelig
der og da.
De store arbeidsoppgavene Hydrologisk avdeling fikk førte naturlig til en styrking av
personalet. På den tiden NVE ble opprettet, 1920-21, var det ennå gode tider i landet, og
det var mulig å ansette folk etter behov. Trangere tider fulgte imidlertid, med innskrenkninger og nedskjæringer av de offentlige utgifter. Dette preget også avdelingens arbeid.
Men vi fikk bestå som egen avdeling gjennom omorganiseringen av NVE i 1935.
De tunge 30-årene ble avløst av krigsårene, som ikke akkurat medførte noen lettelser
i avdelingens arbeid. Hydrologisk avdeling hadde ennå ikke utviklet noen intern oppdeling, arbeidsoppgavene var felles og man reiste etter behov i hele landet. Slik var situasjonen da avdelingen hadde fullført sine første 50 år.
I 1950skjedde det imidlertid endringer. Det året ble realkandidatene Jakob Otnes og
Sverre Nordnes ansatt. De ble ansatt samtidig, men Otnes tiltrådte stillingen først. Otnes
begynte 5 mai, og ble så inspirert av de mange 5-tall i datoen at han mente det var et tegn
fra skjebnen. Han fylte derfor ut en tippekupong med 51-ere, 5 X og 5 2-ere. Resultatet?
Det ble 5 rette!
Avdelingsdirektør Søgnen hadde nå nok sivilingeniører og realkandidater til foreta
en geografisk inndeling av landet i 4 distrikter, med disse som distriktsjefer. Distriktene
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En Ott-limnigraf (skrivende vannstandsmåler). Dette
var den vanlige typen limnigraf fra 1950-årene og nesten fram til i dag. En trommel med papir går rundt ved
hjelp av en klokke. Ved forandre utveksling kan man
f.eks. få ett omløp i uken eller ett i måneden.
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En Ott-limnigraf i et spesiallaget "hus" montert på en
loddrett sten i en liten elv. Vannstandsskalaen er montert ved siden av. lidligere var skalaen av tre med
annenhver centimeter innfrest i treverket. Disse skalaene ble levert fra Botsfengselets snekkerverksted. I dag
lages skalaene av plast.

ble delt i to områder, slik at distriktsjefen selv utførte feltarbeidet i ett område, mens en
tekniker eller konstruktør hadde ansvar for arbeidet i det andre.
Det hendte mer i 1950. Da ble iskontoret opprettet, under ledelse av den nylig tilsatte
overingeniør Edvigs Kanavin. Kontorets hovedoppgaver var kartlegging av isforhold og
registrering av vanntemperaturer i vassdrag. I forbindelse med vassdragsreguleringer
måtte kontoret vurdere isdannelser og isganger som følge av tappinger, samt dannelse av
frostrøyk. På dette område utviklet det seg et nært samarbeid med dr. phil. Olaf Devik,
kjent både som fysiker og som ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet.
I kapittel 1 er de forskjellige endringene i NVEs organisasjon beskrevet nærmere.
Omorganiseringen som skjedde i 1960 besto bl.a. i opprettelsen av en ny avdeling, "Undersokelse av landets vasskraft". Den del av Hydrologisk avdelings virksomhet som omfattet nivellering av vassdragene ble flyttet over til denne nye avdelingen.
I 1949 foretok Hydrologisk avdeling de første observasjoner av grunnvannstander.
Men en systematisk innsats på dette feltet kom først i gang fra 1961, da statshydrolog
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Høsten 1986overtok Ame Tollan som sjef for Hydrologisk avdeling. Han mente det
var rom for forbedringer i avdelingens interne organisering, og at dette burde vurderes.
Dette ble drøftet i en rekke møter med kontorlederne og med arbeidstakerorganisasjonene. En ny struktur var klar og ble gjennomført i forbindelse med NVEs omorganisering
fra 1. januar 1990. Fra 1. oktober 1989 ble Hydrologisk avdeling inndelt i seksjoner og
seksjonssjefer ble ansatt. Et par av dem var tidligere kontorledere, mens de eldste kontorlederne fikk andre arbeidsoppgaver der deres erfaring kunne nyttiggjøres.
De nye seksjonene er følgende:
Bre og sno, HB

Undersøkelser og analyser innen bre- og snøhydrologi.
Data. HD
Hydrologisk systemutvikling og dataanalyse. Vedlikehold og utvikling av Hydrologisk avdelings
databaser.
Hydrometri, HH

Rutinemessig feltarbeid og primær databehandling innen overflatehydrologi. Koordinering av
Hydrologisk avdelings feltundersøkelser og instrument- og utstyrstjeneste.
Miljøhydrologi,

HM

Undersøkelser og analyser med særlig betydning for miljøspørsmål, f.eks. vanntemperatur og
sedimenttransport. Utvikling og drift av Vassdragsregisteret som et nasjonalt miljøinformasjonssystem.
Vannbalanse, HV
Undersøkelser, analyser og prognosetjeneste innen overflatehydrologi og geohydrologi.
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Snømåling eller snøtaksering er en viktig del av Hydrologisk avdelings virksomhet. Snødypet måles ved hjelp
av en sonde, og snøens tetthet måles med et såkalt
"Songaror', som er vist på bildet. Røret har en skarp
egg nederst. Det presses ned gjennom snødekket og blir
fylt med snø. Deretter veies røret med innhold med en
bismervekt.

I oversiktenover seksjonenes oppgaver er Utvikling og drift av Vassdragsregisteretsom et
nasjonalt miljøinformasjonssystem lagt til miljøseksjonen. Dette er en stor og viktig arbeidsoppgave som ble påbegynt av Avdelingen for undersøkelse av landets vasskraft, men
som ved omorganiseringen i 1990 ble lagt til Hydrologisk avdeling. Oppbyggingen av
Vassdragsregisteret ble med stor entusiasme ledet av Svein Homstvedt, fram til han forlot
avdelingen i 1994.
Hydrometriseksjonen koordinerer avdelingens "instrument- og utstyrstjeneste". Denne begynte med opprettelsen av en materialforvalterstilling i Otnes's tid som fagsjef, og
har siden utviklet seg til den tjeneste vi har i dag, som har ansvaret for vedlikehold og anskaffelse av utstyr og instrumenter. Mye av utstyret i dag inneholder elektroniske komponenter. I dag er 3 personer fullt beskjeftiget med dette arbeidet, som er overført fra en
stabsfunksjon til å være plassert i en seksjon.
Med de store avstandene vi har i landet vårt var det naturlig at Hydrologisk avdeling
vurderte behovet for en distriktstjeneste med lokalt utplasserte hydrologer. Dette ville
kunne redusere behovet for lange tjenestereiser, i hvert fall i noen grad, samtidig som det
ville kunne gjøre kommunikasjonen med lokale interesser lettere. Etterhvert kom man
fram til at en mulig løsning ville være å plassere feltingeniører ved de distriktskontorer
Vassdragsdirektoratet hadde utenfor Oslo. Forutsetningen for at denne ordningen skulle
virke etter hensikten var direkte faglig styring fra avdelingen, samt at forbindelsen med
det faglige miljøet ved hovedkontoret ble opprettholdt.
I 1981ble ideen realisert ved at Olav Råmundal flyttet til Narvik, til Nord-Norge-kontoret. I 1982 var det Trøndelags tur, da forlot Harald Viken Middelthunsgate til fordel for
Trøndelagskontoret, med lokalisering i Trondheim. Men så gikk det noen år, før Olav
Osvoll ble ansatt og etter en tids opplæring begynte sin tjeneste ved Vestlandskontoret,
Førde, i 1991. I mellomtiden hadde ordningen vist sin berettigelse, med økt bemanning i
Narvik og Trondheim som følge.
Fra 1. januar 1995er regionkontorene selvstendige enheter under Vassdragsavdelingen.
Det vil si at også det hydrologiske personale ved kontorene administrativt er underlagt
denne avdelingen, selv om de fortsatt utfører hydrologiske arbeidsoppgaver.
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DE SOM FORMET AVDELINGEN

Kanaldirektør Gunnar Sætren er å betrakte som Hydrologisk avdelings far. Han var kanaldirektor i tiden 1889-1907. Som kanaldirektør forsøkte han atilrettelegge og forberede nødvendige hydrologiske undersøkelser for å kunne utnytte vår vannkraft. Mye takket
være ham bevilget Stortinget i 1894 kr 10 000 til opprettelse av en egen hydrologisk avdeling ved Kanalvæsenet, og i 1895 ble Hydrologisk avdeling opprettet.
Ingeniør Ingvar Kristensen ble avdelingens første sjef. I hans tid, i år 1900, ble det
første regulære bindet i serien "Vannstandsobservationer i Norge", den gang under navnet "Hydrologiske Meddelelser for Kongeriget Norge", utgitt. Dette bindet bar tittelen:
"Vandstandsobservationer i Glommen indtil 1894". I forordet skrev kanaldirektør Sætren
blant annet:
"Ogsaa i vort Land har man i den senere Tid mere og mere faaet Øinene op for, hvilken overordentlig
Betydning der i forskjellige Henseender knytter sig til et noiaktigt Kjendskab til vore Vasdrags Vandføringsforhold m. v. Ikke minst gjælder dette, hvor der er Sporgsmaal om Vasdragenes Udnyttelse i
industrielle Oiemed - et Sporgsmaal, som har faaet en saa meget større Betydning, efter at den elektriske Kraftoverføring i den sidste Tid har gjort Fremskridt, som har overtruffet alle Forventninger.
Af Storthinget er der i de senere Aar bevilget ikke ubetydelige Belob til Undersøgelser af vore
Vasdrag. Disse Undersogelser er selvfølgelig et meget betydeligt og omfangsrikt Arbeide, hvis Udførelse vil medtage en længere Aarrekke. Imidlertid har det været Tanken saa snart som muligt at faa
trykt de ved Kanalvæsenets Foranstaltning i de forskjellige Vasdrag foretagne Vandstandsobservationer, hvorved disse i ganske anden Utstrækning vil kunne blive til Nytte for Interesserede end ved at
henligge i Kanalvæsenets Arkiv. "

Engabreen i 1883. Breen fylte da hele Engabrevatnet og nådde nesten opp til grensen for vegetasjonsdekket som vises
på neste bilde. Foto Charles Rabot.

60

Kanaldirektør Sætren var også opptatt av hydrologiske problem uten umiddelbar praktisk
betydning. Et eksempel på dette er at han, i 1895 eller 1896, ga cand. min. Andreas
Holmsen i oppdrag å studere fenomenet "seiehes" i norske innsjøer. Seiehes er stående
svingninger hvis årsakssammenheng var uklare.
Andreas Holmsen var for øvrig den første realist som ble ansatt i etaten, og det skulle
gå lang tid før ingeniørene igjen fikk konkurranse fra realister. Realistene ble lenge ansett
som for teoretiske blant vassdragsingeniører, et syn som endret seg i slutten av 40-årene.
I 1950 ble realister igjen ansatt som hydrologer, og bare 4 av avdelingens 37 hydrologer har
i dag (1995) sivilingeniørutdannelse.
At isdannelse i sjøer og vassdrag har vært av stor interesse helt fra avdelingen ble
opprettet er naturlig, tatt i betraktning den skade uønsket is volder og de problemer
manglende islegging skaper. Andreas Holmsen framla i 1901for Universitetet en besvarelse på en prisoppgave om islegging av norske innsjøer. Dette er så vidt man vet det første
trykte norske materiale som omhandler isforhold. Besvarelsen ble belønnet med H.K.H.
Kronprinsens gullmedalje. I 1904 holdt avdelingens sjef, I. Kristensen, et foredrag i
Trondheim om "Isdannelsen i vare Vasdrag", ved det 3die norske Landsmode for Teknik.
Han beskrev allerede da forskjellen på isdannelse i strømmende vann i form av sarr, og
vanlig overflateis.
Allerede i 1883 ble det første hydrografiske kart over det sørlige Norge utgitt. I årene

Breene er svært følsomme klimaindikatorer. Bre- og snøseksjonen måler massebalansen på noen breer.I løpet av vårt
århundre er breene gått sterkt tilbake. Dette bildet viser hvordan Engabreen (en del av Svartisen) har trukket segtilbake. Grensen for breens største utbredelse (såkalt trimline) ses som en markert linje i terrenget. Forrige bilde viste
hvorledes breen så ut i 1883. Så sent som i 1930 fylte breen hele vannet.
Foto K. Harstad, trolig i midten av 1960-årene.
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1904-07, mens I. Kristensen var avdelingssjef, ble en utgave i 8 blad og som dekket hele
landet utgitt ved kanaldirektør G. Sætren. Dette kartet dannet i årtier grunnlaget for
hydrologiske beregninger.
Kanalvæsenet gikk i 1907 over til å bli Vasdragsvesen, der Hydrologisk avdeling fortsatte sin eksistens. Ingvar Kristensen ble den første vassdragsdirektør, og avdelingsingeniør Olaf Rogstad ble ny sjef for Hydrologisk avdeling.
Olaf Rogstad kan betraktes som den egentlige grunnlegger av moderne norsk hydrologi. I hans tid som sjef ved avdelingen begynte staten for alvor ainteressere seg for landets fossekraft- det var de store fossekjøpenes tid. Under hans ledelse utarbeidet avdelingen det hydrologiske grunnlag for de første vassdragsutbygginger og reguleringer som
staten foretok. I 1915 framla 0. Rogstad foredraget "Hydrologisk grundlag for vassdragsreguleringer". Dette ble trykt som et tillegg til avdelingens årbok for 1914. Han presenterte her en framstillingsmåte som i prinsippet fortsatt anvendes. Opp gjennom årene har
hydrologer av nyere årganger maktet å pynte på metodene, og å raffinere undersøkelsene
noe, men Rogstads grunnsyn er fortsatt rådende.
Olaf Rogstad satt som sjef for Hydrologisk avdeling inntil han i 1920, ved omorganiseringen av Vasdragsvesenet til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, ble ansatt som direktor for det nyopprettede Vassdragsdirektoratet. I 1925 ble Olaf Rogstad generaldirektør, en stilling han hadde inntil 1947, med unntakelse av krigsårene 1942-45.
At det hydrologiske regime er rorskjellig i nedbørfelt med og uten breer, var et
problem som kom til å oppta ham sterkt. Han arbeidet blant annet mye med dette i de
krigsårene han ikke fikk anledning til fungere som generaldirektør. Etter hvert som flere
målinger ble foretatt, og de topografiske kartene ble bedre, søkte han a oke nøyaktigheten av sine beregninger, et arbeid han fortsatte like til han døde i 1969, 92 år gammel.
I Rogstads tid som sjef hadde antall målestasjoner for vannstandsobservasjoner økt
betydelig, fra 76 i 1907 til omkring 300 i 1920. Bemanningen hadde også økt, det var 7
funksjonærer i 1907 og 25 i 1920. Det skulle deretter gå ca 35 år før avdelingen igjen var
like tallrik.
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Ved mildvær etter sterk kulde
kan man i mange elver få
kraftige isganger. Is demmer
opp elven. Når denne demningen ryker, kan isen føres
' langt innover land og forvolde
stor skade. Bildet viser nedre
ende av en isgang som er 4--5 m
høy. Foto 11. jan. 1929.

Etter Olaf Rogstad ble Johan Aastad i 1921 ansatt som avdelingens sjef. Han var en
ypperlig administrator og ledet avdelingen godt gjennom de vanskelige depresjonsår, da
sparekniven ble brukt hardt på alle statsinstitusjoner. Tross dette ble arbeidsomradet utvidet under Aastad, ved at snømålinger, til støtte for flomprognosering, ble igangsatt i 1925.
Antall ansatte var minst i perioden 1930-45 med ca 14-15 ansatte.
Faglig er Aastad best kjent for "den relative fortynningsmetode", populært kalt "saltmetoden", som han i årene 1920-30 utarbeidet sammen med sin trofaste medarbeider,
Reinhardt Sognen. Metoden nyttes for å måle vannføringen i turbulent strøm, der den tradisjonelle flygelmetoden ikke kan brukes fordi den krever laminær strøm.
Under Aastad, i 1934, ble den første utgaven av "Kart over gjennomsnittlig avløp i
Norge" utarbeidet. Dette er et isohydatkart og viser årlig middelavrenning på de forskjellige steder. Aastad rakk også å revidere kartet før han sluttet som avdelingssjef. Flere målinger gir naturlig nok bedre grunnlag for et slikt kart, og annen utgave av kartet kom i
1947.
Etter Aastad kom 1. februar 1948 ing. Alf Bølling på sjefstolen i Hydrologisk avdeling, en plass han ikke fikk beholde i mer enn ca et halvt år, idet han druknet samme sommer under et ferieopphold på Hardangervidda.
Reinhardt Sognen kom na (1948) tilbake til Hydrologisk avdeling etter et lengre fra-

Når mildvær kommer etter en kuldeperiode, øker vannføringen og is som er frosset i elveløpet kan løsne og danne
isdammer. Disse kan etter hvert briste ogi verste fall kan metertykke lag av isflak og sarr sammen med trær og tømmer føres langt innover land og gjøre stor skade på jord og skog. Brokar er også sterkt utsatt. Bildet viser en isgang
ved Sundfloen i Glomma i mai 1963. Merk personen mellom store isblokker. Foto E. Kanavin, mai 1963.
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vær, og var avdelingens direktør fram til slutten av juli 1959. Hans første periode ved avdelingen hadde vært i de "magre" år, da det praktisk talt ikke fantes avansementsmuligheter.
I 1941, etter at han fra 1920 hadde stått ved Aastads side, hadde han derfor gått over i en
bedre betalt stilling i Glommen og Laagens Brukseierforening. Sognen var meget opptatt
av anvendt hydrologi, og hadde i 1942 utgitt publikasjonen "Beregning av sjøers naturlige
reguleringsevne og flommer i norske vassdrag". Tilbake i Hydrologisk avdeling fulgte han
opp arbeidet med å forbedre det eksisterende isohydatkartet, og i 1958 ble tredje utgave
av kartet utgitt, basert på perioden 1910-1950.
Som nevnt tidligere har isforholdene i lang tid opptatt avdelingen. En rekke vassdrag
var etter hvert blitt regulert. Dette viste seg tidlig å kunne ha virkning på isforholdene, og
i de fleste reguleringssaker ble det da også avholdt is-skjønn, og i den sammenheng ble det
foretatt observasjoner av isforholdene. Regelmessige isundersøkelser var satt i gang ved
avdelingen i 1946.
Etter initiativ fra ekspedisjonssjef Olaf Devik og sjefingeniør Njaal L. Kolbenstvedt,
da formann i Reguleringsforeningenes Landssammenslutning, ble "Det offentlige Isutvalg" opprettet i 1950 med professor H. U. Sverdrup som formann. Isutvalget skulle ta seg
av planmessige isundersøkelser i samarbeid med Hydrologisk avdeling, og Isutvalgets
sekretariat ble lagt til Hydrologisk avdeling. Sognen var aktivt med i dette, og han medvirket også til at Dr. Edvigs V. Kanavin kom til Norge i 1949. Kanavin hadde tidligere arbeidet med isundersøkelser i Latvia, men var under krigen tvangsflyttet til Tyskland. I 1950
opprettet Søgnen et eget iskontor med Kanavin som leder. Kontoret fikk et meget nært
samarbeid med Det offentlige isutvalg, der Devik helt fra opprettelsen var medlem, og
han var formann 1957 til 1969. Devik og Kanavin la grunnlaget for og utviklet de systematiske isundersøkelser som Iskontoret senere har stått for.
Det ble etter hvert et stadig økende behov for undersøkelser av mer vitenskapelig og
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Vårisgang i Forra, Nord-Trøndelag. Flom med varisgang kan føre store ismasser inn over dyrket mark og dette kan
forsinke våronna betydelig. Foto H. Svedahl, 5. mai 1970.
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Det hydrologiske kretsløp, slik det er illustrert på utstillingen "Vann- liv i omløp" på Norsk Teknisk Museum 1995.
Foto Ø. Aars, 22. mars 1995.

teoretisk karakter, og i den forbindelse opprettet Søgnen flere forsøksfelt for <letalj erte
undersøkelser av vannets kretsløp. Han fikk nå anledning til spesielt å undersøke betydningen av de snømålinger han var en ivrig forkjemper for å få gjennomført på flest mulig
steder. Han fikk også et middel til %finne sann nedbør og foreløpige tall for årlig fordunstning. Sognen er den første som har beskrevet "det hydrologiske paradoks", dvs at vi må-
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Flommen i Glomma i 1967. I
Øyeren var det den største
observerte vannstand i vårt
århundre. Bildet viser jernbanestasjonen på Lillestrøm 9.
juni 1967.
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I juni 1995 ble det en meget
stor Dom i Glommavassdra-

get. Avdelingensmalestasjon
i Jora ved Dombås registrerte
hele flomforløpet uten at
loggeren i huset ble ødelagt!
Foto Knut Schult,juni 1995.

ler større avløp enn nedbør for store deler av landet, både fordi nedbørmålerne gir for lave måleverdier, særlig ved vind, og fordi høytliggende strøk der nedbøren kan være stor,
ofte er underrepresentert med målinger.
At Søgnen var en populær avdelingsdirektør, fremgår tydelig av den karakteristikk
han fikk i Fossekallen da han sluttet. Her sto det blant annet:
"For et tomrom vil det bli som blir vanskelig d fylle uansett hvem som blir hans etterfølger. Riktignok
heter det at ingen er uunnværlig, men det skal likevel bli vanskelig å finne en mann med Sognens enestående faglige kvalifikasjoner, med hans sjeldne elskverdighet og med en så human innstilling overfor sitt personale. Når dertil kommer hans uforstyrrelige ro som har medført at han sjelden eller aldri
har "gåttfra konseptene", m@det nok innrømmes at det skal bli vanskelig for hans etterfølger åta opp
arven etter ham."

Arven etter Sognen ble det Halvdan Klæboe som tok opp, men han fikk dessverre ikke
anledning til å lede avdelingen mer enn et års tid, og ingen var vel da nærmere enn Sognen
til å omtale sin tidligere medarbeider og kollega. Fossekallen siteres derfor igjen:
"Han var for tiden vår mest produktive forfatter innen det hydrologiske området, og har skrevet en
rekke artikler i forskjellige fagskrift, foruten den eneste norske lærebok i hydrologi "Grunntrekk av
Hydrologien, særlig Norges Hydrologi", som utkom i 1959. Han deltok i stor utstrekning i internasjonalt samarbeid på sitt felt."

Etter Klæboes uventede bortgang var det en igjen av de gamle hydrologer som hadde hatt
sitt virke i etaten i mer enn 40 år, og han var rede til ålede avdelingen inntil en ny sjef var
funnet. Dette var Johan Jerstad, og han fungerte inntil Jakob Otnes overtok 15. februar
1961. Han kom da tilbake fra et FN-oppdrag i Syria. Otnes var for øvrig den første sjef for
Hydrologisk avdeling som ikke var sivilingeniør, men cand. real.
Otnes var meget opptatt av at avdelingen skulle behandle alle hydrologiske paramet66

HYDROLOGISK AVDELINGS LEDERE
GJENNOM 100 ÅR

Ingvar Kristensen

12.11.1895--12.09.1907

Olaf Rogstad

15.10.1907-01.07.1920

Johan Aastad

07.10.1921-28.01.1948

r
Alf Bø/ling

01.02.1948-13.08.1948

Reinhardt Sognen

19.11.1948--22.07.1959

,

I

Jakob Otnes

15.02.1961-17.01.1983

Halvdan Klæboe

22.07.1959-04.09.1960

y

..

-

BoWingård

15.08.1983-04.10.1985

Arne Tollan

01.09.1986-
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Markvannstasjon ved Særheim på Jæren. De grå rørene (i forgrunnen) blir benyttet til åta ut vannprøver i forskjellige
dyp, mens det under de grønne boksene er plassert tensiometre for manuell registrering av markvannsundertrykket
i de samme nivåene. Raden av grå rør til høyre inneholder sensorer for registrering av markvannsinnholdet i de samme dybder. De fire innerste rørene brukes ved måling av markvannsfuktigheten med nøytronmeter i forskjellig dybde. I de to skapene sentralt på bildet registreres markvannsfuktigheten og jordtemperaturen automatisk via sensorer
som er gravd ned i forskjellige dyp. Bak det brune jernrøret, som blir benyttet til grunnvannsregistreringer, står en
teledybdemåler og en måleskala for avlesing av snødybde. Bak til høyre i bildet ses en klimastasjon. Foto L.G. Ruud.

re som inngår i det hydrologiske kretsløp. Enkelte grunnvannsundersøkelser hadde foregått siden 1949. Otnes intensiverte dette arbeidet, og særlig ble det lagt vekt på reguleringers innflytelse på grunnvannsforholdene. Allerede i 1961opprettet han Grunnvannskontoret.
Det hadde i 50-årene vært en sterk utbygging av vår vannkraft, som bare økte på, og
i 60-årene begynte planleggingen av store kraftutbygginger i områder med store brefelt.
Dette førte til økt interesse for hydrologiske undersøkelser i disse områdene, og glasiologiske undersøkelser ble igangsatt ved avdelingen. I 1962 ble Brekontoret opprettet.
Otnes innførte allerede i 1961 elektronisk databehandling ved avdelingen. Det begynte med lagring av vannstander på hullbånd, de første regneprogrammene var laget for
beregning av vannføringer og vannføringskurver. Det var et meget stort datamateriale
som skulle behandles, slik at dette ble et meget omfattende arbeid. Utviklingen gikk meget raskt, og under planleggingen av vårt nåværende kontorbygg ble det sørget for rom og
midler til en maskin plassert i huset. EDB ble snart meget viktig i lagring, bearbeiding og
analysering av alle data ved avdelingen. I denne sammenheng var det også et stort frem68

Jakob Otnes (1921-83) var leder ved Hydrologisk avdeling fra 1961til han
døde i 1983. Dette bildet ble tatt under et symposium i Ullensvang i mars
1982, og er et av de siste bilder som er tatt av Otnes.
Foto A. Tvede, mars 1982.

skritt da en plotter ble anskaffet, slik at resultatene av beregningene kunne fremstilles grafisk. I 1972 ble det opprettet en egen seksjon for databehandling.
Otnes var internasjonalt interessert og bidro til at en rekke norske hydrologer tok tjeneste i oppdrag utenlands, særlig i U-land. Han deltok også selv mye i internasjonal hydrologisk sammenheng.
Tiåret 1965-75 ble "Den internasjonale hydrologiske dekade (IHD)". Otnes var faglig meget interessert i denne og sørget for at Norge ble aktivt med i samarbeidet. Nordiske
og internasjonale hydrologiske forbindelser ble etablert. Hans innsats for Norsk Hydrologisk Komite for å koordinere hydrologisk arbeid i Norge må heller ikke glemmes.
I denne perioden ble det gjort omfattende undersøkelser i flere forsøksfelt i vårt
land. På grunn av større og større krav til sikkerhet i avløpsberegninger, ofte basert på re-

Hydrologisk avdelings
ledelse rundt 1980. Fra
venstre Syver Roen, Kjell
Hegge, Ivar Hagen, Egil
Skofteland, Torgeir
Hoverstad, Bo Wingard,
Øystein Aars og Gunnar
Østrem. Foran sitter fagsjef
Jakob Otes.
Foto H. Svedahl.
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Hydrologisk avdeling har
flere ganger eksponert seg
utad ved å delta på utstillinger. Her ser vi avdelingens
stand ved landbruksutstillingen på HeUerudsletta i 1987.
Foto Leif G. Ruud.

lativt korte observasjonsperioder, ble spesielle hydrologiske undersøkelser stadig viktigere. Arbeidet med utarbeiding av hydrologiske modeller skjøt fart. Det ble økende krav til
undersøkelser av virkninger på naturmiljøet av, i første omgang kraftutbygging, senere
også andre typer inngrep. Dette førte til at undersøkelser av vanntemperaturforhold ble
utført også om sommeren. Disse, sammen med slamundersøkelser, ble derfor innlemmet
i avdelingens arbeid. Et nytt hydrografisk kart ble fullført i 1982
Storflommen i Glomma i 1966 ga støtet til at det ble satt i gang arbeid med flomprognosering. Dette kom til nytte allerede året etter. Nå i jubileumsåret 1995 var flomvarslingen videre utbygd, og viste sin nytte og berettigelse da Glommavassdraget ved pinsetider
igjen oppviste en storflom, denne gang større enn noen flom siden 1789.
Fra 60-årene har det foregått en stor teknisk utvikling både på utstyr og bearbeiding
av data. Rask formidling av data er viktig i prognosetjeneste, og de første fjernoverførte
stasjoner ble etablert i Otnes' tid.
Den intensive kraftutbygging i 1960, 1970 og til dels 1980-årene førte til et enormt behov for hydrologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging og vurdering av virkninger av reguleringsinngrep. Dette var i realiteten oppstarten på den oppdragsvirksomheten som senere er blitt en vesentlig del av avdelingens arbeid. I begynnelsen ble bare
direkte utgifter, reiser, utstyr etc, dekket av oppdragsgiver. Så ble lønnsutgifter dekket for
enkelte stillinger, men på langt nær tilstrekkelig til å dekke det arbeid som ble utført, og
i dag utføres undersøkelsene som ren oppdragsvirksomhet.
Til tross for en betydelig økning i antall ansatte var det likevel vanskelig å få tilstrekkelig kapasitet til å dekke de stadig økende oppgaver avdelingen sto overfor. Samtidig var
det diskusjoner i forvaltningen om nye omorganiseringer og eventuell utflytting fra Osloområdet. Dette bidro til at ingeniørstillinger ved Hydrologisk avdeling ble opprettet ved
Forbygningsavdelingens daværende distriktskontorer, de som i dag er NVE's regionkontorer.
Otnes var fagsjef inntil han døde på vei inn til sitt kontor i januar 1983. Han var en
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I forbindelsemed Jostedalsut-

byggingenhar Hydrologisk
avdeling igangsattomfattende meteorologiske observasjoneri området. På Bjørkehaug, som har en ordinær
meteorologiskstasjon, er det
også installert en Aanderaastasjonsom utforertilleggsregistreringer.Foto L.G. Ruud.

stor hydrolog både nasjonalt og internasjonalt, og en god og meget populær sjef. Fossekallen siteres igjen:
'Ones har bygget opp hydrologisk avdelingfra i det vesentligeå være en avdelingfor overflatehydrologi til d bli en avdeling som spenner over en stor del av det hydrologiske fagområde - - - antall ansatte
er mer enn firedoblet --- Otnes har hentet sine medarbeidere fra et brederefagmiljø enn det som var
vanlig --- han virket som foreleser og sensor i hydrologi --- han var medlem av en rekke råd, utvalg
og komiteer med tilknytning til hydrologi, nasjonalt og internasjonalt-- - Otnes var en særpregetpersonlighet som skaffet seg mange venner overalt hvor han deltok"

Etter Otnes plutselige bortgang fungerte Øystein Aars som sjef inntil ny fagsjef kunne tilsettes. Dette ble Bo Wingård, som tidligere hadde arbeidet ved avdelingens datakontor.
NVE var nå kommet inn i en periode med nye omstillinger. Omorganisering hadde allerede i noen tid vært, og fortsatte å være, på dagsordenen. Usikkerhet og uro preget avdelingen organisatorisk. I denne runden ble Direktoratet for Statkraftverkene fristilt fra NVE
(1986). Innen Hydrologisk avdeling ble det bare små endringer. Bo Wingård sluttet i 1985.
Også nå overtok Øystein Aars ledelsen av avdelingen inntil ny sjef ble tilsatt.
Høsten 1986 kom Arne Tollan tilbake til avdelingen og overtok som avdelingsdirektør. Han hadde begynt som ung hydrolog ved avdelingen, og var i tiden 1966- 75 faglig sekretær for den internasjonale hydrologiske dekaden i Norge. Han hadde da et nert samarbeid med Otnes som var formann i IHD-komiteen og senere Norsk Hydrologisk Komite.
Interessen for flomvarslingstjenesten økte, og ble utvidet til å bli en permanent prognosetjeneste, fra 1989 med daglig informasjon på tekst-TV. I de senere år har det vært arbeidet intenst med rasjonalisering av stasjonstjenesten og metoder for kvalitetskontroll
av data.
Arbeidet med videre omorganisering internt i NVE fortsatte, og pr. 1 januar 1990
forsvant direktoratene. Hydrologisk avdeling hadde da nettopp etablert 5 seksjoner med
en noe annen faglig oppdeling enn de tidligere kontorene hadde.
71

EDB-VERKTØYET TAS TIDLIG I BRUK
Statsforvaltningen i Norge var tidlig ute med å benytte hullkort til å foreta diverse beregninger og utarbeide statistikk. Således anskaffet Statistisk Sentralbyrå et hullkortanlegg
allerede i 1896 og dette ble brukt til å bearbeide data fra folketellingen i 1900. Statistisk
Sentralbyrå var også de første til å skaffe seg utstyr for elektronisk databehandling. Sammen med Norsk Regnesentral kjøpte man i 1959 en "English Electric" maskin kalt
DEUCE (Digital Electronic Universal Computer Engine) som ble oppstilt i Rådhusgt. 8,
og som man trodde skulle dekke regnebehovet i Norge for meget lang tid framover. Meteorologisk institutt, som også benyttet DEUCE, fikk som det tredje nasjonale meteorologiske institutt i verden en elektronisk regnemaskin i juli 1961.Dette var dengang landets
største maskin. Denne Facit-maskinen hadde en minnekapasitet på 1032 ord av 48 bits
lengde.
I Hydrologisk avdeling kom tankene om å bruke EDB svært tidlig. I 1959 ble Ivar
Hagen og Øystein Aars sendt på et kurs kalt "Innføring i EDB". De rapporterte etter avsluttet kurs at EDB etter deres mening kunne bli et nyttig verktøy innen hydrologien, og
at det burde tas i bruk. Men personlig ville de helst fortsette som hydrologer, og ikke risikere å bli dømt til et innesittende kontorliv på bekostning av feltarbeid og kontakt med
naturen. Alt i 1961 bearbeidet Hydrologisk avdeling så data på maskiner som da var tilgjengelige, gjennom Facit. Da Meteorologisk institutt fikk sin maskin ble Hydrologisk avdeling en av brukerne der. Man forsøkte også Institutt for atomenergis maskin i Halden,
men det var naturligvis upraktisk å foreta rutinemessige beregninger der.
I begynnelsen ble det foretatt relativt enkle hydrologiske beregninger med utgangs-
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Det er skjedd store forandringer i behandlingen av
innsamlet datamateriale. I
dag skjer all bearbeiding ved
hjelp av elektronisk databehandling. Dette har økt
kvalitetssikringen bl.a. ved a
bruke ulike kontrollprogram.
Foto H. Svedahl.
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punkt i hullbånd. Store mengder med vannstandsdata ble etterhvert punchet inn på papirremser av 3-4 "punche-damer". Alle data ble punchet av to personer og deretter ble det
foretatt en maskinell sammenlikning, altså en enkel kvalitetskontroll.
Vår egen regnemaskin fikk vi i 1964, da hele NVE ble samlet i Middelthunsgt. 29.
Det var en dansk maskin, GIER, som sto i underetasjen, og som utførte beregninger ved
hjelp av programmeringsspråket ALGOL. Denne maskinen hadde et sentralminne på
1024 ord av 42 bits lengde. Den hadde et såkalt sekundærminne på 4096 ord, og en roterende trommel med plass til 128000 ord. Alle data som skulle behandles av maskinen måtte inn i sentralminnet via sekundærminnet. Som eksternt "hurtigminne" fungerte magnetbånd spolt opp på 64 sneller som satt på en karusell. Dessuten fantes 3 magnetbåndstasjoner.
Det var i begynnelsen vesentlig Hydrologisk avdeling som brukte NVEs GIER-maskin, men etterhvert ble den også benyttet av Økonomiavdelingen. På natten kjørte maskinen kommersielle regnskapsoppdrag for private firmaer.
I november 1970 kom den første amerikanske maskinen, CDC-3200, med et sentralminne på 32000, ord av 24 bits lengde, og en rekke ytre magnetbånd og platestasjoner.
Også til denne maskin ble vesentlig hullbånd benyttet for innlesing av hydrologiske data,
mens programmene var punchet på hullkort. Senere gikk utviklingen videre med "punching" av data på elektroniske media. Den siste punchemaskinen for hullkort forlot oss i
1980, da CDC-3200-maskinen ble fjernet, men ennå i 1986 hadde vi en hullkortleser som
ble brukt for å overføre historiske data fra hullkort til magnetbånd.
Det første dataarkivet var basert på magnetbånd der dataene var overført fra de
ovenfor nevnte hullbåndene. Arkivet for iskorrigerte vannstandsdata ble lagt inn på platelager i 1973. De øvrige arkivene måtte hentes fra magnetbånd helt fram til overgangen til
CYBER i 1979/80.Vannføringskurvene ble derimot tidligere lagt inn på platelager, siden
hele systemet var basert på at vannføringene skulle regnes ut fra vannstander og gyldig
vannføringskurve hver gang data skulle hentes ut. Det ble også laget systemer for å registrere og lagre vanntemperaturdata og grunnvannsdata i 1970-arene, og disse dataene
forelå i egne arkiver, men med separate stasjonsnummersystem ved overgangen til
CYBER.
De tidligste programmene for databehandling av våre vannstandsdata, som f.eks. beregning av middelverdier og for mer avanserte beregninger (f.eks. bestemmelse av vannføring ut fra flygelobservasjoner) var skrevet i programmeringsspråket ALGOL. Men
etterhvert viste det seg at ALGOL ikke lenger var godt nok som et allsidig programmeringsspråk, så mange gamle programmer måtte omskrives til dataspråket FORTRAN, og
dette utgjorde en ekstra arbeidsbelastning ved siden av de daglige oppgavene ved avdelingen. Det var stor etterspørsel etter data både fra konsulentfirmaer og fra Statskraftverkene, som brukte dem bl.a. til simuleringsberegninger for utbygging av vannkraftverk.
Da Brekontoret satte igang en registrering av alle breer i Sør-Norge ble relevante data for hver enkelt breenhet kodet i et system foreslått av UNESCO. Disse data ble så punchet på hullkort, (ett for hver breenhet) og ved hjelp av et nyskrevet program kunne vi få
tabeller over breer i valgte dreneringsområder, og beregninger utført over samlet breareal
og breprosent for alle vannmerkene i hvert enkelt område. Disse tabellene utgjorde ho73
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Da en del av Glommas vannføring ble overført til Rendalen kraftverk (Jutulhogget) i 1971, sank vannføringen i Glomma nedenfor Hoyegga dam. Ved Stai vannmerke gjorde dette meget tydelige utslag på vannstandene. Den store reduksjonen om vinteren skyldtes at
man da ble kvitt de tidligere så problematiske isoppstuvningene.
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Da vannføringen i Glomma sank som feige av overfgringen av vann til Rendalen fikk dette virkning på
grunnvannsforholdene både i Stor-Elvdal og andre områder langs elven. Ved Messelt, litt syd for Imsas utløp i
Glomma, sank grunnvannstanden 20-30 cm ved observasjonsrør nr. 4, et par hundre meter fra elven.

veddelen av det første "Atlas over breer i Sør-Norge" som ble publisert i 1969. Samme metode ble senere brukt for et tilsvarende atlas over breer i Nord-Skandinavia.
Som en kuriositet kan nevnes at da Brekontoret fra 1972 fikk tilgang til data fra den
første jordressurssatellitten LANDSAT, ble det laget et program som satte oss i stand til
atrykke kart på linjeskriveren ut fra de amerikanske magnetbåndene. Hver enkelt sifferposisjon, som representerte et bildeelement, kunne svertes mer eller mindre ved atrykke
ulike mange tall eller bokstaver oppå hverandre.
Det aller første satellittkart over Seilandsjøkulen ble laget på denne måten, det viste
den temporære snøgrensens beliggenhet 29. juli 1972, faktisk bare noen dager etter at satelitten var skutt opp! Dette kartet er senere blitt publisert i flere internasjonale tidsskrifter.
I forbindelse med Urbaniseringsprosjektet begynte man i 1972 åta i bruk mekaniske
dataloggere basert på 5 kanals hullbånd som registreringsmedium. Disse logget vannstanden hvert 5 minutt og dette førte til store datamengder. Likeså ble det registrert nedbordata med tidsoppløsning på 1 minutt på den norskbygde nedbørmåleren Plumatic. Dette førte til behov for nye datastrukturer, og det ble utarbeidet et separat system for håndtering
av data med fin tidsoppløsning. Dette ble ført over og videreutviklet på CYBER.
Da utgivelsen av de årlige "Vannstandsobservasjoner i Norge" var kommet litt på etterslep i slutten av 1950-årene, ble det foreslått åla en datamaskin skrive ut tabellene, i
stedet for afortsette med den tungvinte, tradisjonelle typesettingen for boktrykk. Datautskrifter kunne jo gå rett til trykkeriet for fotografering og offsetreproduksjon. Så man begynte å samle alle relevante data fra og med 1961, og tilrettela dem for publisering etter
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de nye id€ene. Den siste rboken etter gammelt" monster omfattet aret 1960 (utgitt
1965).
For årene 1961-1977 er årbøkene laget som datautskrifter, men for årene 1974- 78 ble
det dessuten laget en "Vassføringsårbok" som ga data i litt bearbeidet form, dvs. vannføring, døgnmidler, pentademidler samt endel diagrammer. Alt dette arbeidet sto Datakontoret for.
I de gamle oversiktsbøkene "Hydrologiske undersøkelser i Norge" (utgitt 1924,
1934, 1947 og 1958, med et supplement fra 1968) var det en gruppering av tabellene, betegnet tabell A, tabell B, osv. Disse grupperingene har siden fulgt med og derav kommer de
velkjente begrepene D-tabell og E-tabell som har vært brukt så mye av norske hydrologer
og vannkraftingeniører gjennom mange år.
Det er samlet et omfattende bibliotek av programmer for bearbeidelse av hydrologiske data. Foruten enkle tabell- og plotteprogrammer omfatter dette biblioteket blant
annet programmer for tyngre statistiske analyser og modeller for beregning av vannføringen når meteorologiske data foreligger. Flesteparten av disse programmene er skrevet
av Hydrologisk avdelings personale, mens en del er hentet utenfra. Biblioteket er tilgjengelig for Hydrologisk avdelings medarbeidere og andre som er godkjent som brukere
av avdelingens data. Programbiblioteket er et nødvendig hjelpemiddel i praktisk talt all
hydrologisk saksbehandling.
All databehandling i Hydrologisk avdeling ble fra 1967 ivaretatt av en liten gruppe
statshydrologer som sorterte direkte under fagsjefen. I 1972 fikk gruppen betegnelsen
seksjon og fikk en seksjonsleder. Et kontor, tilsvarende det de andre fagområdene hadde,
ble først opprettet i 1977 og det fikk navnet "Kontoret for hydrologisk databehandling''.
Den nåværende "Seksjon for databehandling" stammer fra omorganiseringen i 1991 og
har i praksis de samme oppgaver som det gamle datakontoret.
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Hydrologisk avdelings første datalogger, en DL-I-logger fra Aanderaa
Instruments. Loggeren hadde 12 kanaler og registrerte data på magnetbånd. Den var i bruk fra 1973 til 1993 og ble benyttet til registrering av
vanntemperatur, vannstand og klimadata.
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Seksjon for databehandling har ikke noen formell indre oppdeling. I praksis består
imidlertid seksjonen av to grupper. Den ene har ansvaret for hydrologisk systemutvikling
og dataanalyse, og også ansvaret for utvikling og vedlikehold av avdelingens databaser.
Den andre har ansvaret for dataregistrering.
Som eksempel på innholdet i databasene kan nevnes at vi nå ( i 1995) har ca. 120 000
observasjonsår med døgndata i det historiske arkivet, mens arkivet for data med fin tidsoppløsning var på 1,7 mill. døgn ved overgangen til ny database pr. 01.03.1994.
Antall data pr. døgn varierer mellom 1 og 288 for vannstand/vannføringstall. Dersom
den årlige tilveksten av data skulle skrives ut på A-4 ark med 365 verdier pr.side, ville dette bli en 3,6 m høy papirbunke!
Seksjonens "utadvendte" oppgave er med utgangspunkt i dette store datagrunnlag å
sørge for at relevant hydrologisk informasjon blir lett tilgjengelig. Dette skjer ved at vårt
EDB-system for hydrologiske data, kalt HYDRA II, er basert på moderne UNIX-maskiner, med en effektiv databasehåndtering. Moderne databehandling har revolusjonert mulighetene til å håndtere store mengder data. På et år samler avdelingen inn 12-13 millioner enkeltmålinger som bearbeides og lagres. Programmene bygges i dag i stor grad opp
med brukervennlig vindusteknikk med "pek og klikk"for å gi en enkel inngang til en stor
og sammensatt datamengde.
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OPPDRAGSVIRKSOMHETEN
VEIEN MOT EGEN OPPDRAGSVIRKSOMHET
Kanalvæsenets historie ble utgitt i Kristiania i 9 bind i årene 1882-88. Det er fascinerende
lesning, og det slår en at problemer og situasjoner vi har trodd hang nøye sammen med
vår moderne arbeidssituasjon i virkeligheten var godt kjent av våre forgjengere. I tillegg
hadde nok den tidens ingeniører og ingeniøroffiserer atskillige problemer vi nå er spart
for, f.eks. besværlige reiser og lange reisetider.
Dengang som nå var den store utfordringen når oppgaver skulle løses å skaffe penger, og også arbeidskraft. Staten bevilget penger til de store oppgaver. Men i tillegg finner
vi interessante alternative løsninger på ressursproblemene. Fordi prestegårdene var statseiendom var en av kanalvesenets oppgaver å beskytte disse mot flom og erosjon. Men prestegårdene var mange og kanalvesenets arbeidsledere få. Derfor ble i noen tilfelle sognepresten satt til å lede forbygningsarbeidene!
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De siste tiårene har Hydrologiskavdelinghatt mangeoppdragfor Statkraft
i forbindelsemed kraftutbygging.Ved Folgefonn-utbyggingenble Norges forste subglasiale breinntak laget under Bondhusbreen. Forå giøre arbeid og adkomst mulig, ble det byggetet hus med helikopter-landingsplassp&taket like inntil breen--- det s@kalte?"Vinduet?".
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Men det var ikke bare Herrens tjenere man dro veksler på. I 1873 "henledede Amtmanden Departementets Opmærksomhed paa de Hindringer, som Storfossen lagde iveien
for Baadfart og Flodning paa Elven" (Tana). "Tanaelven er om Sommeren den naturligste
og eneste Kommunikationslinje
for de langs Tanadalforet og i Karasjok Kirkeby bosatte
Lapper og Nordmænd." I Kanalvæsenets historie sies det så (for 1876): "Efter forgjæves
at have forsogt at Jaa den ved Veianlæggene i Finmarkens Amt ansatte Ingeniør til at foretage
Undersogelserne, ---, blev Loitnant Nysom a/sendt fra Kristiania. Den JOde Februar 1877
afgav han sin Indberetning med Forslag til en Oprensning af en Baadrende med 15 Fads
Bredde og 2 a 4 Fods Dybde ved almindeligt Sommervand langs den norske Bred samt beregnede Omkostningerne derved til Kr. 8000, oo. Forslaget blev forelagt Amtsformandskabet, som af Finmarkens Brendevinsafgiftskasse
bevilgede en Fjerdepart af Omkostningerne".
En lignende finansiering får man i forbindelse med opprensking av Engekilsundet,
mellom Grimstad og Lillesand. I 1882 sier Grimstads Kanal- og Veikomite at den "nærer
sikker Forventning om at erholde bevilget af Grimstads Brendevinsbolag en fjerdepart eller kr. 300, for hvis Udbetaling ved Paakrav Komiteens Medlemmer have stillet sin personlige Garanti."

Det var statens bevilgninger, øremerket for hydrologiske undersøkelser, som var
grunnlaget for opprettelsen av en hydrologisk avdeling innen Kanalvesenet. Og det ble
statsbevilgninger som finansierte de hydrologiske undersøkelser og oppgaver i årene som
fulgte, både innen kanalvesen og deretter i NVE. Denne situasjonen endret seg vel ikke
nevneverdig gjennom mellomkrigstiden eller under de påfølgende krigsårene. Men det
kommer nye tider. Landet skal gjenreises, velferdssamfunnet utbygges, og det kreves
energi som kan gi grunnlag for velstandsutviklingen.
Den sterke utbygging av vannkraften i årene som fulgte etter siste krig stilte store
krav til det hydrologiske underlagsmateriale. Dette førte til et sterkt press på avdelingens
ressurser og personale. Det ble etterhvert nødvendig å engasjere ekstra arbeidshjelp.
Noe som imidlertid ikke var så enkelt, de nødvendige stillingshjemler hadde man jo ikke.
Men arbeidet måtte gjøres, og Statskraftverkene, som da var et direktorat innen NVE,
engasjerte og lønnet folk som fikk arbeidsplass på Hydrologisk avdeling. I Statskraftverkene var friheten større takket være bygningsfullmakter og økonomiske ressurser til planlegging og gjennomføring av de store utbyggingsprosjektene. Også utgiftene til de hydrologiske undersøkelser Statkraftverkene ønsket utført ble derfor dekket av dette direktoratet.
I tillegg til de mer langsiktige engasjementer utviklet det seg etterhvert et behov for
korttidsansatt arbeidshjelp. Det er ikke få studenter som i årenes løp har vært engasjert
som sommerassistenter ved Hydrologisk avdeling. I somre som ofte hadde en tendens til
å bli svært lange. Samlet førte dette behovet for lange og korte engasjementer til forhold
som nok ofte kunne synes noe uryddige, i hvert fall sett med administrative og byråkratiske øyne. Det utviklet seg derfor etterhvert et ønske om en mer oversiktlig og formelt
korrekt struktur.
I begynnelsen av 70-tallet var LTP (langtidsplanlegging) blitt populært innen offentlig forvaltning. Det ble derfor innen NVE opprettet et stort antall arbeidsgrupper for LTP,
som dekket de forskjelligste arbeidsfelt. Resultatet av denne innsatsen svarte ikke helt til
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forventningene, for kun et meget lite antall av disse gruppene leverte rapporter som førte
til praktiske fremskritt i NVEs forvaltningspraksis. Blant disse få LTP-gruppene var 3/V.
Prosjektgruppe 3/V ble vedtatt opprettet på møte i Vassdragsdirektoratets LTP-gruppe den 25. februar 1974. Prosjektleder var overingeniør ystein Aars, som sammen med
konsulent Torgeir Hoverstad representerte Hydrologisk avdeling. Fra Vassdragsdirektoratets sekretariat deltok kontorsjef Arne Hovland, og fra Administrasjonsdirektoratet
konsulent Lars Fjørtoft (som sluttet i NVE og ble avløst av konsulent Roar Hove). Et meget nyttig eksternt medlem var underdirektør Bjarne Eriksen fra Rasjonaliseringsdirektoratet. Mandatet var kort fortalt:
Gruppen skulle redegjøre for Hydrologisk avdelings oppdragsvirksomhet, redegjøre for den fremtidige organisering av denne, drøfte et eventuelt aksjeselskap og vurdere hvorvidt andre avdelinger innen Vassdragsdirektoratet kunne anvende de retningslinjer prosjektgruppen kom fram til.

Den 25. juli 1975la prosjektgruppen fram sin rapport. Et aksjeselskap ansås ikke aktuelt.
Et rådgivende utvalg foreslos opprettet i forbindelse med oppdragsvirksomheten. Gruppens konklusjoner forøvrig var:
a) Hydrologisk avdeling bør kreve full dekning av utgiftene i forbindelse med oppdragsvirksomheten.
b) Budsjettering og regnskapsførsel må skje etter bruttoprinsippet.
c) Personale til oppdragsvirksomheten knyttes til avdelingen ved engasjementer iflg. stillingshjemmel, og konsulenter og ekstrahjelp iflg. kontrakt. Også fast personale deltar i oppdragsvirksomheten i nødvendig utstrekning.
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Både som ren forvaltning, men også som oppdrag for
kraftselskaper, har Brekontoret utført massebalansemålinger på en rekke breer i landet. Ved slike målinger
er det behov for å besøke breen til alle årets tider, og det
var nødvendig å ha et krypinn slik som denne trekanthytten på Høgtuvbreen. Foto Nils Haakensen.

For å bestemme sedimentasjonen i det nye magasinet
for Jostedalen kraftverk tok Jim Bogen og Hans Chr.
Olsen opp borkjerner fra bunnen av Austdalsvatn/ Styggevatn ijuni 1986. Austdalsbreen i bakgrunnen. Foto 0.
Kjeldsen, juni 1986.
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Sommerassistenter og annen ekstrahjelp
ved Hydrologisk avdeling
1967--1994

100
80

60
40

20
0
.1957! -68

-69

-7o

-71

-72

-73

-74

-75

-76 !-77

I1

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-891-90

I

i -91

-92

-93

-94

I

I

i

Antallpersonerl

30

27

35

42

45 ; 46

38

Manedsverk« ]

49

53

58

70

77

54

67

·

35 \34'26

23

23

54 • 35 . 30

28

28

;

I

27

21

25.

6

3

12

16

36

36

19

21 ;20

16

17

21

21

32

26

31

7

3

20

22

35

43

38

43

53

37

55

83

67

Til hjelp ved feltarbeid har avdelingen engasjert sommerassistenter. Serlig har disse vert engasjerti forbindelse med
bre- og slamundersøkelser, mens noen har utført vannføringsmålinger. Diagrammet omfatter også ekstrahjelp med
arbeidsplass ved kontoret i Oslo.

Prosjektgruppen anbefalte at de forslag som ble gitt i rapporten ble gjennomført fra og
med 1977.
For å følge opp og gjennomføre de forslag prosjektgruppen la fram, ble det ved Vassdragsdirektoratets brev av 26. november 1975 til Administrasjonsdirektoratet
opprettet
en styringsgruppe med følgende medlemmer:
Kontorsjef Ame Hovland, VA
Overingeniør Øystein Aars, VH (formann)
Konsulent Torgeir Høverstad, VH
Konsulent Roar Hove, AA
(i stedet for Roar Hove ble det konsulent Arthur Aamodt, AA, som deltok i styringsgruppens arbeid)

Styringsgruppen virket som et stabsorgan for fagsjef Jakob Otnes.
Styringsgruppens Rapport om gjennomføring av V H's oppdragsvirksomhet (prosjekt
3/V), kom 24. juni 1977. Den gir detaljer vedrørende den praktiske administrasjon av
Hydrologisk avdelings oppdragsvirksomhet, og gir bl.a. instruks om bruk av timelister for
alle avdelingens medarbeidere unntatt kontorpersonale. Bruk av timelister var vedtatt i
kontorledermøte høsten 1976. Timelister ble nok i starten, av enkelte medarbeidere, mistolket som en utidig tidskontroll. Dette kunne gi seg de underligste utslag ved føring av
listene, f.eks. kunne noen bruke flere timer på føring av minutiøst detaljerte lister.
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II Inntekter

Fremstillingen viser utviklingen i oppdragsvirksomheten, slik denne gjenspeiler seg i regnskapene.

Opprettelsen av et rådgivende utvalg ble stilt i bero, under henvisning til at kraftverksinteressene selv hadde utarbeidet planer for et tilsvarende utvalg.
To meget viktige resultater av arbeidet til prosjektgruppe 3/V og til den påfølgende
styringsgruppe kan oppsummeres slik:
1. Det formelle grunnlag for oppdragsvirksomheten ved hydrologisk avdeling var lagt. Det ble

også utformet praktiske retningslinjer for hvorledes virksomheten burde drives.
2. Behovet for stillingshjemler ble påpekt. Som et resultat ga departementet tillatelse til opprettelse av 6 oppdragshjemler, av 4 års varighet med anledning til fornyelse.

De 6 oppdragshjemlene avdelingen startet med i 1977 økte sterkt i årene som fulgte. En
av de opprinnelige hjemlene ble forøvrig i 1984 av Stortinget omgjort til en fast stilling
med arbeidsfelt Landsomfattende grunnvannsnett. Ved omorganiseringen av NVE i 1990
skjedde det motsatte, da ble en rekke faste stillingshjemler trukket inn, og 3 faste stillinger som til da var lønnet over forvaltningsbudsjettet ble forutsatt avlønnet med oppdragsmidler. I 1995 har avdelingen 22 oppdragshjemler.
Oppdragsvirksomheten utgjør i dag en betydelig del av avdelingens virksomhet. I
1994 svarte den for ca 44 % av det totale budsjett.
At man av og til stopper opp i arbeidet og vurderer egen situasjon er både fornuftig
og det er et sunnhetstegn. Slik også for Hydrologisk avdeling. Det hender vel da at spørs81

målet om avdelingen i det hele tatt bør drive oppdragsvirksomhet dukker opp, særlig i
tunge stunder når utgiftene synes å anta skremmende proporsjoner i forhold til inntektene. Da kan det være en oppmuntring med slike innspill som det som er gjengitt i det følgende. Det er skrevet av tidligere sjefingeniør i Statkraft, Jørgen Sørensen.

DET STORE SPRANGET
I Johan Vogts utmerkede bok "Elektrisitetslandet Norge" omfatter kapitlet "Det store
sprang" årene 1945 til 1968. For alle oss som dengang var i våre beste år, først tilknyttet
Bygningsavdelingen og senere Direktoratet for Statskraftverkene, er det lett å identifisere seg med denne fengende kapitteloverskriften, uansett hvor beskjeden ens egen rolle
måtte ha vært.
I disse årene tok hele nasjonen sats for å realisere "de politiske partiers fellesprogram". Foruten gjenoppbyggingen av handelsflåten var vannkraften det store satsingsområdet for å skape ny økonomisk vekst i vårt krigsherjede land. Den statlige kraftutbyggingen steg som Fugl Føniks opp av asken og ble en hovedaktør i spranget.
Det var dengang NVE's ledende personligheter levde etter prinsippet: "Bedre med
en brukbar avgjørelse i tide enn en massiv utredning til neste år! Nettopp derfor ble det
umulige gjort mulig: Tøffe anleggsarbeidere og ferske ingeniører ristet store kraftanlegg
ut av ermene. Det var optimismens og improvisasjonens lykkelige epoke i norsk kraftutbygging.
Men det er en viktig unntagelse i denne pionertid. Det er ett grunnlag for all seriøs
vannkraftutbygging som ikke kan improviseres, men som krever en holdning basert på
fremsynt tålmodighet:
"DE HYDROLOGISKE UNDERSØKELSER"

For å kunne forstå "det store sprang", må vi ha klart for oss at dette hadde vært umulig å
gjennomføre med den konsekvens og styrke det ble, hvis nettopp de hydrologiske undersokelser hadde vært ufullstendige.
Sjelden har en generasjon kunnet høste viktig kunnskap i større omfang fra det som
tidligere generasjoner hadde sådd. Her vil jeg nevne den kanskje betydeligste av alle
norske hydrologiske pionerer- kanaldirektør Gunnar Sætren (1843-1928), forøvrig den
første norske diplomingeniør. Han la grunnen til mye av den kunnskap vi har i dag om
norsk hydrologi.
I motsetning til mange andre forhold der både den eldre og yngre garde av ingeniører
i Statskraftverkene til tider følte seg på gyngende grunn i "det store spranget", var det ikke en eneste gang tvil om det hydrologiske grunnlaget. Som eksempler vil jeg nevne storprosjektene Aura, Røssåga og Tokke: Disse kunne baseres på målinger med start henholdsvis i 1912, 1905 og 1900. De hydrologiske data ga oss et solid grunnlag for å fastlegge
magasinstørrelser, installasjon samt kraftproduksjonens fordeling over året, iallfall så
langt kreftene rakk med håndregning, inntil EDB ble tatt i bruk.
Det var en betryggelse for oss at det hydrologiske grunnlaget var udiskutabelt når
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I forbindelse med kraftutbygging har Brekontoret de siste 20 @renehatt en rekke oppdrag for Statkraft for @finne bretykkelse. Dette er blitt utført med et såkalt smeltebor. Vann vannes opp under trykk, og dampen anvendes for å smelte seg gjennom breen. Bildet viser smelteboring på Bondhusbreen. Til venstre er kokeren og til høyre er slangetrommelen og borestativet. Med dette utstyret har man kunnet smelte seg gjennom 200 m is. Foto Nils Haakensen.

man tenker på de store investeringer det dengang var tale om. Alene Tokkeutbyggingen
var kalkulert til omtrent 860 mill.kr. i 1960-nivå. Etter idriftsettelse har prosjektene vært
"de rene pengemaskiner" for Staten. Hydrologisk avdeling har sin del av æren for dette!
En side av saken er å ha "milelange" hydrologiske data lagret i skuffer og skap. Noe
ganske annet er å ha de samme data sirlig bearbeidet og dessuten å stille opp på den mest
positive måte for å hjelpe kraftutbyggerne med anvendelsen. Aldri var det et "nei" når vi
fra Statskraftverkene kom og ba om hjelp fra Hydrologisk avdeling. Det kunne f.eks.
være ønske om supplerende målinger som vi alltid helst skulle "ha hatt igar", breundersokelser, konstruksjon av detaljerte isohydatkart, eller rett og slett råd om hvorledes vi burde legge egne beregninger an.
Aldri skal jeg selv glemme den effektive veiledning og fine form Hydrologisk avdelings sjef Reinhardt Sognen la for dagen for oss unge som arbeidet med planene for de
store vassdragsreguleringer. Denne fremragende fagmann er fint presentert i boken
"Hydrologi i praksis," redigert av to andre fremstående hydrologer, nemlig J. Otnes og
E.Ræstad.
De prosjekter vi arbeidet med i disse årene omfattet et stort antall damanlegg i alle
typer og størrelser. Songadammen ved Tokkeanleggene var inntil da det største damprosjekt i landet. Beregning av maksimal flom og dimensjonering av overløp var selvsagt
svært viktige oppgaver. Igjen kom de arbeider som var utført ved Hydrologisk avdeling
oss til unnsetning. I særdeleshet var Sognens avhandling "Beregning av sjøers naturlige reguleringsevne og flommer i norske vassdrag" til stor nytte.
De forannevnte personer hadde en naturvitenskapelig holdning til hydrologiens
praktiske anvendelse. Dette fikk også fotfeste i Statskraftverkene, der den senere fagsjef
Ernst Wessel utvilsomt hadde den største hydrologiske innsikt. Han hadde bakgrunn fra
Hydrologisk avdeling og satt forøvrig inne med betydelig innsikt i kraftutbygging. Wessel
fremla i 1968 for World Power Conference en ny modell for analyse av magasinkraftverk,
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basert på moderne statistiske metoder. Han arbeidet tett sammen med NVE's legendariske generaldirektør Fredrik Vogt, bl.a. når det gjaltAurareguleringen. Dette kom til å danne mønster for senere utbygging.
Vinteren 1957regnet vi på spreng på Tokke-reguleringen enda en gang. Like etter påske fikk en av den senere direktør Sigurd Aalefjærs medarbeidere ordre om å møte pa generaldirektorens kontor medbringende beregningene forTokkereguleringen. Vel plassert
ved hans side trakk Vogt fram sine egne, milelange beregninger utført i løpet av noen
uværsdager i påskefjellet! Heldigvis for Statskraftverkene var overensstemmelsen god. Situasjonen var tidstypisk, fordi den viser en konsentrasjon om det vesentlige. Det var berebjelken i NVE i disse årene.
I Statskraftverkene var det i den perioden som omtales her en levende interesse for
det faglige grenseland mellom den hydrologiske vitenskap og valg av vannkraftverkenes
hoveddimensjoner
effektinstallasjon og magasinvolum. Med assistanse fra Hydrologisk avdeling ble tillopsrekkene etterhvert lagt på EDB. I forbindelse med utarbeidelse
av konsesjonssøknadene for Langvatn og Rana kraftanlegg ble prosjektene analysert på

I Skjomen, syd for Narvik, er driften av Skjomen kraftverk avhengig av en vannutveksling med Sverige. Denne utvekslingen kontrolleres av fast oppnevnte kontrollorer fra Sverige (SMHI) og Norge (Hydrologisk avdeling). Ale vannstander blir registrert på Dere innbyrdes
uavhengige måter. På dette bildet fra lukehuset ved
tappetunnelen som forbinder Sitasjaure med Kjårdavatn, ser man rør som er forbundet med vannstandene
i Sitasjaure og med vannstanden pi begge sider av tunnelen innenfor tappeluken. Disse vannstandene registreres av limnigrafer, og de registreres av bobleutstyr
fra Rittmeyer. Avlesningene fjernoverføres til Narvik.
Foto 0. Ars, mars 1995.
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EDB-modeller. Såvidt vites hadde dette aldri vært gjort tidligere her i landet. Det innvarslet en ny epoke i vannkraftplanleggingen og avstedkom følgende bemerkning under
Stortingsbehandlingen av Rana kraftanlegg: "Når planene er beregnet på en slik vidundermaskin, kan Stortinget være trygg på at det ikke er tatt noen menneskelige hensyn!".
Det faglige miljø som dengang var så levende i Statskraftverkene, trakk unge, teoretisk begavede ingeniører til virksomheten. Uten forkleinelse for noen vil jeg nevne den senere professor H.H. Faanes, som bl.a. var den drivende kraft i utviklingen av korttidsoptimalisering av vannkraftsystemer. Resultatene ble senere fremlagt i 1972 ved internasjonale konferanser. Jeg ser dette som en fortsettelse av den utviklingen som fremdeles pågår
og der hydrologien fortsatt er et av basisfagene.
I den skisse jeg har tegnet av et fint samarbeidsforhold mellom den statlige kraftutbygging i dens pioner- og storhetstid og Hydrologisk avdeling, fikk nok hydrologene noe
i retur. EDB-initiativet slo raskt rot i den generelle hydrologien. Planleggingens behov for
undersøkelser, også av avløp fra breene, ga Hydrologisk avdeling nye utfordringer. Dette
ble løst på en utmerket måte av senere professor G. Østrem. Det siste med internasjonale

I overforingstunnelen Sitasjaure-Kjardavatn
er et tverrsnitt av tunnelen forberedt for
vannforingsm&linger. Kalibreringsm&linger
av vannføringen utføres hvert 10 år. 9 flygler
monteres horisontalt, og senkes ned gjennom
en lukesjakt inntil de er kommet ned i tunnelen. Det måles så i 9 forskjellige nivåer. Vannføringen regnes ut på grunnlag av hastighetsfordelingen i de tilsammen 81 målepunktene.
(Hver flygelm@ling gir hastigheten i vannstrømmen der flyglet er). Foto Ø. Aars, 1978.
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ringvirkninger, og jeg vil tilføye: Kraftutbyggernes venner i Hydrologisk avdeling elsket
sitt fag, delte gjerne sin kunnskap med andre og var ikke belastet med egen prestisje. Da
kan det bare gå en vei-fremover!
For meg står det kun igjen a onske Hydrologisk avdeling til lykke med de neste 100
år i et land der vannkraften i all overskuelig fremtid vil være den primære energikilde.
Vannkraftaggregatene vil derfor synge sin sang lenge etter at den siste dråpe olje er tynet
ut av norsk kontinentalsokkel, og den hydrologiske vitenskap vil fortsatt ha stor betydning her i landet.
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PÅ BREEN
HYDROLOGER PÅ GLATTISEN
Begynnelsen
I 1961 ble det sendt et notat fra daværende Direktoratet for Statskraftverkene til Hydrologisk avdeling, dengang underlagt Vassdragsdirektoratet. Begge disse direktoratene var
deler av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Notatet gjaldt Leirdals- Jostedals- og
Mørkrisfallene. Jeg siterer:
...... vi anmoder Deres avdeling om straks å opprette en del vannmålingssteder etter nermere konferanse med oss. Det dreier seg om betydelige kraftmengder. Avrenning fra breene gjør at sammenligning med andre vassdrag er vanskelig.

Dette førte til at det ble foreslått å sette i gang massebalansemålinger på Jostedalsbreen
i tillegg til tradisjonelle avløpsmålinger for å få klarlagt breens innvirkning på avløpet.
Gunnar strem ble ansatt som glasiolog og Wibjorn Karl€n som konstruktor ved Hydrologisk avdeling for åta seg av disse oppgavene. Undersøkelsene startet på Nigardsbreen
våren 1962.
Litt senere begynte planlegging av sedimenttransportundersøkelser i brevassdrag.
En hadde ved eksisterende kraftverk allerede erfart at sedimenter i driftsvannet økte slitasjen blant annet på turbinene. Etter noen spredte undersøkelser, bl a i Skjomenvassdraget (Storsteinsfjell) i 1966, ble omfattende og detaljerte målinger av sedimenttransporten
satt i gang i 1968.

Den første sesongen Brekontoret utførte målinger på
Nigardsbreen var værforholdene helt spesielle. Det forekom faktisk ingen netto
smelting på breens øvre
deler! Her ser vi teltleiren på
breplatået i mai 1962. Det var
før man hadde fått satt opp en
hytte.
Foto Randi Pytte Asvall.
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Dette var i perioden med store kraftutbygginger i vårt land. Etter datidens krav følte
en aha blitt gitt ganske gode muligheter, også økonomisk, til foreta undersøkelser, men
det er verdt å merke seg at mange ting var veldig forskjellige fra nå. På den annen side sto
vi på terskelen til store endringer både i arbeidsmetoder og analysemetoder, bl a som følge av rask teknisk og logistisk utvikling.

De første feltundersøkelser
Feltundersøkelsene på Jostedalsbreens platå og på Nigardsbreen startet våren 1962. Både
fordi feltarbeidet dette året var Brekontorets første, og fordi det senere har vært store endringer i de praktiske ordninger ved denne type feltarbeid, vil jeg fortelle litt herfra. Følgende var med: Wibj6rn Karl€n (leder), Olav Bruun (lokal breforer), Olav Dybvadskog
(student) og Randi Pytte (student).
Måleutstyret ble delvis nylaget for formålet og delvis utlånt fra Universitetet i Oslo
og Norsk Polarinstitutt. Feltutstyret forøvrig ble skaffet fra forskjellige steder, bl a stilte
deltakerne med eget turutstyr, og 2 av de 4 teltene var privateid.
Turen gikk fra Oslo etter
billigste reisemåte - dvs med tog og ferge Oslo-FlåmSogndal. Derfra hadde vi fått anledning til %leie lastebil til Gjerde i Jostedalen. Dette var
i slutten av april, vi hadde nydelig vær, og det var en flott opplevelse å sitte på lasteplanet
sammen med alskens utstyr oppover den da meget trange og krokete veien i Jostedalen.
Vår kontakt i Jostedalen var Kristen Bakken. Han hadde butikken i bygda, var bestyrer for telefonsentralen, hadde lastebil og kjente ellers til de ressurser som måtte finnes.
Han har i alle år bistått på en utmerket måte.
I løpet av kvelden ble utstyret dratt på kjelke inn til Nigardsvatnet der vi slo leir. Til
hjelp hadde vi et par mann fra bygda som noe motvillig ble med på dette. De ville gjerne
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På Nigardsbreen (Jostedalsbreen) har Brekontoret
utført massebalansemålinger
siden 1962. Det første året
bodde observatørene i telt.
Siden ble det bygget en enkel
trekantbytte og senere en ny
trekantbytte som var isolert. I
1980 ble det bygget en ny
hytte på 25 m2 og i tillegg en
nesten like stor garasje for
scooter og annet utstyr.
Stedet kalles "Steinmannen", og dette navnet kommer fra ordet Steinmann som
sto på et kart som en tysk
ekspedisjon konstruerte i
1930-jrene. Ordet betyr rett
og slett Varde.
Foto Nils Haakensen.

ha jobben og fortjenesten, men innover dalen mot breen var det ikke vanlig a ga på denne
tiden av året. Dette skyldtes stadige, mindre og av og til større, snø- og steinras fra fjellsidene. Dette gjaldt imidlertid dalen innenfor der hvor leirplassen var, så vi var på en trygg
plass.
Vi syntes det var fine forhold, og i løpet av noen dager hadde vi målt vinterensakkumulasjon, satt ut staker og posisjonsbestemt disse på den tilgjengelige delen av Nigardsbretunga. Platået var imidlertid vår hovedjobb, for her lå de største snø- og vannmengdene.
Helikoptertransport var ikke vanlig i de dager, men det var gjort en spesiell avtale
med Forsvaret som skulle komme med et helikopter og løfte folk og utstyr opp i høyden.
Dette var imidlertid ikke noen prioritert oppgave, og dag etter dag gikk uten at noe helikopter innfant seg. Hver morgen var vi klare med nedrigget leir, men utpå dagen kom en
modig maur ruslende fra bygda og fortalte oss at helikopteret kom neste dag i stedet. Dette pågikk vel en ukes tid, og vi fikk en utro1ig rutine i å plukke ned, pakke -og sette opp
igjen -leiren.
Så endelig en dag hørtes dur i luften, helikopteret var der, og på et blunk var alt forflyttet til platået, i området mellom Steinmannen og Kjenndalskruna. Etter 14dager skul-
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Ved Hydrologisk avdeling har det vært brukt satellittbaserte målemetoder. Denne snøstaven på Nigardsbreen
har en fotocelle for hver 20 cm. Via satellitt ble lyset som
fotocellene mottok, registrert. Således kunne man avgjøre hvilke fotoceller som var dekket av snø og snødypet kunne bestemmes til nærmeste 20 cm.

Ved sondering av store snødyp anvendes sondestenger
av elastisk stål. Arve Tvede er i aksjon på Ålfotbreen,
der det er målt opp til 15 m snø i løpet av en vinter. Foto
K. Floystad, 1973.
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le helikopteret komme tilbake for åta oss ned igjen. Det var fortsatt nydelig vær, vi slo leir
og gledet oss til å komme i gang igjen.
Det kom nå noe mer truende værmeldinger, så vi dro ut med staker den første kvelden og natten. Det var en stor opplevelse for første gang å se storbreen rundt seg på alle
kanter, fortsatt i klarvær. Men meteorologen hadde nok ikke tatt feil, neste dag opprant
med sur vind, tåke og snødrev. Vi forsøkte oss litt, men det var tidkrevende og strevsomt
i slikt et vær. Vi fikk etter hvert mye glede av de stakene vi hadde satt ut omkring leirplassen for å fange oss opp i dårlig sikt. Slik gikk det dag etter dag. Av og til et lite solglimt,
med håp om bedre tider, bl a 17. mai, som ble feiret med flagg utenfor teltene. Det var god
tid til å lage en bedre middag, blant det beste leiren hadde å by på. Wibjorn hadde nok forutsett en slik værsituasjon, han hadde en batteridrevet grammofon med seg, og mange
plater. Dette var før kassettspillere var allemannseie.
Vår trening i a sette opp og ta ned telt kom også vel med. I blant ble teltene praktisk
talt nedsnødd, vi måtte skuffe hverandre ut, men fant etter hvert en plassering slik at ingen av teltene sto i le for hverandre. Det kan lett bygges opp store snøfonner i le av et telt
og fonnene begraver raskt teltet ved siden av om de står for tett sammen. Vårt koselige
tun ble etter hvert omgjort til 4 telt i meget god avstand fra hverandre. Etter 12 dager var
svært lite gjort, mye av maten var oppspist, og vi holdt et krigsråd. Det var utenkelig å gi
seg uten å ha gjort jobben ferdig. Været hadde riktignok snudd igjen, og solen skinte fra
klar himmel, men 2 dager var likevel i minste laget. Vi bestemte å få opp ny mat med helikopteret, og deretter å gå ned fra breen selv etter endt jobb. Det var nemlig helt utenkelig
å få en ekstra helikoptertur.
Wibjrn og jeg gikk derfor til bygds for å skaffe mer mat. Det var en fantastisk tur
fra vinteren oppe på breen og ned til våren idalen. Vi bestilte mat hos kjøpmannen og fikk
et ordentlig bad på Gjesteheimen. Da helikopteret kom, denne gang på dagen, ble vi loftet opp med nye forsyninger - og litt snadder - ferske varer, kaker og annet godt. Samtidig
sendte vi ned alt vi mente var unødvendig, for å lette nedturen mest mulig.
Breen viste seg fra sin vennlige side og arbeidet gikk unna. Vi hadde planlagt nedturen ut Haugenose, men vi hadde også foretatt rekognosering i brefallet. Det var usedvanlig mye snø dette året. Turen fikk en kjapp start, da det natten før planlagt avreisedag blåste opp til et forrykende uvær som satte punktum for minst ett av teltene. Det var kommet
en masse nysnø i løpet av natten. Vi lesset på kjelken og satte i gang den eneste veien det
gikk an å komme, som var nedover. Været ble etter hvert mer og mer på vår side, og da
vi kom et stykke ned i brefallet tittet solen frem. Vi kom etter hvert velberget ned, og var
mange opplevelser rikere. Vi er i ettertid glade for at hellet nok var på vår side på denne
turen.

Massebalansemålinger på flere breer
Året etter ble breundersøkelser satt i gang på Folgefonna som et ledd i forundersøkelsene
til kraftutbyggingen i Mauranger. Undersøkelsene på Jostedalsbreen ble utvidet mot vest,
Vesledalsbreen og Erdalsbreen ble tatt med, som et ledd i planleggingen av kraftutbygging i Jotunheimen og Breheimen. Disse utbyggingsplanene endte til slutt opp med Joste90

dalsutbyggingen. I Jotunheimen ble det delvis som egne undersøkelser også utført massebalansemålinger på Hellstugubreen, Memurubreen og Gråsubreen. På Storbreen hadde
det allerede vært foretatt målinger gjennom mange år av Olav Liestol ved Norsk Polarinstitutt. I forbindelse med Eidfjordutbyggingen ble det satt i gang målinger på Hardangerjokulen. Sa fulgte undersøkelser på Ålfotbreen i forbindelse med Åskårautbyggingen.
I Nord-Norge ble det startet breundersøkelser på Storsteinsfjellbreen med supplement av målinger på Blåisen og Cainhavarre i forbindelse med Skjomenutbyggingen. I
forbindelse med planlegging av kraftutbygging i Svartisen - Saltfjellområdet har det vært
undersøkelser på Engabreen, Trollbergdalsbreen, Høgtuvbreen og Svartisheibreen. Resultatene kommer til praktisk nytte for Storglomfjordutbyggingen og den senere drift.
I Rana pågår massebalansemålinger på Austre Okstindbre. Som egne undersøkelser
er det i en periode også blitt målt på Langfjordjøkulen som er en av våre nordligste breer
og som ligger på grensen mellom Troms og Finmark.
Tilsammen har Brekontoret/Bre- og Snøseksjonen siden starten utført massebalansemålinger på 14 breer i Sør-Norge og og 10 breer i Nord-Norge med tilsammen over
320 observasjonsår. I dag omfatter måleprogrammet 7 breer i Sør-Norge, hvorav 6 har må-

-

For å få registreringer av meteorologiske data er det
montert en automatisk værstasjon på Nigardsbreen i
1600 m nivå. Det er imidlertid vanskelig å få tilfredsstillende data pga. de ekstreme værforholdene. Bildet viser hvordan stasjonen blir nediset vinterstid, og under
slike forhold sier det seg selv at registreringene har liten
verdi, Foto Nils Haakensen.

På enkelte av breene der det gjøres massebalansemålinger kan det komme over 10 m snø. Det er ofte et problem å klare å bevare målestakene gjennom vinteren.
Flere steder blir det satt opp9 m lange antennetårn om
høsten. Bildet viser et tårn på Nigardsbreen.
Foto Nils Haakensen.
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leserier på over 30 år. Breene i Sør-Norge danner et tverrsnitt fra den kontinentale (nedbørfattige) Gråsubreen i øst til den maritime (nedbørrike) Ålfoten i vest med 5-6 ganger
så stor nedbør.

Forbedring av boforholdene
I løpet av sommeren 1962 ble det bygget hytte på Steinmannen, en trekanthytte med
grunnflate på ca 3 x 3 m. I de videre feltarbeider inngikk regelmessige besøk på breen, og
dette forutsatte i praksis fast bomulighet i nerheten av plat%et. A bruke telt i de videre arbeidene ville være alt for tungvint.
Ved alle breer der det senere er blitt foretatt massebalansemålinger ble det bygget slike hytter. De ble etter hvert også isolerte og litt større. Det var godt husvære, om ikke særlig rommelig, for 2 personer, som var standard bemanning. Utstyret var hensiktsmessig,
men nøkternt. Alle hyttene lå utsatt til og i årenes løp var det nok mange ting som blåste
vekk. Hyttene var imidlertid godt bardunert, og selv om de til tider ristet forferdelig, så
ble de alltid stående.
Etterhvert er imidlertid kravene til hyttestandard blitt høyere. I 1980 ble det bygget
en 25 m stor hytte på Nigardsbreen med en rekke bekvemmeligheter. Det er 5 sengeplasser, kombinert parafin- og vedovn, solcellepanel som gir strøm til elektrisk lys og telefon,
samt et innedo. I tillegg er det en nesten like stor scootergarasje med plass til all slags redskap og utstyr. På Ålfoten ble det i 1985 satt opp en brakke på 20 m 2, også den med ovn,
elektrisk lys og telefon, samt scootergarasje. På Engabreen er det inngått et samarbeid
med Bodø og Omegn Turistforening og Statkraft, og en ny hytte med høy standard ble åpnet i 1994. Den er bygget som turisthytte, hvor Hydrologisk avdeling har fått sitt eget rom.
I Jotunheimen er de gamle trekanthyttene fortsatt i bruk.

Målestake på Nigardsbreen.
Til hjelp ved målingene
brukes ofte scooter. Under
langvarig vind blir snooverflaten svert skavlete og ujevn,
og det kan bli svært slitsomt å
ta seg fram, både med scooter
og paski.
Foto Nils Haakensen.
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Nye transportmidler
Bortsett fra det militære helikopteret som velvilligst ble stilt til disposisjon på Jostedalsbreen i 1962, ble all øvrig transport på den tiden foretatt med ski og kjelke eller pulk. Dette skulle imidlertid endre seg ganske snart. Ved all hyttebyggingen ble det etterhvert benyttet kommersielle helikoptere eller småfly, og også til transport av utstyr og proviant
(hermetikk og andre varer til langtidslagring).
Særlig på platåbreene var det lange avstander forsere under målearbeidet, og allerede på Folgefonna i 1963 ble snøscooteren tatt i bruk. Dette var blant de første snøscootere i landet, og de var relativt små i forhold til dagens typer. Snøscooteren revolusjonerte måleprogrammet på mange måter. Det ble plutselig mulig å nå langt med mye utstyr
på kort tid. Snøscooterne ble stasjonert på de større breene, og det ble bygd spesielle
scootergarasjer som samtidig tjente som lager og sikkerhetshytter, alle i den tradisjonelle
trekantkonstruksjonen.
Fra midten av 60-årene var småfly med ski/hjul-kombinasjon populere. De var både
lett tilgjengelige og en relativt rimelig transportform. Skiflyene ble derfor mye benyttet
til inspeksjonsturer, særlig om vinteren, men av og til også på sommerstid. I løpet av få dager kunne en nå over alle breene i Sør-Norge om været var bra. Det kunne imidlertid ofte
være en tålmodighetsprøve å vente på det rette været. Praktiske breundersøkelser dreier
seg også om å utnytte godværet på best mulig måte. For å lande trygt på breen er det nød-

Arbeid med stakemåling på Nigardsbreen.I 1962 ble
Brekontoretopprettet som en del av Hydrologisk avdeling. Massebalansemålingervar en viktig del av arbeidet for å skaffe de best mulige avløpstallfor kraftverksplanleggerne. Foto Nils Haakensen.
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I mange år hadde Brekontoret sommerassistenter som
bodde på eller ved breene
hele sommeren og gjorde
daglige glasiologiske og
meteorologiske malinger.
Her ser vi hvordan tegneren
Per Sloth Carlsen opplevet
seg selv under sitt opphold på
Holmaskjæret sommeren
1968. Personen under dusjen
er Arve Tvede.

vendig med god sikt, og meteorologen på Fanaråken ble ofte kontaktet for å hjelpe til
med avgjørelsen om været var bra nok. Han så jo breen fra vinduet sitt.
Etter hvert er det blitt sterke restriksjoner på bruk av skifly i fjellet, slik at de nå
knapt finnes lenger. Ingen finner det lenger lønnsomt å utstyre fly med ski. All lufttransport i forbindelse med breundersøkelsene blir derfor nå foretatt med helikopter.

Mannskapsintensive undersøkelser
Fra midten av 60-årene og i ca 10 år var det en "hær" av sommerassistenter (i de mest aktive arene 20--25 stykker samtidig), som bodde på de forskjellige breene og foretok daglige detaljerte glasiohydrologiske og meteorologiske undersøkelser samt slammålinger.
Det var vanligvis 2 studenter på hvert sted hele sommerperioden, og de bodde i de omtalte brehyttene. Dette var populære sommerjobber for fjellvante studenter. Det var jo også
uvanlig fine arbeidsplasser når været var høvelig.
Arbeidet og ikke minst boforholdene satte imidlertid store krav til de personlige
egenskapene til sommerassistentene. Når tåka lå tett og vinden ulte på 3., 4., eller kanskje 5. dagen i trekk, var det best fortsatt avere venner, der de skiftevis satt og lå på hver
sin køye 1 m fra hverandre og med en batteriradio som kanskje gav håp om bedre vær neste dag.
Arbeidet krevde nøyaktighet og utholdenhet både fysisk og arbeidsmessig. Ansvarsbevissthet og erfaring i ferdsel i fjellet og på breen var en forutsetning for disse jobbene.
Det var viktig ikke å tøye sikkerhetsgrensene for langt. Praktisk sans og oppfinnsomhet
var også nyttige egenskaper, det var mange uventede oppgaver som kunne dukke opp.
Når det kom inspeksjon fra hovedkontoret, vanligvis til fots fra bygda, uanmeldt og til alle
døgnets tider, var det lurt å være ajour både med kontor- og feltarbeid. Det var likevel hyggelige besøk, med post og ofte ferskmat og kaker i sekken.
94
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Et av de eldste brebilder vi kjenner til er G. Wahlenbergstegning fra 14. juli 1807 med "Utsigt af Sulitelma och dess
Glacierer fr@nFjillet Lairo?".

Samband og sikkerhet
I begynnelsen ..., altsa dengang vi ventet på det militære helikopteret i Jostedalen, kom
budet fra bygda til fots. På platået hadde vi den første sesongen forsøk med en trådløs forbindelse til bygda, men denne krevde direkte sikt. Det var derfor avtalt sendetider da en
mann i bygda skulle gå til et bestemt punkt og lytte, samtidig som vi på platået gikk fram
på kanten for a sende. Dette fungerte i blant, men var ingen særlig sikker kommunikasjon
med omverdenen.
Samband ble imidlertid ansett som viktig, ikke minst sikkerhetsmessig. Det ble derfor arbeidet med at alle bemannete brestasjoner skulle få en eller annen form for radiokommunikasjon med omverdenen. Utstyr av typen "walkie-talkie" var tilgjengelig, men
dette krevde som nevnt tilnærmet fri sikt mellom sender og mottaker. Bare små forflytninger i terrrenget kunne være avgjørende for om en fikk forbindelse eller ikke. Det ble
opprettet daglige samband mellom brestasjonene og lokale mottakerstasjoner hvor dette
systemet fungerte.
Fra Folgefonna gikk kontakten til et bemannet ventilkammer i Tyssedal kraftstasjon.
På Nigardsbreen hadde en kontakt via den meteorologiske stasjon på Fanaråken som da
fortsatt var bemannet. Som kraftkilde ble det her en tid brukt oppladbare batterier som
ble ladet ved hjelp av en ergometersykkel plassert i scootergarasjen. Fra Erdalsbreen og
Vetledalsbreen var det daglige kontakter med "patentfører" Tor Greidung i Erdalen.
På Ålfotbreen var det bare noen km ned til anleggskontoret til kraftverket. Det var
likevel meget nøye hvor en sto for å kunne oppnå kontakt, og dette kunne variere noe fra
tid til annen. De gode sendestedene ble derfor merket med rød maling.
Dette var vel og bra så lenge det virket. Når det ikke virket hadde vi litt forskjellige
rutiner for hvordan en skulle forholde seg. På Folgefonna var ett år regelen at den andre
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Breundersokelsene er avhengige av overnattingsmuligheter på breene. De fleste steder er det derfor bygget
spesielle hytter. Enkelte ganger har det vært nødvendig
å flytte hyttene, og det er mest effektivt utført med helikopter. Foto Arve Tvede, 1973.

dagen det ikke virket skulle man ringe fra en telefon i en anleggsbrakke ca 1 times gange
unna. Frem var imidlertid nedover bakke og det tok mye lenger tid å gå tilbake igjen. På
grunn av godt arbeidsvær var det en gang at rutinene ikke ble overholdt. Hjelpemannskaper kom da styrtende inn i brehytta til frokost neste morgen!
Fra Austre Memurubre var det ikke mulig a oppna trådløs kommunikasjon. En fikk
da låne militær felttelefon av Forsvaret, og ledning ble lagt fra breen til Memurubu og videre til Gjendesheim, som var kontaktleddet videre. Ledningen var imidlertid noe utsatt
for ødeleggelse både av reinsdyr og sauer.
De første mobiltelefonene som kom var flyttbare og trådløse, men ganske tunge og
langt fra hensiktsmessig å bære rundt omkring. Dekningen var også varierende. Både utstyret og rekkevidden av dette har hatt en rivende utvikling. På feltarbeid i dag er den lille
mobiltelefonen med som fast utstyr, selv om en ikke kan regne med at den virker overalt.
Sambandsutstyret var nyttig i flere sammenhenger, men sikkerheten måtte da som nå
ivaretas av dem det egentlig gjaldt, altså de som var ute på feltarbeid. Dette satte krav til
egen vurderingsevne. Sommerassistentene hadde som alle turkamerater et gjensidig ansvar for hverandre. Vi ble spart for større ulykker blant sommerassistentene, men enkelte
uhell forekom nok i blant.
For vårt eget personale har det imidlertid vært en alvorlig ulykke. På vei fra Nigardsbreen til Vesledalsbreen gikk en i et følge på tre gjennom en snøbru og falt ca 30 m ned i
en bresprekk ved Lodalskapa. De andre fikk ingen kontakt med ham umiddelbart etter
fallet og gikk til bygda det forteste de kunne for a hente hjelp. Helikopter kom til stedet
og den uheldige, Christian Nielsen, ble hjulpet opp av sprekken. Til tross for store og alvorlige skader, klarte han selv å komme opp bare med hjelp ovenfra. Han kom fra ulykken uten alvorlige men. Dette skyldtes i første rekke hans egen store fysiske styrke, men
også sammentreff av en rekke heldige omstendigheter da ulykken først var ute.
At det ikke har vært flere alvorlige ulykker skyldes nok at personene det gjelder har
vært meget godt trenet til det arbeidet de var satt til. I tillegg har nok de fleste mer enn
en gang hatt en god porsjon flaks.
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Hvor dyp er breen?
Dette har til alle tider interessert glasiologene, og ble også et viktig spørsmål ved planlegging av kraftverk i breområder. Kunnskap om topografien under breen er viktig både for
å bestemme dreneringsgrenser, og ikke minst for å planlegge beliggenhet av tunneler og
for å lokalisere vanninntak under breen.
De første dybdemålinger av breer i forbindelse med kraftutbygging i Norge ble gjort
på Folgefonna i 1963. Tradisjonelle seismiske metoder ble benyttet på platået. Metoden
hadde begrensninger i bratte områder, og i områder med mye bresprekker. På Bondhusbreen, som er meget oppsprukket, bratt og trang, og hvor det var planlagt et vanninntak
under breen, ble dybdeforholdene kartlagt ved hjelp av smelteboringer til breens bunn.
Radarteknologi fantes for en rekke formål, og det ble nå et behov for å fremskaffe
en breradar som på en lettere måte kunne gi informasjon om forholdene under norske
breer. Dette ble det arbeidet med både i Norge og internasjonalt, og mange typer og varianter er etter hvert prøvd på norske breer.

For kraftprodusenter er det av vesentlig betydning å få
oversikt over snømagasinet ved slutten av vinteren for å
kunne benytte smeltevannet optimalt. Hydrologisk avdeling utfører en rekke snømålinger for kraftverk. Snødypet registreres og snøens tetthet måles. Et såkalt
Songaror presses ned i snøen, tas opp og veies med en
bismervekt. Foto Nils Haakensen.

Ved å studere krystallstrukturen i is kan man påvise
forskjellen mellom gammel bre-is og årets nydannede
is. Bre-isen (nederst) har store krystaller.
Foto G. Østrem.
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For å bestemme bunntopografi benyttes nå en lavfrekvent radar som vanligvis kjøres
i en kjelke på breen. Denne radaren kan også brukes fra helikopter, og dette gjøres særlig

i vanskelig tilgjengelige breområder. Nøyaktigheten er i størrelsesorden 10 m.
Både på Jostedalsbreen, Svartisen og flere andre breer er det utført omfattende breradarmålinger. Det er påvist bretykkelser på opp til 600 m (Svartisen).

Sedimenttransportundersøkelser
I tilknytning til breundersøkelsene ble det på en del steder også foretatt undersøkelser av
sedimenttransporten. I forbindelse med kraftutbygging var det særlig to ting som var av
interesse, nemlig slitasje på installasjoner i vannveien og mulig gjenslamming av magasiner.
Aktiviteten var størst på 70-tallet, da det på det meste ble målt sedimenttransport i
breelva rett nedenfor 6-8 breer. Også lenger unna breen i enkelte vassdrag ble det målt
materialtransport og pålagring. Det ble primært målt mengde transportert materiale,
men på utvalgte steder også foretatt analyser av mineralsammensetning og kornstørrelser.
Her fikk vi et datamateriale av unik omfatning, også internasjonalt.

•

Brekontoret ble etablert som en del av Hydrologisk avdeling i 1962 for å begynne massebalansemålinger på norske
breer. I 1969 startet undersøkelser på Svartisen. Bildet viser hytten på Engabreen som ligger 1100 m o.h. og med utsikt over Holandsfjorden og Vestfjorden- og i klarværhele Lofoten. Foto Nils Haakensen.
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For å smelte ned målestaker
for å registrere smelting i
blåisområdet på bretungen,
der smeltingen er stor, er det
utviklet et lite, bærbart
smeltebor. Med dette utstyret
kan man bore seg 12--15 m
ned i breen på relativt kort
tid. Breens avsmelting
avleses på wirer eller stakekjeder som settes ned i hullet.
Foto Nils Haakensen.
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Det ble også gjort forsøk på direkte massemåling av bunntransportert materiale nedstrøms Nigardsbreen. Et stort relativt finmasket nett ble plassert tvers over elva, og det
oppsamlede materiale ble målt annenhver dag ved profileringer. Etter en voldsom flom
måtte videre målinger avbrytes, og bunntransporten senere ble derfor beregnet ut fra
gjentatte profilmålinger av deltaet i innsjøen nedenfor. Hvert år siden 1968 er faste profiler på deltaet nivellert og forandringene beregnet. Det er videre foretatt boringer i bunnen av brevann som har vist at gjenslamming av magasin i brevassdrag ikke er noe stort
problem for norske forhold.

Brelaboratoriet
Det har alltid vært et ønske å få vite mer om prosessene i kontaktflaten mellom isen og
fjellet under. På Bondhusbreen ble dette studert da det første subglasiale inntaket under
norske breer ble laget her.
Det neste, og foreløpig siste, subglasiale kraftverksinntak i Norge ligger under Engabreen som en del av Svartisutbyggingen. Det er blitt gjort omfattende undersøkelser
for å finne vannet under breen, slik at dette kan føres inn i driftstunnelen. I samarbeid
mellom Statkraft og NVE ble det planlagt og bygget et brelaboratorium i tunnelen under
Engabreen. Etter hvert vil flere forhold vedrørende englasial og subglasial drenering,
samt brebevegelse og erosjon kunne studeres med utgangspunkt i brelaboratoriet under
Engabreen.
Brelaboratoriet er tilgjengelig for alle som måtte ønske å benytte det, både nasjonalt
og internasjonalt. Det første internasjonale forskningsprogram ble startet sommeren
1995.
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FORSKNING OG UTVIKLING

Forsknings- og utviklingsarbeid har lange tradisjoner ved Hydrologisk avdeling, selv om
aktiviteten ved avdelingen først og fremst har vært rettet mot forvaltning, og bemanningen i største delen av avdelingens levetid bare har gitt begrensete muligheter for det overskuddsarbeid FoU-virksomhet er. Det tidligste forskningsarbeid vi har funnet er Andreas
Holmsens "Seiehes i Norske Indsjøer" fra 1898 og "Isforholdene ved de norske indsjøer"
med 12 plancher og resume franaise fra 1901. Det siste arbeidet ble innlevert til en priskonkurranse ved Det Kgl. Frederiks Universitet, som Universitetet i Oslo het da. Manuskriptet vant Kronprinsens gullmedalje, og ble utgitt i Videnskabselskabets Skrifter, Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. Holmsen var ansatt ved Hydrologisk avdeling, og
innledet en forskningslinje på isforhold som går fram til i dag- det siste bidraget er avdelingens deltakelse i utprøvingen av den matematiske ismodellen RICE på norske forhold.
Dessuten innledet Holmsen en annen tradisjon som stadig er levende - et nært samarbeid med Klimaavdelingen på Meteorologisk institutt. Denne tidlige interessen for isforhold skyldtes nok den store betydningen isen hadde som transportvei. Interessen for is
ved avdelingen ble fornyet etter krigen ved samarbeidet med det offentlige isutvalg, ledet
av Olaf Devik, og ved ansettelsen av Edvigs Kanavin. Begge hadde solid naturvitenskapelig bakgrunn. Devik fokuserte som fysiker på termodynamikken i isleggingsprosessen,
noe som representerte et brudd med de sterke empiriske tradisjonene som man da hadde
innen faget. Kanavin brakte som balter med seg kunnskap om østeuropeiske metoder.
Reinhardt Sognen sa mulighetene som lå i det betydelige datamaterialet som var inn-

Vannføringsmåling med salt.
Dette er nok relativt tidlig i
saltmålingens historie. Til
høyre på bildet sitter R.
Sognen, som sammen med J.
Aastad utviklet Den relative
fortynnings metode. Fotografiet kan vere tatt ved Hammeren i Maridalen.
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Ved måling av snodyp anvendes en sonde som støtes
vertikalt ned i snøen. Enkelte
ganger kan det være vanskelig
å bestemme overgangen
mellom ny og gammel snø.
Hydrologisk avdeling har
brukt et kjernebor som kan ta
opp snøkjerner fra store dyp
(ned til 15 m). Boret som er
avbildet, består av en delvis
åpen sylinder med gjenger
utenpå, og en lukkemekanisme i bunnen som gjør det
mulig å løfte opp kjernen.
Boret kan forlenges med 1
meters lengder. Ved siden av
ligger en borkjerne som
tydelig viser den såkalte
sommeroverflaten, som er
overgangen mellom årets sno
og gammel sno (fir).
Foto Nils Haakensen.
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Ved Nigardsbreen ble det i 1969 gjort et forsøk på å samle opp alt grovmateriale som ble transportert ut fra breen.
Et 3 m høyt nett med maskevidde 2x5 cm ble spent tvers over deltaet like nedenfor breen. Volumet av den oppsamlede
massen ble målt ved hjelp av nivellering. Samtidig ble det tatt vannprøver slik at forholdet mellom grovt og suspendert
materiale kunne bestemmes.
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drive målinger på breer og i
høyfjellet er ofte vanskelig
pga. ekstreme værforhold.
Riming og nedising er det
største problemet og fører
ofte til ødeleggelser. Bildet
viser hvordan et termometerhus (til v.) og en stav for feste
av vindmåler ser ut i februar.
Foto Nils Haakensen.

samlet ved avdelingen. Han utviklet i tidens empiriske tradisjon metodikk som fikk lang
levetid innen norsk hydrologi, og som i stor grad dannet skole. Et viktig arbeid fra hans
hånd er "Beregning av sjøers naturlige reguleringsevne og flommer i norske vassdrag" fra
1942. For det første demonstrerer Sognen her betydningen av innsjøer i vassdragenes dynamikk, dessuten etablerer han et formelverk for flomberegninger, "Sognens formler".
Disse kom til abli det viktigste verktøyet for flomestimering i en mannsalder. Den første
fornyelsen innen dette feltet kom ved "Regional flomfrekvensanalyse" i 1978, et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral, under ledelse av
Bo Wingard. Sognen startet en tradisjon med bruk av empiriske relasjoner mellom hydrologiske variable og nedbørfeltparametre som stadig står sterkt (mange vil si for sterkt) i
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På 1970-tallet forelå det
planer om å bygge ut øvre
deler av Bovra og Visa i
Jotunheimen. Disse elvene
får smeltevann fra de store
breområdene, og inneholder
mye sedimenter. For å måle
slamtransporten i Visa ble det
i 1970 laget en kunstig dam i
elven, der avleiringen av
sedimenter ble målt.
Foto 0. Kjeldsen, 1974.

4llfA -·
Hydrologisk avdeling har
vært engasjert i materialtransportundersøkelser i mange
elver. Her tas en vannprøve i
en fjellel. Det er viktig å ta
prøven der elven går fossende
for at vannet skal være mest
mulig turbulent. Da blir
prøven mest representativ.
Foto Svein Gulbrandsen.

norsk hydrologi. En svakhet i Sognens analyser er fraværet av statistiske begreper - både
som verktøy i analysen og i valget av hydrologiske variabler.
Sognen var også innom målemetodikk - han utviklet sammen med Johan Aastad på
1920-tallet en metodikk for måling av vannføring med sporstoff, "den relative fortynningsmetode", som er basert på bruk av koksalt og ledningsevnemåling. Metoden egner
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Ved måling av snødyp på breene er det viktig at målestakene overlever vinteren. Ising og vind er et stort problem. Det har vært bru.kt trekantede antennetårn i fagverk med sidekant 30 cm, men også disse blir ofte brukket ned. Bildet er fra Nigardsbreen og viser hvor kraftig
isdannelsen kan være. Ved sterk vind blir påkjenningen
for stor og tårnet kan bøyes ned.
Foto Nils Haakensen.
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Ved Hydrologisk avdeling
har det vært foretatt bearbeiding av multispektrale satellittbilder. Ved farvekoding av
bildene kan man få fram
forskjellen mellom snø og is,
og en kan f@en viss oppfatning om breenes avsmelting.
Dette bildet er tatt av
LANDSAT den 27. aug. 1976
og viser en del av Jostedalsbreen. Tunsbergdalsbreen
synes midt på bildet.
Foto NASA.

seg for elver og bekker med kraftig turbulent strøm, hvor andre metoder er mindre egnet.
Den er i dag mer aktuell enn noensinne, siden elektroniske ledningsevnemålere og brbare PCer har gjort måle- og beregningsprosedyren enkel og rask.
En viktig oppgave for avdelingen har vært å fremskaffe datagrunnlag og metodikk
for beregning av produksjonen i planlagte kraftverk. Rippls summasjanskurver fra 1883
ble tidlig tatt i bruk, Olaf Rogstad beskrev anvendelsen av disse i 1915.Summasjanskurvene er egnet til a bestemme magasinbehov ved konstant tapping gjennom aret. informasjonen i summasjanskurvene, som er akkumulerte avløpsserier med innlagte tappelinjer,
ble oppsummert i reguleringskurver som gir sammenhengen mellom magasinstørrelse og
mulig konstant tapping. Rogstad og Sognen utviklet denne analysemetodikken gjennom
mellomkrigstiden - også for flermagasinsystemer, og den ble det viktigste verktøyet i
hydrologiske analyser. Forutsetningen om konstant tapping ble imidlertid lite realistisk etter som man fikk samkjørende kraftverk, så metoden ble etter hvert forlatt innen utbyggingsplanlegging. Konsesjonsavgiftsberegningene bygger imidlertid på forutsetningen
om konstant tapping, så her er metoden stadig i bruk - selv om Otnes i 1978 uttrykker
et fromt ønske om at man snart bør kunne ta i bruk mer rasjonelle metoder. I praktisk utbyggingsplanlegging var problemet selvsagt afinne alternative metoder som bedre gjenspeilet den virkelige drift av kraftverkene. Jørgen Sørensen ved Statskraftverkene så tid104
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Ved Nigardsbreen var et automatisk slamregistreringsinstrument montert i flere år. Instrumentet brukte
strøm, og som strømkilde ble det montert et lite vindkraftverk foran breen for å utnytte fallvinden som blåser nedover breen på sommerdager.
Foto Nils Haakensen

w

For å få et grunnlag for å si noe om variasjonen av transport og avsetning av materiale i vassdrag har Brekontoret tatt opp sedimentprøver fra bunnen av innsjøer. Sedimentene danner varvige årslag. Ved å studere årslagenes tykkelse kan man få et estimat av materialtransporten bakover i tiden.
Bildet viser Gunnar Østrem med en Kullenberg-prøvetaker i Loenvann i 1974. Med den ble det hentet opp
varvige sedimentprover fra 160 m dyp.
Foto Nils Haakensen, desember 1974.

lig muligheten som lå i bruk av datamaskiner, og i 1961ble de første driftssimuleringer, for
Røssåga-utbyggingen, kjørt på Facit Electronics' anlegg i Gateborg, med data fra Hydrologisk avdeling. Dette var starten på to viktige utviklingslinjer- driftssimulering av kraftverk, med modeller som JARS IM og VANSIMTAP, og hydrologisk databehandling. I og
med at NVE så tidlig ble bruker av EDB, fikk elektronisk databehandling av hydrologiske
data en flyvende start. De første anvendelsene var utarbeidelse av varighetskurver og
kvalitetskontroll-i dag har avdelingen en av Norges største miljødatabaser med et hundretalls tilknyttete analyseprogrammer.
Interessen for breenes betydning for norsk hydrologi våknet tidlig ved avdelingen.
Olaf Rogstad hadde i en tiårsperiode fra 1941 fire artikler i Norsk Geografisk Tidsskrift
med temaer som breenes tilbakegang, betydningen av bresmeltingen for sommervannføringen i Glomma og sammenhengen mellom lufttemperatur og bresmelting. Da vannkraftutbyggingen i 60-årene tok til å utnytte felt med stor breprosent, påpekte man fra av105

delingen at det neppe var korrekt a dimensjonere kraftverk etter tilsig fra breer i apenba1
ubalanse ( man var inne i en periode med kraftig avsmelting). Derfor ble det satt i gang glasiologiske undersøkelser på mange breer med finansiering fra Statskraftverkene, der direktor Sigurd Aalefjær innså nødvendigheten av å skaffe bedre datagrunnlag fra breområdene. Disse undersøkelsene ga rom for en betydelig forskningsvirksomhet i tillegg til de
mer rutinemessige massebalansemålingene, og fikk avleggere som sedimenttransportundersokelser, bl.a. foranlediget av sedimentasjansproblemer og turbinslitasje i kraftverk.
Vi var antakelig de første til a dokumentere de enorme daglige variasjonene i suspendert
materiale i breelvene, og de innsamlede data danner helt unike serier også internasjonalt.
Videre ble det utviklet radarteknologi for kartlegging av topografien under breene mellom annet for a lokalisere lovende punkt for vanninntak under isen. Begge disse fagområdene har vokst til viktige innsatsområder for avdelingen, med viktige anvendelser utenfor
glasiologien. Sedimenttransport og erosjon dreier seg i økende grad om erosjonsproblemer utenfor breomradene, saerlig i områder med marin leire, hvor noen av de viktigste
jordbruksarealene er. Radarteknologi har fått anvendelser både innen geohydrologi og
snømålinger. Gunnar Østrem har vært den drivende kraft i utviklingen av glasiologi ved
avdelingen.
Avdelingen fattet tidlig interesse for de mulighetene som ligger i fjernanalyse, og det
ble utviklet metodikk for digital analyse av satellittbilder, særlig med tanke på snøkartlegging og mulige anvendelser innen glasiologi. Østrem var sentral også i dette arbeidet, den
digitale analysen sto Jan Andersen for. Dette var rundt 1975, og avdelingen var langt framme også internasjonalt sett i dette utviklingsarbeidet. Interessen tapte seg etter som vanskene med å etablere en operativ interessant tjeneste viste seg. Dette gjaldt ikke bare innen hydrologi, men innen de fleste potensielle anvendelsesområder. I det siste har interessen tatt seg opp igjen, og avdelingen har nå et operativt system med mottak av bilder (over
Internet fra Universitetet i Dundee) og med egenutviklet metodikk for bildeanalyse. Bil-
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Under slammålingene som
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Nigardsbreen, ble det utviklet
en automatisk slamregistrator
(ogs&kalt slammigraf). En
lysstråle ble sendt mot en
fotocelle som registrerte
innkommet lys. Apparatet
var plassert nede i vannet. Jo
mer grumsete ( =slamholdig)
vannet var, desto mindre lys
nådde fotocellen. Instrumentet var vanskelig kalibrere,
men var til stor hjelp for å vise
hvordan slamkonsentrasjonen i vannet varierte over
korte tidsrom.
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Et eksempel på en prøve fra Bondhusvatn. Hvert av de stripete lagene er et irsvarv (= årslag). Foto H. Svedahl.

dene, analysert for snødekke, benyttes i flomvarslingstjenesten og stilles til rådighet for
eksterne brukere. I ettertid kan man vel se at dersom man for tyve år siden hadde koblet
sammen fjernanalyse og den begynnende utvikling av hydrologiske modeller kunne dette
fagfeltet fått en spennende retning.
Interessen for nedbør/avløpsmodeller våknet i hele Skandinavia tidlig på 70-tallet.
Hydrologisk avdeling var ikke noe unntak, to grupper- STOKMOD og DETMOD ble
etablert for a se på mulighetene innen stokastisk og deterministisk modellering. Gjennom
de tyve årene som er gått, har matematiske modeller utviklet seg til bli viktige operative
verktøy ved avdelingen. Modellene benyttes innen flomberegninger, tilsigsprognoser,
flomprognosering og analyse av klimaendringer. Det har vært en betydelig innsats på utviklingsarbeid innen dette feltet, det viktigste originalbidraget fra avdelingen var utvilsomt Dan Lundquists utvikling av SNSF-modellen innenfor prosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk". Modellen benyttes ikke i dag innen tilsigssimulering, her har stort
sett norske varianter av den svenske HBV-modellen overtatt, men Lundquists arbeid var
banebrytende innen integrasjon av nedbor/avlopsmodellering og modellering av hydrokjemiske prosesser på nedbørfelt-skala.
Interessen for tilsigsprognosering startet på slutten av 60-tallet med forsøk pa a prognosere vintertilsiget ut fra grunnvannsobservasjoner om høsten. Det går en kontinuerlig
linje fra "Utvalget for tilsigsprognoser" gjennom "Modellutvalget" til Kraftverkshydrologisk råd ved Vassdragsregulantenes Forening/Energiforsyningens Fellesorganisasjon.
Dette kontinuerlige utviklingsarbeidet har brakt norsk kraftverkshydrologi fram i verdenstoppen, med frambringelse av meget gode verktøy for operativ hydrologi; HBV-modellen, HYDMET, Integrert driftssentral og Vassdragsimulatoren. Jakob Otnes var en
drivende kraft i startfasen av denne utviklingen, og avdelingen har hele tiden deltatt i og
gitt viktige bidrag til dette arbeidet, særlig innen modellutvikling og etablering av metoder for forbedring og utvidelse av det historiske tilsigsgrunnlaget. Otnes sto i det hele sentralt i ainitiere og utvikle FoU-innsatsen ved avdelingen på seksti- og syttitallet.
Variabilitet i historiske serier, og muligheter for å finne predikterbare periodisiteter
har opptatt klimatologer og hydrologer omtrent fra den tid man satte i gang regulære må107

linger. Halvdan Klæboe skriver i 1938 i Teknisk Ukeblad om "periodiske vannføringer",
og i sin lærebok i hydrologi fra 1959 sier han "Den klimaforbedring vi har iakttatt i den senere tid, vil i så fall bare være utslag av en større periodisitet med meget lang svingetid".
Solflekkaktivitetene var den mest populære forklaringsvariabel for klimasvingninger (og
er stadig aktuell i tolkningen av globale klimafluktuasjoner). Det var stor interesse for slike problemstillinger på femti- og sekstitallet- mellom annet opprettet Vitenskapsakademiet et eget institutt for vær- og klimavariasjoner. Man kan trygt si at denne interessen har
tatt seg opp igjen nå- ikke så mye for å finne periodisiteter som for å søke etter indisier
på klimaendringer i de lange hydrologiske tidsseriene. Hydrologisk avdeling deltar mellom annet i et prosjekt med sikte på å kartlegge avløpsvariasjonene i Norden. Apropos klimaendringer
Kleboe skriver i 1959: "Stort sett er dog temperaturen stigende over
størstedelen av kloden".
Hydrologisk avdeling har en dobbeltrolle - den er en del av forvaltningsorganet
NVE, og den er det nasjonale hydrologiske instituttet. Det er ikke alltid like lett å finne
en balanse mellom disse to oppgavene, og FoU-delen av virksomheten preges til en viss
grad av denne dobbeltrollen. I en ren forvaltningsinstitusjon er det liten plass for egen
FoU -- forvaltningens rolle i denne sammenheng er å initierere, finansiere og anvende
ekstern forskning- jfr. forskningsmeldingen. I instituttrollen har derimot forskning- og
utviklingsarbeid en naturlig plass, ikke minst for å sikre kompetanse og kvalitet på det arbeid som utføres og de tjenester som tilbys.
Det er lettest afinne plass for utviklingsdelen av FoU-virksomheten. Følgelig har metodeutvikling, fra flomformler til matematiske modeller og miljødatabaser, sammen med
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Under sedimentprøvetakingen i Bondhusvann i 1974
ble det brukt en flate bygget av oljefat. P2 fl@tenvar det
et hull og et trefotet stativ for å senke og heve provetakeren. Her ligger fl&ten "til kai? ved utlopet av Bondhusvatn. Foto H. Svedahl, februar 1974.
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Sammenheng mellom solflekkaktivitet (kurve A) og vannføring ved utvalgte vannmerkeri Sør-Norge. Kurve B viser
et 5-års løpende middeltall for avløpet i Glomma ved Langnes, uttrykt i prosent av middelvannføring.

utvikling av måleteknikk, fra den relative fortynningsmetode til radarteknologi, alltid
stått sterkt ved avdelingen, og er av høy internasjonal standard. Det rene forskningsarbeidet har derimot hatt et visst venstrehåndspreg. Den mer operative delen av virksomheten
naturlig nok. Avdelingen har aldri hatt noen egen forskningsfår lett høyere prioritet
seksjon eller forskerstillinger, dermed er forskningsinnsatsen i stor grad karakterisert av
enkeltstående arbeider. Det er neppe tilfeldig at krigsårene ser ut til å ha vært en produksannsynligvis ga den begrensede muligheten for feltarbeid bedre anledning
tiv periode
til analyse og forskning.
På denne bakgrunnen er det naturlig at en stor del av forskningen ved avdelingen
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Grunnvannsundersøkelser blir ofte utført på flate elvesletter. Det kan da være et problem å få lest av vannstandene
i elven. Dette problemet løste grunnvannshydrologene ved avdelingen med et noe spesielt vannmerke somfikk navnet GALGE (Gradert AvLesning Gjennom Ekstraksjon).
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skjer i samarbeid med andre institusjoner, enten ved deltakelse i større tverrinstitusjonelle forskningsprogram, eller i bilateralt samarbeid. Av større program avdelingen har deltatt i kan nevnes den Internasjonale Hydrologiske Dekade (UNESCO, 1965-74), SNSFprosjektet (1972-80), PRA (Program for Rensing av Avløpsvann, 1970-77), Utvalget for
fjordundersøkelser (1972-1982), MVU (Miljøvirkninger av vassdragsutbygging, 1982-89), FRIEND-prosjektet (Flow Regimes from International Experimental and Network
Data-et
UNESCO IHP-prosjekt, 1985--), Geochemical mapping of Western Europe towards the year 2000 (1986-94).
Viktige norske samarbeidspartnere for avdelingen har vært Det norske meteorologiske institutt, Universitetet i Oslo (Institutt for geofysikk og Geografisk institutt), Norges
hydrotekniske laboratorium, Norges geologiske undersøkelse, EFI og NIVA. På nordisk
basis har det vært et nært samarbeid med de andre hydrologiske instituttene - SMHI i
Sverige, Vatten- och miljostyrelsen i Finland, Hedeselskabet i Danmark og Orkustofnun
på Island. Utenom Norden har avdelingen samarbeidet med en lang rekke forskningsinstitusjoner
som f.eks. Institute of Hydrology i Wallingford, Scott Polar Research Institute i Cambridge, en rekke universiteter i Europa og USA, samt EARSeL, den europeiske assosiasjon for fjernanalyse-laboratorier.
Noen eksempler på pågående enkeltprosjekter ved avdelingen:
Svartisen glasiologiske observatorium: Adkomst til breens underside og laboratoriefasiliteter i tunnelen under Engabreen, et samarbeid mellom Statkraft og NVE.
Klimaendringer og energiproduksjon: Kartlegge potensielle effekter av klimaendringer på vannkraftproduksjonen i Norden, et nordisk prosjekt delfinansiert av Nordisk Ministerråd.
Nye avrenningskart: Ny metodikk for kartlegging av avløpsvariasjonene i Norge, et samarbeidsprosjekt mellom UiO og Hydrologisk avdeling, finansiert av NVE, Energiforsyningens Fellesorganisasjon og Norges forskningsråd.
Forbedret metodikk for flomberegninger: Utvikling av forbedret metodikk for estimering av ekstreme flommer. Viktig innspill til de nye damforskriftene.
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U-LANDSARBEID
Allerede mange år før Norge fikk sin egen organisasjon for utviklingshjelp, Norsk Utviklingshjelp (senere NORAD), fikk Jakob Otnes permisjon fra Hydrologisk avdeling i 1955
for å dra som den første norske "u-hjelpshydrolog" til det daværende Tanganyika.
FAO hadde startet et kjempeprosjekt, The Rufiji Basin Development Plan, et integrert utviklingsprosjekt som dekket et areal på halve Norges størrelse, i det sydøstlige
Tanganyika. Vannressursene, som var av vital interesse for mange av delprosjektene,
bl.a. for jordbruk, vannforsyning og energi, var lite kjent, og Otnes fikk i oppdrag abygge
opp et hydrometrisk målenett. Det viste seg fort at oppgaven var mildt sagt stor, og allerede året etter var en annen nordmann på plass for å assistere Otnes. Østen Tilrem var nyansatt i NVE, da han i 1956 fikk permisjon for å arbeide for FAO i Tanganyika.
Otnes og Tilrem kan vel sies å være Norges "hydrologpionerer" i Afrika, og sikkert
er det at de og deres kolleger gjorde en god jobb. Da Kjell Repp 25 år senere skulle utrede
det hydrologiske grunnlaget for vannkraftutbygging i de øvre deler av Rufiji Basin, fant
han noen av de lengste måleseriene som var tilgjengelige i det tidligere Tanganyika. Flere
av måleseriene var ubrutte, og ved et par av målestasjonene ble vannstanden fremdeles
målt i tommer og fot, til tross for at Tanzania allerede i 1963gikk over til det metriske system. Den gang var det vanlig å bygge såkalte "sloping gauges", istedenfor vertikale vannmerkeskalaer som vanligvis bygges i dag. Dette er vel hovedgrunnen til at flere av stasjonene hadde stått i mer enn 25 år, uten å bli vasket vekk under store flommer, som i tropene
normalt fører med seg store mengder trær og annet materiale. Senere, under Western Tanzania Project som vil bli nevnt senere, ble alle vannmerkene bygget vertikalt, og dette førte til at de fleste var vasket vekk i løpet av fem år
Alle som har jobbet i "bushen" i Afrika kjenner problemet med å kjøre bil på "black
cotton soil". Tilrem introduserte derfor norske snøkjettinger; noe som viste seg å være en
stor suksess. 25 år senere var imidlertid snøkjettingene glemt, og de ble· introdusert på
nytt av Per Bang Rolfsen (Statkraft), og Kjell Repp benyttet dem, fremdeles med like stor
suksess, i de samme områder hvorTilrem og Otnes hadde jobbet. Det foregikk imidlertid
ikke bare eksport" av id€er og ekspertise fra Norge, men ogsa "import'. Tilrem kom
hjem med ideen om kabelbaner, som ble benyttet i Tanganyika (franskprodusert). Han
kom også med den enkle ideen om standardlås på målestasjoner. Tidligere dro hydrologene rundt i Norge med et helt knippe av nøkler, etter prinsippet "hver målestasjon og hver
mann sin nøkkel". Nå er det heldigvis blitt en standardnøkkel.
Det skulle gå flere år før Otnes og Tilrem vendte nesen hjemover til Norge, og begge
hadde nok fått litt lopper i blodet og blitt bitt av reiselysten. Kanskje de også så at de kunne yte en verdifull innsats under andre himmelstrøk, hvor hydrologien ikke var så utviklet
som i Norge. De hadde tydeligvis også gjort en god jobb i Tanganyika, for FAO var fort111
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satt interessert i deres tjenester. I tillegg var også flere av kollegene hjemme i Norge blitt
oppildnet av Otnes og Tilrems entusiasme for u-landsarbeid. Da Tilrem etter to år var
hjemme i Norge på ferie, besøkte han FAO i Roma på vei tilbake til Tanganyika, og da ble
han ble spurt om det var stor arbeidsledighet blant hydrologer i Norge. FAO hadde nemlig
mottatt en flom av forespørsler fra norske hydrologer om det var ledige jobber. FAO hadde på denne tiden en stor aktivitet på vannressurssiden, og allerede i 1958 dro Sverre
Nordnes fra Samkjøringen for Øst-Norges kraftverker til det daværende Persia som hydrolog, samtidig som Arne Lieng dro til Pakistan, begge for FAO. Nordnes hadde da sluttet
i Hydrologisk avdeling to år tidligere. Et år senere ble han utsatt for en stygg bilulykke i
Persia. Han ble sterkt skadet i ryggen, og det var usikkert om han noensinne ville bli arbeidsfor igjen. Heldigvis ble han frisk igjen, etter et langvarig sykeleie på et privat sykehus ved et amerikansk oljeselskap i Persia. På dette tidspunktet var Tilrem på vei hjem til
Norge fra Tanganyika, og ble nærmest "shanghaiet" av FAO i Roma og bedt om a dra til
Persia, hvor han ble i 18 måneder. Samtidig planla FAO et nytt prosjekt i Brasil, og hadde
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FAO må ha hatt gode erfaringer med nordmenn, for da stillingen etter Nordnes i Persia ble utlyst, steppet det igjen en nordmann inn på arenaen. Sommeren 1960 dro nemlig
Syver Roen med familie til Persia, til 35-40 varmegrader og sandstorm. De trivdes tydeligvis godt, for de ble der i over to år, og da FAO igjen hadde behov for en hydrolog til Persia i 1969, stilte Roen igjen opp til et 13 måneders opphold sammen med sin familie. Kanskje han følte seg hjemme i det tørre klimaet (like tørt som i Skjåk, hvor både Roen og
hans kone vokste opp).
Som nevnt hadde Arne Lieng allerede i 1958, sannsynligvis stimulert av Otnes, dratt
til Pakistan i FAO sin tjeneste, der han tilbrakte ett år. De hydrologiske tjenestene skulle
bygges opp fra grunnen. Det ble et slitsomt år, med lite utstyr tilgjengelig (det var Pakistans ansvar å skaffe dette tilveie). I begynnelsen hadde de kun en strømmåler, og siden
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Liengs "counterpart" syntes det var under hans verdighet å foreta vannføringsmålinger,
slengte han likesågodt hele utstyret i elva (hvor det fremdeles ligger). Bil hadde de ikke i
begynnelsen, men fikk etter en tid tak i nærmest et "vrak" i Lahore. Dessverre manglet
bilen to hjul, og den ble derfor fraktet med jernbanen til Peshawar. Der fikk man på en
eller annen måte tak i to hjul, og vraket ble etter hvert kjørbart. Samme dagen som Lieng
dro til flyplassen for å møte sin familie, som ikke hadde vært med fra starten, var det statskupp i Pakistan.
De vanskelige arbeidsforholdene, med mye korrupsjon, var nok hovedgrunnen til at
Lieng allerede etter ett år sa takk for seg. Da sa han opp jobben, og dro hjem til Norge.
Loppene hadde imidlertid bitt seg fast, til tross for mange mindre hyggelige minner fra Pakistan. Kanskje han ville se om det var bedre andre steder? I så fall lyktes han, da han tre
år senere dro til Nigeria, denne gang for UNDP. I følge ham selv var det som å komme til
himmerike, med egen bil med sjåfør og eget hus, og han ble i himmeriket i tre år, inntil
han dro hjem i 1965. Året etter overtok Øystein Aars Liengs gamle stilling som hydrolog
i Kaduna i Nigeria, og tilbrakte 11/2 år i et land som på denne tiden ble herjet av borgerkrig, og hvor det ikke var uvanlig å se lik langs med veikantene når man var ute på feltarbeid.
Da Aars kom til Nigeria var landet allerede godt kjent blant norske hydrologer. Olav
Fundingsland hadde tilbrakt vel fire år i den nordvestlige provinsen Sokoto, hvorav ett år
sammen med Knut Wold, også fra Hydrologisk avdeling. Da Fundingsland ankom, var en
engelskmann, Dave Sargent, ansatt som hydrolog av staten Nigeria, mens Fundingsland
var ansatt av FAO for å bygge opp et hydrometeorologisk nettverk i provinsen. Knut Wold
var ansatt som hydrolog (og delvis meteorolog), også av FAO. Provinsen strakte seg over
ca. 100 000 km 2 som ble betjent ved hjelp av distriktskontorer, assistenter, og 12 kjøretøyer med sjåfører. Arbeidet gikk nokså problemfritt de første 3-4 årene, inntil det første
statskuppet i januar 1966. Så ble det et motkupp i juli samme år, hvoretter større massakrer satte i gang, og senere utviklet det seg full borgerkrig. Da ble det mer på "tå hev" for
nordmennene, selv om de utenlandske ekspertene nok kunne føle seg relativt trygge.
Fundingsland og hans familie måtte alltid ha noen kofferter stående ferdigpakket i tilfelle
rask evakuering skulle bli nødvendig. Hver dag ble han som radiooperatør på prosjektet
kalt opp fra hovedkvarteret i Lagos og orientert om situasjonen i landet, og om de eventuelt burde komme seg vekk. To ganger måtte de forlate huset sitt, for så å vende tilbake
igjen noen dager senere. Etterhvert mistet han også kjøretøyene og sjåførene sine. Alle
sjåførene var skikkelig voksne folk med krigserfaring fra 2.verdenskrig i Midt-Østen, og
var således verdifulle folk i borgerkrigen. Det ene kjøretøyet etter det andre ble derfor
konfiskert (med sjafr), og sendt til fronten. Resultatet var at da Fundingsland endelig
skulle dra hjem etter 5 år, hadde han bare en landrover igjen på prosjektet. Det hydrometriske stasjonsnett overlevde imidlertid borgerkrigen, og utgjør i dag en del av kjernen i
det nasjonale stasjonsnettet i Nigeria.
Etter at Otnes returnerte fra Tanganyika i 1960 dro han etter kort tid i Norge videre
til Syria, hvor han imidlertid ble bare et års tid. Da var det blitt ledigjobb som fagsjef ved
Hydrologisk avdeling, og Otnes dro hjem for godt for å "bestyre" norsk hydrologi i de neste 22 arene. Otnes' entusiasme for u-landsarbeid var nok en viktig grunn til at så mange
norske hydrologer i de påfølgende år dro verden rundt for å praktisere sin viten.
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Samme år som Otnes kom hjem, dro Børge Sletaune til Jordan for FAO, hvor han ble
i tre år. Sletaune skulle bli en av de ivrigste "u-landshydrologene" fra Hydrologisk avdeling, og i perioden 1969-70 befant han seg på Madagaskar, også denne gangen for FAO.
Han syntes visst at ett år på Madagaskar var for lite, for derifra dro han nærmest rett til
Brasil, men da for en ny arbeidsgiver, UNESCO. I Brasil bodde Sletaunes familie i Rio
de Janeiro, mens han selv tilbrakte storparten av tiden i prosjektområdet i Mato Grosso,
1500 km fra Rio, det vil si en avstand tilsvarende Oslo-Paris.
Sletaunes utenlandsopphold skulle også vise seg nyttig for norsk hydrologi. Fra Jordan kom han hjem med ideen om en transportabel måledam; en måledam som senere er
blitt benyttet av mange norske hydrologer til vannføringsmålinger i små bekker og kilder.
Bl.a. har Kjell Repp benyttet måledammen mye under vannforsyningsplanlegging på
landsbygda i Tanzania. Sletaune brakte også med seg hjem den første Leupold-Stevens
limnigrafen, som senere ble installert på Fillefjell under den Internasjonale Hydrologiske
Dekade. Senere fulgte flere limnigrafer av samme type.
I 1962 ble Norges første bistandsorganisasjon for utviklingsland, Norsk Utviklingshjelp, formelt etablert. I 1968 ble organisasjonen eget direktorat og fikk navnet Norwegian Agency for Development Co-operation (NORAD). Tanzania ble tidlig et hovedsamarbeidsland for Norge, noe som skulle vise seg å få stor betydning for hydrologene i NVE.
Knapphet på vannressurser har sannsynligvis alltid i historisk tid vært et problem på det
afrikanske kontinent, og Tanzania var ikke noe unntak i så måte. Når derforTanzania hadde behov for utenlandsk hydrologisk ekspertise, bestemte NORAD seg for å bidra med
såvel eksperthjelp som norsk kapital. Fra rundt 1970 dro det en jevn strøm av norske hydrologer til Tanzania, og flere av de "hjemmesittende" hydrologene i NVE så nok ofte denne "tappingen" av hydrologer som et problem. Man hadde tross alt et hydrometrisk stasjonsnett som fremdeles var under oppbygging i Norge, og som også skulle vedlikeholdes,
i tillegg til forvaltningsoppgaver og økende hydrologiske undersøkelser i forbindelse med

Hydrologisk avdeling har
hatt mange engasjementer i
utlandet. Bildet viser vannforingsmålinger med salt under
et kurs i glasialhydrologi som
Gunnar Østrem holdt i
British Columbia i 1988.
Foto Nils Haakensen.
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en sterkt ekspanderende vannkraftutbygging. På den annen side har den store norske
hydrologiske aktiviteten i u-land betydd mye for norsk hydrologi, med knytting av utenlandske kontakter og nye ideer.
Ivar Hagen, kontorleder ved overflatekontoret, var muligens den første norske hydrologen som ble engasjert av NORAD. Han dro til Tanzania i 1968, der han ledet den
hydrologiske avdelingen ved MAH (Ministry of Water, Energy and Minerals) i vel tre år.
I november 1969fikk han selskap av Bo Wingård, som overtok ledelsen av dataseksjonen
ved samme avdeling. Da disse to dro hjem i 1971 kom to andre nordmenn til Dar es
Salaam. Jan Andersen overtok Wingårds stilling, mens Egil Skofteland underviste i hydrologi og meteorologi ved Dar es Salaam Technical College. De tilbrakte henholdsvis 2 og
3 år i Tanzania.
På denne tiden var imidlertid NORAD i full gang med planleggingen av storstilte
hydrologiske undersøkelser i de vestlige og sydlige regioner av landet, Kigoma, Tabora,
Rukwa, Mbeya og Ruvuma, etter å ha mottatt en forespørsel om assistanse fra Tanzania
i 1971. Man kan vel bare gjette at Ivar Hagen var mannen bak denne forespørselen. TIisammen dekker disse regionene mer enn 260 000 km, og hydro logenes oppgave var formidabel. NORAD valgte derfor a sende et rekognoseringsteam for å evaluere prosjektplanene og gjøre mer detaljplanlegging. Teamet, som ble ledet av ØysteinAars, besto forøvrig av Per Bang Rolfsen, også fra NVE, og Fritz Johansen fra Vassdrags- og havnelaboratoriet i Trondheim. Etter 2 måneders intens jobbing, som omfattet rekognosering med
helikopter, feltarbeid og rapportskriving, ble detaljerte planer og kostnadsoverslag overlevert til NORAD, som sammen med MAH godkjente planene. 23 komplette meteorologiske stasjoner og 72 vannføringsstasjoner skulle etableres i løpet av en 5-ars periode. I
tillegg skulle servicefunksjonene, såvel tekniske som administrative, ved hovedkvarteret
i Dar es Salaam styrkes. NVE kunne selvfølgelig ikke skaffe nok ingeniører og hydrologer
til denne store oppgaven, som i den mest aktive prosjektperioden sysselsatte 9 nordmenn
i Tanzania, i tillegg til Ivar Hagen som fungerte som prosjektkoordinator og rådgiver for
NORAD hjemme i Norge. TIi sammen arbeidet 17 nordmenn og en norsk kvinne på prosjektet i perioden 1974--80,hvorav 4 kom fra Hydrologisk avdeling. sten Tilrem var prosjektleder i perioden 1976--77(1 år), og Børge Sletaune i perioden 1977--79(2 år), mens
Knut Schult og Kolbjørn Fløystad var ansatte som supervising engineers, i henholdsvis Tabora og Rukwa regionene. Rukwa-regionen hadde de vanskeligste arbeidsforholdene,
med store avstander, kupert terreng, og til dels meget dårlige veier. En del av stasjonsetableringen gjensto derfor da krigen mellom Uganda og Tanzania brøt ut i 1978. Fløystad
var på den tiden stasjonert i Sumbawanga i Rukwa regionen, hvor vanskelige kommunikasjons- og forsyningsforhold på grunn av krigen gjorde arbeidet vanskelig, og de siste av
de planlagte stasjonene ble aldri etablert. I ettertid kan vi vel si at dette bare var en fordel,
siden disse stasjonene lå "skikkelig" langt ute i "bushen", og vel aldri ville blitt skikkelig
operative. Fløystad måtte tilbringe det siste året ved MAH i Dar es Salaam, før han dro
hjem til Norge sommeren 1980. 24 meteorologiske stasjoner og 78 vannføringsstasjoner
ble bygget under Western Tanzania Project (som prosjektet ble kalt), mens vannføringskurver ble etablert for kanskje halvparten av stasjonene. I ettertid kan det vel trygt sies
at såvel eksperthjelp som finansiell hjelp burde ha fortsatt utover 1980, da prosjektet dessverre ble avsluttet. Mye av det hydrometriske nettet forfalt i de påfølgende år, og i dag blir
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Tidligere og nåværende ansatte ved Hydrologisk Avdeling stasjonert mer enn 6 måneder i u-land
Navn

Periode

Land

Stilling

Jakob Otnes

1955-60
1960-61
1956-59
1959-60
1960-62
1971-74
1976-77
1958-59
1962-65
1969-71

Tanganyika (Tanzania)
Syria
Tanganyika (Tanzania)
Persia

Senior Hydrologist, FAO
Senior Hydrologist, FAO
Adviser, Operat. Hydrology, FAO
Adviser, Operat. Hydrology, FAO
Adviser, Operat. Hydrology, FAO
Hydrologist, UNOTC
Project Manager, NORAD
Hydrologist, FAO

1960-62
1969-70
1961-64
1969-70
1970-72

Persia (Iran)

Lecturer, SIDA, Techn. College,
Dar es Salaam
Hydrologist, FAO

Iran

Hydrologist, FAO

Jordan

1977-79
1962-67
1962-63
1965-68
1966-67

Tanzania
Nigeria
Nigeria
Tanzania
Nigeria

Adviser, hydrology/civil eng. FAO
Engineer/hydrologist, FAO
Engineer/hydrologist (Deputy Project
Manager), UNESCO
Project Manager, NORAD
Hydrometrist, FAO
Hydrometeorologist, FAO

Ivar Hagen
BoWingård

1968-71
1970-71
1979-80

Egil Skofteland

1971-74

Tanzania
Tanzania
Papua New Guinea
Western Samoa
Tanzania

Jan Andersen

1971-74

Tanzania

Einar Berntsen
Bjorn Renshuslokken

1971-72
1974-76

Uganda
Sierra Leone

Leif Egil Lorum

1974-77

Malawi

Kolbjørn Fløystad
Harald Kruge
Knut Schult

1981-83
1978-80
1978-79
1978-79
1990-91

Tanzania
Tanzania
Pakistan
Tanzania
Bhutan

1988
1990
1989-92

Tanzania
Kenya
Papua New Guinea

Østen Tilrem

Arne Lieng

Syver Roen
Børge Sletaune

Olav Fundingsland
KnutWold

Steinar Flatjord
Øystein Aars

Brasil

Indonesia
Tanzania
Pakistan
Nigeria
Tanzania

Madagascar
Brazil

Hydrologist, UNDP

FAO

Hydrological adviser to the Northern
Government, UNDP
Senior Hydrologist, NORAD
Chief, Data Process. Unit, NORAD
Data Process. Specialist, UN OTC
Lecturer, Dar es Salaam Technical
College, NORAD
Chief, Data Process. Unit, NORAD
Chief, Hydro Section, NORAD
Data Processing Specialist, WMO
H ydrotechnician/Pro j ect Manager,
Sierra Leone Elec. Corp./UNDP
Computer Specialist/Hydrologist,
WMO

Torstein Herfjord
Kjell Repp
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Senior Hydrologist, DANIDA
Supervising Engineer, NORAD
WMO

Supervising Engineer, NORAD
Supervising Engineer, Norconsult
International
Senior Water Engineer, NO RAD
Senior Water Engineer, NO RAD
ChiefTechnical Adviser/
Project Manager, WMO

V-landsarbeid fordelt på land
Arbeidsmåneder
Tanzania
Nig€Ila
Uganda

Iran

Papua N. Guinea

BrasiI

Indonesia
Jordan

Malawi

Sierra Leone

Pakistan
Bhutan
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Zambia
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Nepal

Thailand
Myanmar
Angola

Mosambik
Vietnam
Congo

Laos

Burkina Faso

Hydrologisk avdelings funksjonærer har vært engasjert i u-landsvirksomhet i en rekke land. I noen av disse landene
er den samlede innsatsen mange årsverk.

bare et lite antall stasjoner noenlunde vedlikeholdt med de beskjedne midler som MAJI
rår over.
Det er i det ovenstående sterkt fokusert på Tanzania og NORAD, siden NORADs
engasjement i dette landet fikk så stor betydning for Hydrologisk avdeling. Avdelingens
ansatte "assisterte" imidlertid også andre bistandsorganisasjoner. Steinar Flatjord dro allerede i 1965til Tanzania, med permisjon fra Hydrologisk avdeling og engasjert av SIDA.
I 1981ble Leif Egil Lorum engasjert av DANIDA som Senior Hydrologist i Water Master
Planning Coordination Unit ved MAJI i Dar es Salaam, der han ble i to ar. Lorum hadde
forøvrig da allerede tre års erfaring fra Malawi, hvor han hadde vært engasjert av WMO
i perioden 1974-77.

Forkortelser
FAO
UNDP
UN OTC
WMO
NORAD
DANIDA
SIDA

benyttet:
Food and Agriculture Organization
United Nations Development Programme
United Nations Office for Technical Co-operation
(senere UNTCD United Nations Technical Co-operation Development)
World Meteorological Organization
Norwegian Agency for Development Co-operation
Danish International Development Agency
Swedish International Development Authority
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Den siste som har vært ute på langvarig oppdrag i u-land er Kjell Repp. Han dro til
gjengjeld langt, helt til Oceania, til Papua New Guinea i 1989, hvor Bo Wingård tidligere
hadde tilbrakt ett år, fra 1979 til 1980 som Data Processing Specialist for UNOTC.
Prosjektet, "Strengthening of the Water Resources Assessment and Management",
som var finansiert av New Zealand gjennom UNDP, ble implementert av WMO i perioden 1989-92. WMO var således arbeidsgiver for Repp, som var ansatt som prosjektleder
og Chief Technical Adviser. Økende korrupsjon og kriminalitet gjorde prosjektgjennomføringen vanskelig, men prosjektet ble under sluttevalueringen, før Repp dro hjem etter
tre år, karakterisert som et av UNDPs mest vellykkede.
Repp hadde forøvrig allerede da han kom til Hydrologisk avdeling i 1987, flere års erfaring fra Afrika.
De "u-landshydrologer" som er omtalt i det foregående har alle vært stasjonert i uland i lengre tid. Noen har hatt permisjon fra NVE under arbeidet, andre har vært ansatt
av andre arbeidsgivere. Lengst u-landsansiennitet har sten Tilrem med nesten 10 r
(Tanganyika/Tanzania, Persia, Brasil, Indonesia), deretter følger Kjell Repp (Tanzania,
Kenya, Lesotho, Burkina Faso og Papua New Guinea) med vel 7 år, og Torstein Herfjord
(Uganda, Tanzania, Kenya og Sudan), Arne Lieng (Pakistan, Nigeria og Tanzania) og
Jakob Otnes (Tanganyika/Tanzania og Syria), alle med 6 år.
Men det er ikke bare langvarige u-landsoppdrag som har vært aktuelle, også svært
mange kortere oppdrag er utført. Endel av disse er utført av hydrologer som alt er nevnt,
f.eks. deltok Jakob Otnes sammen med Sverre Nordnes i perioder i 1968 og 1969i et team
i forbindelse med vannforsyning i Uganda. Likeledes deltok Øystein Aars i et kortere evalueringsoppdrag i Vietnam i 1978, knappe 3 år etter at krigen der var avsluttet. Men svært
mange andre av avdelingens medarbeidere har vært engasjert i dette arbeidet og derved
ytet verdifull assistanse til NORAD og andre bistandsorganisasjoner i u-land. Her kan
nevnes Nils Roar Sælthun (Dominikanske Republikk, Mosambik, Tanzania og Zambeziregionen), Lars-Evan Pettersson (Lesotho), Bjarne Krokli (Tanzania), Nils Otto
Kitterød (Congo), Sverre Huseby (Pakistan, Nepal, Thailand, Lesotho, Tanzania og
Laos), Arne Tollan (Myanmar og Angola), Dan Lundquist, nå sluttet i NVE (Zimbabwe
og Iran), Jon Ove Hagen, som har permisjon fra NVE (Iran), og Gunnar Østrem (India,
Pakistan og Nepal).
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AVDELINGENS INTERNASJONALE
KONTAKTER

De første årene inntil 2. verdenskrig besto Hydrologisk avdelings internasjonale kontakter vesentlig av studiereiser. Kanalvæsenets hydrologer hadde foretatt enkelte reiser allerede før avdelingen ble etablert, og avdelingens første sjef, Ingvar Kristensen, foretok en
utenlandsreise i 1898.
Det vitner om et behov for å kommunisere internasjonalt at G. Sætren, som da var
kanaldirektor, allerede i 1900 utga en bok om 'Les rivi@resde la Norvege et leur force
mo trice", (Norges elver og deres vannkraft), med beskrivelser og statistiske data for hovedvassdragene langs hele kysten, og med et kartbilag (1:2000 000) over nedbørfelt i SørNorge. Sætren utga en utvidet versjon av sin lille franske bok i 1906, så den må ha vært etterspurt.
Utenlandskontaktene ser ut tit å ha vært få og sporadiske i de første årene. Daværende avdelingsingeniør (senere avdelingsdirektør) Reinhardt Sognen deltok i 1934 på et
kurs i Vattenregleringsteknik, holdt av Svenska Vattenkraftforeningen. Det fremgår indirekte av Sognens rapport at det må ha vært lite gjensidig kontakt mellom svenske og
norske hydrologer tidligere. Søgnen nevner den svenske limnigraf som interessant (pris
250 kr), og at svenskene hadde uttrykt stor interesse for den norske "saltmetode", som

Brekontoret, som ble startet
av Gunnar Østrem i 1962, har
alltid hatt en bred internasjonal kontaktflate. I 1978 ble
det arrangert en såkalt
Workshop i Sveits om breregistrering med deltagere fra
alle land som har breer. I
Norge hadde vi da allerede
utgitt de to breatlasene over
Skandinavia, og vi kunne
bidra med mye nyttig erfaring
til andre som sto foran
tilsvarende oppgaver. På
bildet ses Brekontorets leder
i ivrig diskusjon under en
utflukt til Grosser Aletschgletscher. Til sammen er
representanter fra 4 kontinenter representert på bildet.
Foto Nils Haakensen.
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Hydrologisk avdeling har en bred internasjonal kontaktflate og har vært med på å arrangere en rekke internasjonale
møter og symposier. I april 1979 ble det avholdt en "Workshop on Remote Sensing of Snow and Soll Moisture by Nuclear Techniques" på Voss, og dette deltagerbildet viser 45 deltagere fra 13 forskjellige land.
Foto E.L. Peck (USA), 1979.

Aastad og Søgnen hadde utviklet noen år tidligere. Allerede i 1930-årene hendte det at
strømmålere ble kalibrert i Sverige. Denne praksis er tatt opp igjen fra 1980-årene, nå i
SMHis laboratorier.
Et praktisk samarbeid over svenskegrensen med utveksling av vannføringsdata ble
tidlig aktuelt i grensevassdragene, bl.a. Trysilelva-Klaralven.
Vannkraftutbygging har
også vært en foranledning til nabosamarbeid. Eksempler er utbyggingen av Øvre Namsen
og senere Skjomen-området, hvor svenske og norske hydrologer har felles kontrollor-roller.
Etter de første forsiktige steg over landegrensene ble avdelingens hydrologer gradvis
mer aktive i de internasjonale organisasjonene som vokste frem, og ikke minst i et nært
og nyttig nordisk hydrologi-samarbeid.

Internasjonale organisasjoner
I tiden før siste verdenskrig var internasjonalt hydrologisk samarbeid nærmest synonymt
med den internasjonale assosiasjon for vitenskapelig hydrologi, IASH, fra 1922 (se nedenfor). Først med FNs tilkomst etter krigen, og veksten av medlemmer i FN-familien av
internasjonale organisasjoner, kom også vår faglige orientering utad til blomstre.
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U-landsarbeid fordelt på oppdragsgivere
(54,1 %) FN-organisasjoner

(0,5%) N

Hydrologene våre har i sin u-landsvirksomhet arbeidet
for mange forskjellige oppdragsgivere (NGO står for
Non Governmental Organization).

/18,2%)

Konsulenter

(27,3%) NORAD

Til tross for vannets enestående og absolutt avgjørende betydning for menneskelig
helse, økonomi og velferd, er det ingen FN-organisasjon som har vann eller hydrologi
som eneste arbeidsfelt. Tvert imot er ansvaret spredt på over 20 ulike organer, som alle
har et annet hovedarbeidsfelt, og hvor vann er en av flere sektorer. Dette har nok gitt hydrologien mange kontaktflater mot f.eks. meteorologi (WMO), forskning og undervisning
(UNESCO), matproduksjon (FAO), utviklingshjelp (UNDP) og miljøspørsmål
(UNEP), men mangelen på enhet har trolig hindret storstilt samordning for å bidra til å
løse verdens vannproblemer.
De internasjonale organisasjoner som i kraft av sitt arbeidsfelt er viktigst for oss, og
hvor avdelingens hydrologer har vært mest aktive, er omtalt nedenfor:

Det er ikke få utviklingsland avdelingens funksjonærer bar arbeidet i.
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WMO
WMO, World Meteorological Organization, fylte et tomrom som fokus for samarbeid innen operativ hydrologi (bl.a. instrumentering, datainnsamling, varsling og prognoser),
da den etablerte en Commission for Hydrometeorology, CHy, i 1958 (Washington). Senere, 1991, er CHy gjort til en av WMOs "basic commissions", og hydrologien har dermed
styrket sin formelle posisjon innen WMO.
WMO gjennomfører sine hydrologiske aktiviteter i et Hydrology and Water Resources Programme, som sarlig dekker datainnsamling og -behandling, standardisering, prognosevirksomhet, og et Hydrological Operational Multipurpose System for teknologioverføring. WMO er svært aktiv som utgiver av tekniske rapporter og som symposie-arrangør.
Norge, og dermed Hydrologisk avdeling, har vært lokal arrangør for flere internasjonale
symposier med WMO som ansvarlig organisasjon.
Hydrologisk avdelings sjef er automatisk "hydrologisk rådgiver" for Norges permanente representant i WMO, dvs. Meteorologisk institutts direktør, og leder Norges delegasjon til CHy, som møtes hvert 4. år.
Flere av avdelingens medarbeidere har hatt verv og oppdrag for WMO. Særlig må
nevnes Ole Martin Melder, som etter noen år som ingeniør ved avdelingens Kontor for
overflatehydrologi ble tilsatt i 1964 som sekretariatsmedarbeider i WM Os hovedkvarter i
Geneve. Melder har i de seneste 30 år vært en meget god støtte for norske hydrologer med
ærend i Geneve, og en informasjonskanal når det gjelder internasjonalt samarbeid. Han
mottok ved CHy's møte i 1993 et diplom overrakt av Kommisjonens president, i erkjennelse av "his many years of eminent contributions to the work of the Commission and his
dedicated support for its aims".
Jacob Otnes var i noen år medlem avWMOs Advisory committee for hydrology, og
Arne Tollan hadde i 1970 et engasjement som konsulent ved WMOs sekretariat. Flere av
avdelingens medarbeidere har hatt u-landsoppdrag forWMO, se kap. 11.
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Hydrologisk avdeling har
som en av sine mange oppgaver å påse at magasiner
merkes med'faste og tydelige
angivelser av reguleringsgrensene". I Sitasjaure i Skjomen
er dette ordnet med vannstandsskalaer for hele reguleringsområdet, slik at vannstanden på minst en vannmerkeskala alltid vil være synlig.
Foto Ø. Aars, 1978.

UNESCO, (IHD-IHP)
Ikke noe annet enkelttiltak har betydd mere for utviklingen av våre faglige internasjonale
kontakter enn IHD, den Internasjonale hydrologiske dekade, 1965-1974.
Etter at UNESCO tidlig på 1960-tallet hadde forberedt et hydrologisk 10-r, inviterte
Jakob Otnes 10 norske institusjoner til et forberedende møte 5. nov. 1963. Møtet drøftet
et forslag til faglig program for Den internasjonale hydrologiske dekade, IHD, fra
UNESCO, og besluttet å anbefale at Norge skulle delta, og at det ble opprettet en nasjonal norsk IHD-komite. Forslaget ble sendt (daværende) Industridepartementet. Oppbygging av "representative områder" for studier av vannbalanse og hydrologiske prosesser
ble høyt prioritert, i likhet med såkalte "dekadestasjoner", nasjonale stasjonsnett for
observasjoner med særlig høy kvalitet av de viktigste elementer i vannets kretsløp.
Etter en lang saksbehandling oppnevnte Industridepartementet den norske IHD-komiten forst 28. mars 1966, med samtykke til at komit€ens budsjett, 406 300 kr. for forste
år, skulle dekkes som tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet. Dessuten ble det gitt tilsagn
om dekning av anleggsutgifter på ca. 1,2 mill. kr. over to år. Denne etter forholdene romslige økonomi, og sikkerhet for kontinuitet gjennom IHD-perioden, ga et sterkt puff til
norsk hydrologi. Uten Hydrologisk avdelings gode kontakt med vannkraftsektoren, og
departementets velvilje, ville det trolig blitt langt vanskeligere å komme igang på et så
høyt aktivitetsnivå.
Fra starten var 10vannfaglige institusjoner og universitetsinstitutter med i komiteen,
samt den norske UNESCO-kommisjonen. NVE stilte sekretariatsressurser for IHD-komiteen og foresto regnskapsforselen. Jakob Otnes var IHD-komit€ens nermest selvskrevne formann, og Arne Tollan ble tilsatt som sekretær. Formanns- og sekretærvervene var
knyttet til avdelingen gjennom 20 ar, fra starten og til 1984/86. Derfor er !HD-komiteens/
NHKs historie og resultater i disse 20 årene også i noen grad Hydrologisk avdelings historie. Komiteens formenn og sekretærer har i en stor del av de 27 års virksomhetsperiode,

Hydrologisk avdeling har de
senere år utvidet sin virksomhet til Svalbard. Pga. permafrost vil store sedimentmengder vaskes ut under vårflommen, og sedimentkonsentrasjonen i elvene kan bli stor.
Bildet viser en stasjon for
m&lingav vannforing og
materialtransport i DeGeer
dalen. Foto L. E. Pettersson.
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dvs. 1966--1993, kommet fra Hydrologisk avdeling: Otnes var formann fra starten 1966 og
til sin død 1983. Han ble etterfulgt av Bo Wingard 1983--1986. Tollan var sekretær for IHDkomiteen 1966-1975, og ble etterfulgt av Egil Skofteland 1975--1984. Det er et tegn på
hydrologiens spredning i Norge at Norsk Hydrologisk Komite i sine siste 8--9 r hentet formenn (Kjell Nordseth, Universitetet i Oslo og Bjørn Aune, Meteorologisk institutt) og
sekretær (Einar Berntsen, som i 1984 kom fra Glommens og Laagens Brukseierforening),
utenfor Hydrologisk avdeling. Slik sett ga den internasjonale kontakt som IHD var, også
støtet til en kraftig vekst innenlands.
IHD, og fra 1975 IHP,har gitt mange av avdelingens medarbeidere kontakter med internasjonale arbeidsgrupper og deltakelse i seminarer og symposier, også holdt i Norge.
Filefjell representative område. Den faglige innsatsen i IHD-komiteens arbeid ble
konsentrert om såkalte Representative områder. Hydrologisk avdelings arbeid gjaldt særlig Filefjell, men også Romerike. På Filefjell ble det 1966 bygget en helårsbolig for en
observatør med familie, "Varden". Det ble bygget en rekke vannføringsstasjoner i feltet,
og en meteorologisk stasjon på "Varden", med daglig rapportering. Ellers i feltet ble det
anlagt snopute (Kyrkjestolane), grunnvannsrr, markvannsmålinger, fordampningsfat,
lysimeter og nedbørstasjoner. Filefjell ble feltbase for en rekke spesialundersøkelser,
bl.a. sammenlikninger av ulike nedbørmålere, energibalanse under snosmelting, utproving av gammastråling for snømåling, istilvekst med og uten snødekke på innsjøer, og mye
mer.

Mardalsfossen ble et symbol på motstand mot kraftutbygging rundt 1970. Her fotografert i 1972 -- det siste
året fossen gikk naturlig.
Foto Nils Haakensen, 3. juni 1972.
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Fra åpningen av jubileumsutstillingen "Vann - liv i
omlop', pa Norsk Teknisk
Museum 22 mars 1995,
Verdens vanndag. Hydrologisk avdelings sjef er flankert
av Vassdrags- og energidirektoren, Erling Diesen, og
museets medarbeider Hans
Otto Pram, en av de hovedansvarlige for utstillingen.
Rolf Skretteberg, som var
avdelingens utstillingsansvarlige, er helt til høyre på dette
bildet og kommet noe i
skyggen av de ovrige.
Foto 0. Aars.
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Ett av de mange instrumenter som ble utviklet under IHD-programmet, og utprøvd
på Filefjell, var en oppsamlende nedbørmåler for langtids, ubetjent utplassering, en såkalt "totalisator". Den ble utviklet av avdelingssjef Anton J akhelln ved Meteorologisk institutts nedbøravdeling, med nitid innsats og en sans for detaljer som var karakteristisk
for Jakhelln. Arbeidet tok tid, og prototypen var kanskje ikke helt billig da den omsider
sto ferdig pa Kyrkjestolane. Den ble da på stedet døpt "da Costa", oppkalt etter
UNESCOs !HD-sekretær Jose da Costa, fordi, som Jakhelln forklarte: "Den har da kosta!"
Børge Sletaune som da var avdelingsingeniør ved avdelingen, var en dyktig byggeleder for oppbyggingen av "Varden" og alle målestasjonene, og med god hjelp fra lokale
bygningskyndige i Lærdal og Valdres. Men det hadde vært umulig a drive Filefjell-virksomheten uten gode og samvittighetsfulle observatører. Følgende var tilsatt gjennom
IHD-tiden:
1966-1971: Harald Kruge
1971-1972: Rolf Paulsen
1972-1974: Roar Sønsterud

Både Kruge og Sønsterud fikk senere arbeid i avdelingen i Oslo. Etter IHD-perioden er
observasjonene på Filefjell stort sett gradvis nedlagt, det ble for dyrt uten spesielle bevilgninger. "Varden" er idag i bruk som base for spesielle undersøkelser av kortere varighet,
og som populært feriested for avdelingens medarbeidere. Skiterreng og friluftsliv gjør Filefjell attraktivt, og vedlikeholdet dekkes av rimelige overnattingsavgifter.
Den norske !HD-komiteen etablerte såkalte dekadestasjoner for kjemisk vannanalyse av 23-25 parametre 4 ganger årlig i 11 større elver og 4 store innsjøer, Disse stasjonene var i drift i tiden 1966-1974. Dette var det første nasjonale stasjonsnett for vannkvalitet i vårt land. Stasjonene ble valgt nær allerede eksisterende vannføringsstasjoner.
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Det internasjonale samarbeidet som fulgte IHD/IHP har gitt avdelingen mange kontakter. Avdelingens hydrologer har deltatt i internasjonale arbeidsgrupper (eks.: IHD
Publication and information, A. Tollan; IHD SAPHYDATA (automatisk databehandling), E. Berntsen; IHP Committee to prepare "Applied hydrology for technicians", D.
Lundquist). Avdelingen har vært vertskap ved besøk i Norge av utenlandske hydrologer
og internasjonale grupper. Bl.a. sto IHD-komiteen med avdelingens bistand for arrangementet av WMO/IAHS Symposium on distribution of precipitation in mountainous
areas, Geilo, juli-aug. 1972.
Et annet resultat av IHD-tidens sterke internasjonale samarbeid er Northern Research Basins, et ganske uformelt forum for samarbeid mellom hydrologer i nordlige
land, med interesse for "kald hydrologi". Det arrangeres symposier i deltakerlandene etter invitasjon fra faglige institusjoner, og i en rekkefølge som er fri for diplomatiske og
prestisjefylte vurderinger. Norge har to ganger arrangert Northern Research Basin-møter, og Hydrologisk avdeling har vært sterkt med i begge arrangementene:
-- 1982, Ullensvang, Effect of distribution of snow and ice on streamflow
-- 1994, Svalbard, Polarhydrologiske temaer

Kanskje ett av de viktigste resultatene for norsk hydrologi av IHD-tiden, var de kontakter
og det samarbeidsklima som ble skapt mellom norske hydrologer og vannfaglige institusjoner. Før IHD var Hydrologisk avdeling i den grad faglig dominerende at "hydrologi"
i norsk ordbruk nærmest var ensbetydende med det Hydrologisk avdeling arbeidet med.
Etter IHD-perioden har fagkretsen vokst sterkt, og mange arbeidstakere ved et stort antall arbeidssteder kaller seg nå hydrologer, og samarbeider i felles prosjekter.
FRIEND-prosjektet har vært i drift siden 1985som et samarbeidsprosjekt mellom interesserte hydrologiske institusjoner i Europa, og som en del av UNESCOs internasjonale hydrologiske program, IHP. Lars Roald oppholdt seg ved Institute of Hydrology, Wallingford, UK, i perioden 1985-1988, som forsker innen FRIEND-prosjektet, og Nils
Roar Sælthun har vært leder for et delprosjekt om flommer. Hydrologisk avdeling er etter
avtale med de andre deltakerlandene i FRIEND, database-vert med særlig ansvar for
oppdatering av data fra de nordiske land. Forskning på grunnlag av FRIEND-data har gitt
verdifull viten om langtidsvariasjoner i avløpet i Europa, og nye teknikker for flom- og
lavvannsberegninger. Avdelingen var sterkt engasjert i NHKs arrangement av en internasjonal konferanse ved avslutningen av prosjektets første fase: Flow regimes from international experimental and network data sets, (Bolkesjø, 1989), og Roald var medredaktør
for symposiets forhandlinger.
I samband med UNESCOs IHD- og IHP-programmer fikk Hydrologisk avdeling på
slutten av 1980-tallet flere internasjonale kontakter innen urban hydrologi. Våre feltundersøkelser av tettsteder vakte internasjonal oppmerksomhet, og førte i 1990til en avtale
med UNESCOs International Research and Training Center for Urban Drainage (ved
Universitetet i Beograd) om åvirke som regionalt undersenter for urban hydrologi i kalde
strøk. Avtalen åpnet interessante perspektiver for utenlandsoppdrag, men er i praksis
blitt uaktuell pga. utviklingen i det tidligere Jugoslavia.
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Under storflommen i juni 1995 leide NVE et helikopter for bl.a. dokumentere flommens omfang. Her ser vi Nes
kirke på Romerike den 3. juni, før flommen kulminerte. Foto Geir Gautun, 3. juni 1995.

IASH-IAHS
International Association for Scientific Hydrology, IASH, ble opprettet 1922, og forandret navn i 1970 til International Association of Hydrological Sciences, IAHS, Den er en
av 7 foreninger (bl.a. for meteorologi og oseanografi) under den Internasjonale union for
geodesi og geofysikk, IUGG, som igjen tilhører International Council of Scientific
Unions, ICSU. Denne familien av vitenskapelige organisasjoner er ikke-statlig, og driver
sin virksomhet med bidrag fra forskjellige hold, særlig fra nasjonale vitenskapsakademier. IAHS var særlig viktig som fokus for det internasjonale samarbeidet før FN-organisasjonene etter krigen tok opp vannspørsmål, spesielt WMO/CHy fra 1958. IAHS sto
f.eks. bak etableringen av IHD i 1965 sammen med UNESCO.
Norsk deltakelse i IAHS og dens underorganer, var i tidligere år helt dominert av
Hydrologisk avdeling. Idag er også hydrologer fra mange andre institusjoner med. En
norsk hovedrepresentant i IAHS utses av Norsk geofysisk forening. For tiden, 1995, er
dette Nils Roar Sælthun, Hydrologisk avdeling.
En spesiell begivenhet var IASHs første generalforsamling etter krigen. Den fant
sted i Oslo i august 1948, med 34 deltakere fra 16 land. Møtet ble åpnet av overingeniør
Halvdan Klæboe på vegne av den norske arrangementskomiteen. Medarrangør var også
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Vannføringsmålinger ble
foretatt mange steder i
Glomma under flommen i
juni 1995. Her benyttes et
akustisk doppler-utstyr
(ADCP) ved Blaker nedenfor
Rånåsfoss. Se tørkestativet
bak Geir Gautun! Som
assistent fungerte Nils Sjodin
fra SMHI som også lånte ut
instrumentet.
Foto 6. juni 1995.

professor Knut Faegri, sekretaer for IASHs kommisjon for snø og breer. Assosiasjonens
daværende president, som ledet møtene, var Slettenmark, direktør for SMHI.
Det sier litt om de beskjedne kår for internasjonalt hydrologisamarbeid dengang at
IAHSs sekretær overførte 600 sveitserfranc til dekning av det ukelange Oslo-møtets omkostninger. Han måtte meddele at assosiasjonen hadde lidd et betydelig økonomisk tap
på grunn av devaluering av den franske franc.
Klæboe fremførte et oversiktsforedrag med lysbilder om "Hydrological conditions in
Norway". Foredraget ga en allmenn oversikt over Norges topografi, nedbørforhold og
hydrologiske regimer. Vannkraftsektorens betydning ble understreket, og Klæboe opplys-
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Ved å slå opp på tekst-TV kan
enhver som ønsker opplysninger om flomsituasjonen i
landet vårt skaffe seg oversikt
over dette. Avdelingen holder
til en hver tid oversikten
oppdatert. Denne tjenesten
har vist seg meget nyttig.
Eksempelvis varslet
prognosetjenesten ijanuar
1995 en moderat flomsituasjon i det sørligste Norge.
Varslet på tekst-TV så da ut
slik som gjengitt her.
Foto O. Schjott-Osmo

te at av de vel 500 vannmerkene i drift (både vannstands- og vannføringsstasjoner), var
10 % utstyrt med limnigrafer, dels av Ott-fabrikat, dels av svensk type.
De norske faglige presentasjonene var ikke mange, men av god kvalitet. Ialt ble det
holdt
38 foredrag om grunnvann, ingen norske
50 foredrag om snø og breer, 3 norske:
Devik: Ice formation in lakes and rivers
Devik: Supercooling and ice formation in open waters
Fægri: On the variations of Western Norwegian glaciers during the last 200 years.
52 foredrag om overflatehydrologi, 1 norsk:
Klæboe: Fluctuation in run-off

Andre nordmenn tilstede var Jakhelln og Stavstrand. Det synes underlig at ikke flere
norske hydrologer benyttet anledningen til å delta i møtene.
Hydrologisk avdeling arrangerte i 1992 sammen med IAHS et internasjonalt symposium om Erosion and sediment transport monitoring programmes in river basins, med Jim
Bogen som leder for arrangementet, Sundvolden 1992. Symposiet var svært vellykket.
Det er fristende å sitere fra noen av takkebrevene:
"I was aware of some of your work, but had no idea of its breadth and quality, with much of it providing world leadership. I am sure that the symposium has made a large section of the international
scientific community in this area aware of the nature and quality of the research done by NVE and
it has improved the profile of NVE" (L.J .Olive, Univ. of New South Wales, Australia)
"I feel that the Oslo Symposium was the most successful meeting organized by the International
Commission on Continental Erosion (under IAHS) in recent years." ... "NVE has made a major
contribution to international scientific effort in this field" (sedimentproblemer i arktiske strøk og
høyfjells-områder) (D.E. Walling, President I CCE, Univ. of Exeter, UK).
"From our greeting by Torstein Herfjord of NVE upon our arrival at Fornebu Airport, through our
departure from Norway, we were treated like Norwegian Royalty! The hospitality afforded us during our visit was above and beyond the call of duty." (W.R.Osterkamp andJ.R.Gray, USGS, USA)
"... let me thank you from my heart! I know from many sources that people living in the Northern
Countries of Europe are of a special education and civilization -and I sincerely admire them" (T.
and D. Botzan, Romania)

Store ord, men også vitnesbyrd om at Hydrologisk avdeling har en internasjonal vitenskapelig posisjon innenfor enkelte faggrener.
ICSI -The International Commission on Snow and Ice
ICSis forløper er like gammel som Hydrologisk avdeling; Commission Internationale des
Glaciers ble stiftet i 1894 som et organ under den internasjonale geologiske kongress, etter initiativ av bl.a. en britisk geolog, Marshall Hall, og en sveitsisk professor, Francois
Alphonse Forel. Fore I har også fått æren av å ha skapt moderne vitenskapelig limnologi
(læren om innsjene), og han hadde utgitt årlige rapporter om sveitsiske brevariasjoner
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siden 1880, og et internasjonalt program for brevariasjoner ble en viktig del av kommisjonens arbeid. Først i mellomkrigsårene ble internasjonalt vitenskapelig samarbeid bedre
organisert, og fra 1927 ble breforskerne organisert i en Glacier Commission under IASH
(se ovenfor).
Norsk glasiologi var på den tiden på arbeidsprogrammet til Universitetet i Oslo og
Norges Svalbard- og Ishavsundersokelser (1928--1947), fra 1947 Norsk Polarinstitutt, og
Svalbard- og Ishavsundersøkelsenes leder, Adolf Hoel, var president for Glacier Commission på 1930-tallet. Snøhydrologi ble knyttet til breforskningen fra 1939, og den nye International Commission on Snow and Ice har eksistert siden 1948. Av stor betydning for
norsk forskning på dette området var den norsk-svensk-britiske Antarktis-ekspedisjonen
1950--1951.
Hydrologisk avdelings deltakelse i ICSis arbeid begynte naturlig nok først etter at avdelingens Brekontor kom til i 1962. Det var da naturlig alage en oversikt over landets breer.
I samarbeid med Olav Liestol, Norsk Polarinstitutt, ble et oversiktskart over breer i SørNorge laget i målestokk 1:500000. Senere ble alle breer i Sør-Norge registrert i et system
foreslått av UNESCO, (Atlasover breer i Sør-Norge, 1969, revidert utgave 1988). De nordnorske breene ble tilsvarende registrert sammen med alle svenske breer i et samarbeid mellom NVE og Stockholms Universitet (Atlas over breer i Nord-Skandinavia, 1973).
Da prof. Fritz Miller ved ETH i Zurich laget en IHD-guide for globale breinventeringer i samarbeid med ICSI, var det naturlig at også norske data ble sendt til et "Temporary Technical Secretariat", TIS, for nasjonale breregistreringer. TIS er nå omdannet til
World Glacier Monitoring Service, og norske breers massebalanser publiseres sammen
med liknende data fra hele verden i 5-årlige rapporter, "Fluctuations of glaciers". Det seneste bind omfatter perioden 1985--1990.
Ledet av United States Geological Survey utgis nå et 11 binds verk, Satellite Image
Atlas of Glaciers of the World, hvor både Hydrologisk avdeling og Norsk Polarinstitutt
har deltatt med materiale fra henholdsvis norske fastlands breer og fra Svalbard og Jan
Mayen. Verket utnytter et enormt bildemateriale fra Landsat-satellittene.

IASC
En forholdsvis ny ikke-statlig organisasjon for forskning i Arktis kom til i 1990, IASC, International Arctic Science Committee. Jon Ove Hagen, seksjonssjef for Bre- og snoseksjonen 1993--95,er formann for IASCs arbeidsgruppe for arktisk glasiologi.
IAHR
International Association for Hydraulic Research, er forum for bl.a. avdelingens eksperter på is i vassdrag og tekniske tiltak for å minske isproblemer. IAHRs iskomite ble
opprettet 1959 med deltakelse av Olaf Devik, og avdelingens fagfolk har deltatt aktivt
med foredrag og i arbeidsgrupper. Det seneste is-symposium ble holdt i Trondheim 1994,
og med arrangørstøtte fra avdelingens Seksjon for miljøhydrologi.
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IGS
International Glaciological Society, har vært også de norske glasiologenes internasjonale
møtested, og dermed et forum for Hydrologisk avdelings breforskere. IGS har en nordisk
gruppe (Nordic Branch) som arrangerer regionale møter.
Avdelingens kontakt med IGS har vært særlig sterk siden 1980-tallet, ikke minst med
organisering av et internasjonalt symposium sammen med Norsk Geoteknisk Institutt om
Snow and glacier research related to human living conditions, Lom 1988.
En anerkjennelse av norske glasiologers bidrag til IGSs virksomhet kom 1993, da
Bjørn Wold ble valgt som den første norske president for IGS. Wold hadde i perioden
1981--1992vert sjef for avdelingens brekontor, (fra 1991: bre- og snoseksjon).

Nordisk samarbeid
Nordiske hydrologkonferanser
Den første nordiske hydrologkonferanse ble holdt i Stockholm 16.-21. sept. 1955 etter innbydelse fra Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Man ble enig om å holde
slike konferanser hvert 3. år, og den 2. nordiske hydrologkonferanse ble holdt i Oslo 26.30. august 1958 med Hydrologisk avdeling som arrangør. Avd.dir. Søgnen var norsk vert.
Denne serien konferanser fortsatte til 1967:
1955 Stockholm
1958 Oslo
1961Viborg
1964 Reykjavik
1967 Helsinki

Disse konferansene var sterkt dominert av de fem nordiske sentrale institusjonene for
hydrologi, som også var lokale arrangører. Det deltok likevel regelmessig representanter
for de nasjonale meteorologiske institutter og vannkraftindustrien (særlig i Finland,
Island, Norge og Sverige). Møteprogrammene gjenspeiler arbeidsoppgavene i de fem sosterinstitusjonene, og var særlig fyldige på emner om is og snø, vannkraftregulering, flommer og lavvann. Måleteknikk og databehandling og-presentasjon var naturligvis av felles
interesse. Det er også interessant å lese debattreferater om utdanningsbehov, (ingen nordiske land hadde professorater i hydrologi før ca. 1970); og de nye datamaskinene pa 1950tallet (hullkort ble spådd et langt liv, parallelt med hullbånd).
Under IHD-tiden vokste kretsen av hydrologer og institusjoner med hydrologisk arbeid sterkt, og det ble unaturlig å begrense de nordiske hydrologkonferansene til de sentrale institusjonene, dvs. Hydrologisk avdeling og søsterinstitusjonene. Etter initiativ i de
nordiske !HD-komiteene ble Nordisk Hydrologisk Forening stiftet 1970, med et bredt
medlemsgrunnlag, idag ca. 300 personlige medlemmer, derav 70 norske. Nordisk Hydrologisk Forening er først og fremst arrangør av den nåværende serien av nordiske hydrologkonferanser:
131

1970 Stockholm
1972 Sandefjord
1974 Ålborg
1976 Reykjavik
1978 Helsinki
1980Verndalen
1982 Førde

1984 Nyborg
1986 Reykjavik
1988 Rovaniemi
1990 Kalmar
l992Alta
1994 Thorshavn

Ved de tre konferansene som er holdt i Norge har Hydrologisk avdeling vært sterkt med
i arrangementene. De gir for mange yngre hydrologer kanskje den første erfaring som foredragsholder for et internasjonalt publikum, og både yngre og eldre kommer gjerne tilbake til nye konferanser. De nordiske konferansenes betydning for faglig samarbeid og
kontaktskaping er svært stor, og høyt verdsatt. Som eksempel på avdelingens bidrag til det
nordiske fellesskapet nevnes antall foredrag ved de seneste 5 konferansene med avdelingens medarbeidere som forfattere: 1986: 5, 1988: 4, 1990: 3, 1992 (Alta): 14, 1994: 9.

CHIN
CHIN (Cheferna for de hydrologiska institutionerna i Norden), er et samarbeid med de
4 andre søsterinstitusjonene med nasjonalt ansvar for operativ hydrologi: Danmarks miljøundersøgelser, Vatten- och miljostyrelsen (FinianctJ, Orkustofnun (Island) og Sveriges
Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Lederne for de hydrologiske tjenestene møtes
regelmessig, vel 1 gang årlig siden ca. 1985, for erfaringsutveksling og styring av et antall
felles nordiske prosjekter (bl.a. stasjonsnett, GIS, fjernanalyse, tidsserier og klimaendring).

Personalutveksling
Utenlandske hydrologer i avdelingens tjeneste
Utenlandske medarbeidere ved Hydrologisk avdeling forekom såvidt vi vet ikke før etter
siste krig. Den første var Edvigs Kanavins (han endret senere navnet til Kanavin), fra
Latvia, som ved hjelp av Søgnen kom til Norge og NVE i 1949. Han ble i 1950 den første
sjef for avdelingens Iskontor. Sammen med Olaf Devik i Det offentlige isutvalg ga
Kanavin ishydrologien et kraftig oppsving, og organiserte observasjonstjeneste
og
rapportering med stor energi. Hans gebrokne norsk og håndskrevne rapporter, figurer og
tabeller var karakteristiske trekk hos en uvanlig vennlig og respektert kollega, og han huskes av mange i kraftbransjen bl.a. fra utallige skjønn. Kanavin døde i 1990.
Etter oppstanden i Ungarn 1956 fant mange ungarere et nytt hjem i Norge. Til Hydrologisk avdeling kom etterhvert Anna og Jozsef Santha, hun som tegner, han som kartograf. Jozsef ble her til sin pensjonering i 1993, og var en markert personlighet med en rakrygget militær holdning og sjarmerende vesen.
Blant andre ikke-nordiske hydrologer som har hatt lengre studie- og arbeidsopphold
ved avdelingen nevnes: M. Kahl (Australia), Zanon (Italia), J. Bahadur (India),
W. Tangbom (USA), R. Hooke (USA), R. Mook (Tyskland, senere bosatt seg i Norge),
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I. Kravtsova (USSR). Særlig nevnes Mike Kennett (UK) og Jack Kohler (USA), som
begge er tilsatt som overingeniører ved avdelingens Bre- og snøseksjon i jubileumsåret,
Kennett siden 1987, Kohler siden 1994.
Andre nordiske lands hydrologer har fra tid til annen hospitert ved avdelingen, og
dermed brakt norsk hydrologisk praksis inn i søsterinstitusjonene i våre naboland, og omvendt. Særlig huskes Sigurjon Rist, Eberg Ellefsen og Oddur Sigurdsson, alle fra Island,
og Eva Johansson og Pia Rystam fra Sverige. Glasiologen Helgi Bjrnsson fra Island
arbeidet en tid ved avdelingen.
Særlig mange svenske kolleger er kommet til avdelingen som arbeidstakere, og blitt
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Hydrologisk avdeling har
vært arrangør for en rekke
internasjonale møter og
symposier. Bildet viser
Gunnar Østrem foran en
internasjonal tilhørergruppe
ved Nigardsbreen under et
symposium i International
Glaciology Society, som ble
holdt på Geilo i 1980 og
etterfulgt av en ekskursjon i
Syd-Norge.
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værende i Norge for kortere eller lengre tid, noen med norske ektefeller: Lars-Evan
Pettersson (overing. ved avdelingen), J6rgen Nilsson, Torbjrn Jutman, Lars Gottschalk
(nå professor i hydrologi ved Universitetet i Oslo), Dan Lundquist (nå ved Glommens og
Laagens Brukseierforening), Harald Grip, Wibj6rn Karl€n, Anders Wilen. Denne "invasjonen" fra Sverige var særlig stor i årene 1973-1985, og har bidratt sterkt til våre gode og
vennskapelige kontakter med Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut,
SMHI, og flere svenske universiteter.
Norske hydrologer i utlandet
Etter ca. 1960 har flere av avdelingens hydrologer hatt studie- eller arbeidsopphold i utlandet, (bortsett frau-landsoppdrag, se kap. 11). Listen nedenfor tar med bare opphold
av minst noen måneders varighet.
Øystein Aars, New Mexico Institute of Mining and Technology, 1960-61
Gunnar Østrem, Canada, 1964-65, 1971; professor ved Stocholms Universitet, 1981-1983
Arne Tollan, Nordisk tjenestemannsutveksling, Sverige, 1964-65; UNECE (Geneve) 1983-1985;
EEA (Brussel) 1992-1993
Østen Tilrem, MSc, USA, 1965-1966
Randi Pytte, USGS-Glac. Section, Washington, 1967
Bjørn Renshusløkken, Irrigation and Water Supply Commission, Queensland, Australia, 19681969
Sverre Krog, Sommerkurs, Moskva Universitet, 1969
Kjell Hegge, Sommerkurs, Moskva Universitet, 1970
Arve M. Tvede, Carleton University, Ottawa, Canada, 1975-1976
Lars Roald, Institute of Hydrology, UK, 1984-1986

En spesiell form for utenlandsopphold er deltakelse i de nordiske vitenskapelige Antarktis-ekspedisjonene. Bjørn Wold, Mike Kennett og Tron Laumann har deltatt fra Hydrologisk avdeling. Det er særlig kartlegging av shelf-isens tykkelse med hjelp av radarteknikk
som har stått på arbeidsprogrammet. Lokaliseringen av linjen hvor shelf-isen "slipper taket" i undergrunnen og flyter i havet er viktig for å vurdere virkningene av en global
oppvarming.
Det er ingen tvil om at utenlandsopphold gjør at avdelingens kompetanse holdes
oppe på et internasjonalt nivå. Det skapes også personlige kontakter, med gjenvisitter,
gjerne med gjesteforelesninger, som ofte har kommet avdelingen og dermed norsk hydrologi til nytte.
Sett i et 100 års perspektiv har Hydrologisk avdelings internasjonale kontakter skiftet
totalt karakter. Fra de første IO-årenes sporadiske en-manns studiereiser for å lære andre
lands teknologi, gjennom gradvis deltakelse i internasjonale fora etterhvert som samarbeid ble organisert, til dagens sterke orientering utad. I jubileumsåret bruker avdelingen
ca. 5 % av budsjettet på internasjonalt samarbeid. Tiden etter Annen verdenskrig ga sterk
vekst i vår internasjonale kontaktflate, gjennom tilkomst av flere organisasjoner med spesielle interesser, gjennom et systematisk og intimt nordisk samarbeid, ekspertbistand til
utviklingsland, og ikke minst med IHD som var en kraftig katalysator. Siden rundt 1965
er Hydrologisk avdeling sterkt internasjonalt orientert både gjennom tallrike studie- og
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arbeidsopphold, utstrakt deltakelse i og arrangement av internasjonale symposier, tillitsverv i internasjonale organisasjoner, publisering, og ikke minst gjennom de mange personlige kontakter som er skapt med utenlandske kolleger. Idag er faglig vekst nesten utenkelig uten et levende internasjonalt samarbeid.

*

Om et levende internasjonalt samarbeid er aldri så ønskelig, så kan det i praksis noen
ganger oppstå situasjoner som ikke akkurat er ventet. Det kan følgende historie Aksel
Wennberg opplevet fortelle om:
Formaliteter kan være viktige!
Hydrologien kjenner ingen grenser. Men hydrologene gjør det, og av og til i større grad enn de setter pris på. En av avdelingens ingeniører, Aksel Wennberg, hadde på 60-tallet tjenesteområde som
omfattet den nordligste del av landet. Det medførte vannføringsmålinger bl.a. i grensevassdragene. I juni 1964 skulle det måles i Pasvikelven. Ettersom denne grenseelven ble kontrollert og
bevoktet meget strengt fra sovjetisk side, og følgelig også fra norsk side, så måtte de nødvendige
tillatelser for kryssing av elven innhentes. Dette ble gjort i et møte mellom sovjetiske og norske
representanter, bl.a. deltok en offiser fra grensestyrkene på den andre siden, en sovjetisk major
med sterkt begrensede fremmedspråklige kunnskaper. Forståelsesfull og grei a ha med a gjore, men
det måtte brukes tolk. Det gikk enkelt å få et grensepass for arbeid i elven ved Skogfoss, ved grensepel 121. Imidlertid skulle det også måles ved Jordanfoss ved Fjærvatn, ca 3 mil lenger opp i elven,
ved grensepel 60. Det ble ordnet ved avtale om at samme passet skulle kunne brukes der. Både
Wennberg og hjelpemannen hans, Ole Olsen fra Vadsø, ble utstyrt med passet som gjaldt for
Skogfoss.
Til bruk ved målingene i Pasvikelven hadde de to båter, en robåt som ble brukt til selve målingene, og en "hjelpebåt" med påhengsmotor. Som vanlig ved flommålinger ble det målt ved flere
vannmerker i løpet av flomperioden. Fra de første målinger ble tatt og tilWennberg igjen skulle måle ved Jordanfoss gikk det således ca 2 uker.
Wiren som strekkes til feste for båten under måling skulle så gjøres fast på den andre siden av elven, det vil si på den sovjetiske siden. Ole Olsen rodde derfor over, hoppet i land og ble umiddelbart
tatt hånd om av en sovjetisk grensepatrulje som kom løpende med en stor schæfer i bånd. Wennberg
så at Olsen fikk problemer, tok motorbåten og satte over elven for å hjelpe til. Dermed var de to
stykker i sovjetisk varetekt! Patruljen besto av to soldater og et befal. Disse snakket lite annet enn
russisk, men det fremgikk av den svært så mangelfulle kommunikasjon at et pass for arbeid ved
grensepel 121 ikke gjaldt ved pel 60, og at de to norske således ulovlig hadde gått inn på sovjetisk
område! Etter en stund satte befalet de to soldatene til å passe på Wennberg og Olsen, mens han
selv forsvant i retning av militærposten, som lå godt skjult et eller annet sted inne i terrenget. Det
gikk vel ikke mer enn en 15-20 minutter, så kom han tilbake. Og, til alt hell skulle det vise seg, sammen med majoren som hadde vært med pa a utstede passet! Det som kunne utviklet seg til en utrivelig situasjon endte derfor i dette tilfellet godt, og vannføringsmålingene kunne gjenopptas.
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HYDROLOGI OG SAMFUNNSØKONOMI
Innledning
I følge Ringstad (1993) defineres samfunnsøkonomi som "læren om bruk av knappe ressurser for å dekke menneskenes ulike behov".
I definisjonen står altså begrepet "ressurs" sentralt. I den økonomiske fagterminologien skilles det igjen mellom naturressurs, arbeidskraft og realkapital. Vann faller klart innen gruppen naturressurs. Det skilles også mellom flere typer "goder" som skal dekke de
ulike behov som menneskene har. Begreper som nyttes her er frie goder, private goder,
kollektive goder, sosiale goder, formyndergoder og miljøgoder. Vannressursene ble tidligere, og i visse sammenhenger, betraktet som et fritt gode; dvs at det var tilgjengelig i så rikelige mengder at alle kunne få dekket sine behov fullt ut. Synet på våre ferskvannsressurser som et tilnærmet fritt gode har nok også preget våre hydrologer sterkt og har betydd
at interessen for a fordype seg i sammenhengen mellom vann og samfunnsøkonomi har
vært minimal, skal en dømme etter innholdsfortegnelsene i våre publikasjoner gjennom
99 år, se NVE-publikasjon 6-94 (Herfjord et al. 1994).
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Sarpsfossen nederst i Glomma er den vannrikeste fossen i Norge. Under Oommen 1995 var vannføringen 3 800 m /s.
Den store energimengden ble tidlig tatt i bruk. Fossen er blitt utbygget i flere etapper av Borregaard og Hafslund som
ligger på hver sin side av fossen. Dette bildet er fra varflommen 1923. Foto 0. Strand, 26. mai 1923.

136

Idag er det rådende syn at vannet kan være både et privat gode (kjøp av kildevann),
et kollektivt gode (vann som turistmagnet og ferdselsveg), eller et miljøgode (fiskevann,
rekreasjonsbruk). Karakteristisk for vannets verdi som et miljøgode er at verdien lett forringes ved annen bruk (som ved utslipp fra industri og jordbruk).
I tillegg til de økonomiske sidene ved bruk av ferskvannet er det også nødvendig å
nevne de juridiske forhold. I norsk lovgiving er vannet og vassdragene i utgangspunktet
en privat eiendom. Bruksrett til vann i vassdragene skal derfor godkjennes, eller kjøpes
av grunneieren og han skal ha erstatning for den eventuelle skade som andre har forårsaket ved sin bruk av vannressursene. Dette privat-juridiske aspektet i norsk vassdragsjus
er meget viktig, bl.a. for å forstå den omfattende hydrologiske publiseringen som gjennom årene er blitt lagt ned i skjønnsrapporter, spesielt gjelder dette selvfølgelig skjønn etter de store kraftutbyggingene. Dessverre er mye av dette materialet lite tilgjengelig og
følgelig også lite kjent, fordi hydrologene i prinsippet opptrer som privatpersoner i
skjønnsretten når de er oppnevnt som sakkyndige.
La oss se nærmere på de ulike bruksbehov av vann og hvordan de norske hydrologene kan ha bidratt til å "dekke menneskenes ulike behov" slik definisjonen på samfunnsøkonomi tilsier. I dette kapitlet er det bare brukt norske eksempler, men på enkelte sentrale områder kunne det ha vært aktuelt å trekke inn erfaringer fra andre land, f.eks fra
publikasjoner som viser kost/nytteberegninger for hydrologiske data. Et par slike publikasjoner er nevnt i referanselista, WMO (1990)og Cordery and Cloke (1992)

Da det meste av tømmeret
tidligere ble flotet, var
Hydrologisk avdelings arbeid
av betydning for tømmerfløtning og bygging av flotningsdammer og tømmerrenner.
Her ses inntaksdam og
tømmerrenne ved M. W.
Stangs kraftverk i Vrangselv
ved Kongsvinger ca l km
sydvest Granli jernbanestasjon. På baksiden av
originalen står denne anmerkningen: "Tømmerrennen går
fra inntaksbassenget til
Hærsjø - også alminnelig
kalt Flygindsje?".
Foto 0. Strand, 28. aug. 1923.
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Vettisfossen er en av Norges mest kjente fosser, og ble
fredet for kraftutbygging allerede i 1923. Fossen har et
fritt fall på 370m. Foto Jørgen Gløersen, 29. mai 1932.

Vannkraften
I hele den tid vår avdeling har eksistert har bruken av vann til aprodusere elektrisitet vært
den helt dominerende bruksinteresse. Intensiteten i kraftutbyggingen i Norge har gått i
bølger, med de største toppene mellom 1910og 1925 og fra 1945 til 1985. De siste 10 år er
det blitt stadig færre store nye kraftprosjekter som fremmes for konsesjonsbehandling og
det er idag liten grunn til a tro på noen stor ny kraftutbyggingsepoke; til det er det for få
gjenværende ikke-vernete vassdrag som har billige og lite kontroversielle utbyggingsprosjekter. Pr.1.1.1995var det ialt utbygd 111,8TWh i midlere produksjonsevne fordelt på ialt
ca 845 kraftstasjoner. 35,3 TWh var vernet, mens bare 2,4 TWh var under utbygging eller
hadde fått konsesjon (NVE, Energiavdelingen). Til sammenlikning var det i 1977hele 15
TWh under utbygging (NVEs årsberetning).
Ialt hadde el-forsyningen i 1990en kapitalbeholdning på 195milliarder kr., et tall som
ikke ligger langt under tilsvarende kapitalbeholdninger i petroleumsvirksomheten og i
summen av all annen industri og bergverk (Faktaheftet). Gjenskaffelsesverdien for hele
den norske kraftsektoren er grovt beregnet til 400 milliarder, i størrelsesorden som et helt
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års statsbudsjett. Til grunn for alle disse enorme investeringene ligger bl.a våre hydrologiske data. For å kunne få best mulige tall for tilgjengelige vannvolum og om variabiliteten i disse, har kraftverkene, direkte eller indirekte, betalt for storparten av våre målestasjoner. Hvor mye kraftselskapene totalt har investert i bygging og drift av hydrologiske
målestasjoner har vi ikke tall for, men av Hydrologisk avdelings oppdragsomsetning på ca
16 millioner i 1993 kom ca 65 % fra kraftselskaper.
De økonomiske konsekvensene av gale hydrologiske grunnlagstall ved planlegging
av vannkraftverk synes, forbausende nok, å ha vært viet liten oppmerksomhet. Ihvertfall
har det ikke vært mulig å få tak i noe skriftlig dokumentasjon av konkrete tilfeller. Positive
uttalelser om nytten av våre isohydatkart er det derimot flere av, bl.a. fra Sira-Kvina kraftverk (Haugom, pers.med.) som sier at det isohydatkartet som ble laget for dem i 1967 har
de hatt stor nytte av både under planlegging, drift og skjønn. På annen plass i dette jubileumsskriftet har sjefingeniør Jørgen Sørensen gitt uttrykk for sin vurdering av den nytte
Statskraftverkene har hatt av samarbeidet med Hydrologisk avdeling. Ved samtaler med
kraftplanleggere har det vært påpekt følgende konsekvenser:
A. I NVEs landsdekkende kartlegging av vannkraftressurser inngår normaltilsiget som en av
grunnverdiene, oftest er verdiene beregnet ut fra våre isohydatkart. Det har imidlertid ikke
vært mulig å bruke en felles hydrologisk periode for de hydrologiske grunnlagsdata som inngår
i kartleggingen. Mange prosjekter er derfor beregnet på foreldete tall. En fullstendig landsgjennomgang med de nyeste normaltilsig (1960-90) vil trolig gi et vesentlig høyere kraftpotensiale
enn de 176TWh som regnes å være økonomisk utnyttbare idag, kanskje 5 % høyere (Johnsrud
og Vik 1992).
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Mange av de gamle fossene er forsvunnet til fordel for kraftutbyggingog finnes n2 bare som stedsnavn. Her ses Svelgfoss i Tinn@(mellom Tinnsjo og Notodden) i #ret 1900.
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B. Under planlegging av en lang overføringstunnel som tar inn mange delfelt vurderes vannmengdene fra de enkelte delfelt, og tunnelen avsluttes ved det første delfelt det ikke blir lønnsomt å
ta inn. Dersom dette feltet i planfasen er gitt for lave vannmengder, kan konsekvensen være at
tunnelen sluttes av for tidlig. I virkeligheten kunne dette feltet likevel ha vært lønnsomt åta inn,
fordi vannmengdene senere viste seg å være undervurderte. Men dette viser seg i praksis ofte
vanskelig å gjøre noe med, fordi tapet for kraftverket ved å tørrlegge tunnelen i lengre tid for
å forlenge den, blir for stort.
C. Ved fastsettelse av minstevannføringer i elvestrekninger nedenfor kraftstasjoner eller magasiner beregnes hvor mye tilsiget fra lokalfeltet kan bidra med. Restminstevannføringen må slippes fra magasin eller via kraftstasjon. Dersom det senere viste seg at lokaltilsiget ble overestimert, så kan konsekvensen være at kraftverket må kjøres på en mer ugunstig måte enn ønskelig.
Dette kan få uheldige økonomiske konsekvenser i form av "tvungen" bruk av vann som kunne
vært spart til perioder med høyere kraftpriser og ved merslitasje på turbiner pga kjøring på lav
virkningsgrad.
D. Feil i tilsiget til planlagte magasiner kan ha som konsekvens at magasinet over- eller underdimensjoneres. Ved overdimensjonering er de økonomiske konsekvensene knyttet til unødig dyre demninger, unødvendig nedhoggig av produktiv skog, erstatninger for neddemming av landarealer som likevel sjelden blir oversvømmet og, i samfunnsøkonomisk terminologi; misbruk
av et miljøgode. Det hevdes fra kraftverkshold at overdimensjonering av magasiner neppe har
skjedd ofte. "Problemet" har heller vært en underdimensjonering pga uonskete miljokonsekvenser ved å gjennomføre en økonomisk optimal dimensjonering.
E. Flomoverløp på dammer skal dimensjoneres i forhold til forventete ekstreme tilløpsflommer.
Måten disse flommene er blitt beregnet på og det hydrologiske grunnlaget for dem, har nok
vært så ymse gjennom tidene, men kravene til beregningene er blitt betydelig skjerpet de senere
år. Feil dimensjonering kan i verste fall føre til et dambrudd og forårsake store skader i nedenforliggende vassdrag. Vi har heldigvis få eksempler på slike hendelser i Norge, men på Senja ble
dammen ved Hestvatnmagasinet ødelagt av en stor tilløpsflom i 1947 og hele magasinvolumet
på 40 mill. m? fikk fritt avløp. Det hevdes at vannføringen i elva nedstrøms på det meste kom
opp i 7000 m 3/s! Også ved magasinet til Vrenga kraftverk i Numedal viste det seg at tilløpsflommene var beregnet for snaut, men her ble dammen ombygd før noen skade var skjedd. Det er
også flere eksempler på at uheldig utforming av flomoverløpet har forøket flommer nedstrøms,
men dette skyldes ikke nødvendigvis feil i flomberegningene. Eksemplene er gitt av Bjarne
Nicolaisen, tidligere leder av Damtilsynet (nå seksjon Vassdragssikkerhet).

I driften av kraftverk kommer også hydrologene inn og er blitt økonomisk viktige i langt
sterkere grad etterat Energiloven fra 1991 har virket noen år. Konsekvensene er at en løpende prognosering av tilsiget har større betydning for prissetting ved salg og kjøp av kraft
enn tidligere. Nytteverdien ved bruken av HBV-modellen er bl.a dokumentert for Arendalsvassdraget av Bjørknes (1990). Her har man tjent kr. 300 000--500 000 pr. år ved abruke modellen aktivt i driften. Eksemplet er fra før Energilovens inntreden, det er grunn til
å tro at beløpets størrelse har variert mye de siste årene med svært lave kraftpriser i 1993
og tilsvarende høye i 1994.
Fra høsten 1994 har vårt departement også pålagt oss ainnhente observerte magasinvannstander fra kraftselskapene, slik at energiinnholdet i magasinene kan beregnes og
publiseres som gjennomsnittstall for tre definerte regioner og for hele landet. Grunnen til
dette var at de enkelte kraftselskaper i 1992 og 1993 stemplet tall om sin "vannformue"
hemmelig, fordi slike tall vil påvirke prisene på kraftbørsen. Den negative effekten av dette var at ingen hadde noen samlet oversikt for landet, med mulig unntak for Statkraft som
har egne magasmer i alle landsdeler.
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Hvor stort har så hydrologenes bidrag vært i oppbyggingen av landets vannkraftformue? Noe eksakt svar har vi ikke og vi vil vel neppe kunne få det heller. I det store og hele
er vi sikre på at vår innsats har vært verdsatt høyt og at våre tall og faglige utredninger i
det alt overveiende har holdt mål. Det har i hvert fall vært få tilfeller av negative tilbakemeldinger. Vi får håpe at senere statsminister Gunnar Knudsen angret noe på denne delen
av sitt innlegg i Stortinget 10.12.1900:
"Jeg ved ikke egentlig hva man vil med disse vandmassemaalinger og nedbørsmaalinger, naar
spørgsmaalet er saa enkelt som dette. Spørgsmaalet er i virkeligheten det: Hvor mange hundrede
millioner kubikmeter vand trænges, og hvor meget kan man opmagasinere i vedkommende indsjo?
Der er ikke spørgsmaal om andet!"

Flomvarsling
Hydrologisk avdeling startet med de første flomvarsler for Glomma på slutten av 1960-tallet. Fra 1989 har flomvarslingen vært helårlig og landsdekkende, bl.a med jevnlig oppdatering på Tekst-TV. Avdelingens direkte utgifter til flomvarslingen beløp seg i 1994 i sum
til ca kr. 750 000. Dette inkluderer lønn for 1,2 årsverk, vakttillegg, avgift for å bruke
Tekst-TV (hvilket vi vel heller burde bli betalt for!)og tilleggsutstyr og reiser til fjernoverføring av vannføringsdata. For denne summen får samfunnet igjen varsler om forventete
vannføringer 5 døgn fremover, og kommuner, firmaer og enkeltpersoner kan planlegge sine vassdragsrelaterte aktiviteter ut fra dette.
Hvor mye spares det så i reduserte flomskader i Norge på at vi lager disse flomvarsle-

4

.

HyUandsfossen i Tokke ved Åmot er blitt offer for Tokkeutbyggingen og er i dag tørrlagt.
Foto Olaf Strand, 13. juli 1930.
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ne? Reduksjonen i skadeomfanget kan defineres som forskjellen mellom den skade som
kunne ha oppstått dersom ingen varsler var tilgjengelige og den skade som virkelig
oppstod. Skal en beregne den teoretisk mulige skadereduksjon, så må en forutsette at alle
ansvarlige får flomvarslet og gjør maksimal innsats for begrense skadeomfanget. Heller
ikke her har vi særlig gode tall å referere til, men en evaluering av flomvarslingen, som
skal foregå i 1995, forventes a ga nærmere inn på dette.
Det foreligger likevel noen tall for omfanget av skadeutbetalinger etter flommer på
1980-tallet fra forsikringsselskapene. I 1987 ble det utbetalt ca 300 mill. kr i flomskadeerstatninger, nesten hele beløpet skyldtes flommen på Østlandet 16.-17.oktober, se
Engen (1988). Andre år, f.eks 1984, ble det bare utbetalt ca 2 mill. kr i flomskadeerstatning. Norges problemer med flomskader blir uansett små i forhold til de skader verden har sett de siste år, f.eks Mississippiflommen i juli 1993 (beregnet skader på mer enn
80 milliarder kr, WMO 1994) og Tyskland/Nederland i februar 1995. NVEs investeringer
i flomsikringstiltak har ligget jevnt over på 30-50 mill. kr. pr.år. Det er beregnet at disse
investeringene har hatt god samfunnsøkonomisk lønnsomhet (Sand 1986), noe som ikke
minst ble demonstrert under storflommen på Østlandet i 1995. I disse analysene ligger det
ikke noe om konsekvensene av flomvarsling.

Jordbruket
Jordbrukshydrologien har vi hatt lite befatning med på NVE, det aller meste av hydrologisk forskning og datainnsamling har blitt utført på NLH og tilknyttete institutter (som
Jordforsk). Spesielle varsler om vanningsbehov utsendes lokalt, men disse varslene har
ikke NVE noen befatning med og datagrunnlaget er vesentlig meteorologisk. Fra ca 1990
har vi bygget opp et nett av markvannstasjoner som er planlagt og drives i samarbeid med
flere institusjoner, bl.a. med Planteforsk. En av hensiktene har vært at data fra disse stasjonene skal kunne inngå i en bedret varslingstjeneste for landbruket.
At vanning har stor økonomisk betydning for landbruket, også i et såpass "vått" land
som Norge, er velkjent. Njos (1981) har summert opp resultatene av noen forskningsfor(E. Berg) opplyser at en regner med at
søk på vanningsbehov. Landbruksdepartementet
ca 1 mill. daa jordbruksareal er tilgjengelig for vanning, dette er ca 10 % av landets dyrkete areal. I middel brukes 50--75 m?lar pr. daa, noe som tilsier et totalt behov for hele landet
på 50-75 mill. m 3 pr. år. Som en illustrasjon kan brukes at dette tilsvarer omtrent det regulerte vannvolumet i innsjøen Eikern, som er regulert 1,9 m.

Vannforsyning
Hydrologisk avdelings rolle i planleggingen av vannverk har i hovedsak vært begrenset til
a gi grunnlagstall for påregnelig tilsig til aktuelle overflatekilder. I noen tilfeller har også
våre vanntemperaturmålinger fra innsjøer vært brukt for å bestemme sprangsjiktets beliggenhet om sommeren slik at en kan legge vanninntaket dypt nok.
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Det er gjort store økonomiske investeringer i landets vannforsyning gjennom mange
år og den årlige omsetningen er beregnet til å være ca 3 milliarder kr. (Tollan, 1990). Likevel er ikke all norsk vannforsyning god nok etter EU-standarder. Vannforsyningen står
derfor foran en periode med nye store investeringer og igangsetting av et nytt FoU-program. Det er avsatt 100 mill. kr. på Statsbudsjettet for 1995 til å utbedre vannforsyningen
og av disse går 6 mill. til FoU. Foreløpig er hydrologien ikke tiltenkt noen rolle i dette
FoU-programmet. Det kan derfor se ut som om hydrologisk kunnskap ikke vurderes av
vannforsyningsmiljøene til å være særlig viktig for å bedre vannforsyningen her i landet.
Salg av norsk kildevann har økt betydelig de senere år. I 1994 solgte Ringnes Bryggeri
mer enn 4 mill. liter kildevann fra Imsdalen (tidligere eid av firmaet N orwa ter). Økningen
var 90 % fra 1993 og firmaet forventer en fortsatt betydelig økning. Vinteren 1994/95 ble
det gjort forsøk med eksport av drikkevann fra Aurlandselva i form av en stor 'plastpolse" på 10000 m3, trukket av slepebåter. Forsøket er foreløpig av teknisk/operasjonell art
for å prøve ut teknologien, men Oslo Energi vet at vannkvaliteten er god og har gjort noen markedsundersøkelser. Foreløpig konklusjon er at Oslo Energi her kan utnytte vannet
økonomisk to ganger, dersom en klarer å transportere pølser, hver på 100 000 m 3, over
Nordsjøen (Torstein Kristensen pers. med.).

Miljøkostnader, fiske, turisme
På 80-tallet så vi en økende interesse blant norske samfunnsøkonomer for aprove å sette
økonomiske mål på miljøgoder, ved afinne ut hvor mye folk var villige til å betale for miljogodene. En oppsummering av denne forskningen finnes i rapporten Miljøeffekter/miljokostnader, Norges Forskningsråd (1994). Et av de områdene som først ble brukt som
studieobjekt var miljøeffektene av vannkraftutbygging. Det er utført slike forsøk på
økonomisk vedsetting av miljøeffektene bl.a i Numedalslågen (Carlsen, 1986), Orkla/

Under flom i elven fra Bondhusbreen sommeren 1972 tok
det bare 1 minutt å fylle
kassen (75 liter) med stein og
grus! Disse målingene var
viktige for å avgjore storrelsen på sedimentkammeret
som skulle sprenges ut inne i
fjellet. Ved hjelp av vinsjen
ble stålkurven på bildet
senket ned i elven et bestemt
tidsrom, og det oppsamlede
materiale ble veiet og analysert. Foto T. Ziegler, 1972.
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Grana (Bryn, 1989), Aurlandselva (Teigland, 1994) og Saudautbyggingen (Navrud,
1993). Metodikken er i hovedsak intervjuundersøkelser med de befolkningsgrupper som
kan tenkes å bli berørt av utbyggingen. Direkte spørsmål om hva folk er villige til å betale
for å opprettholde selve vannføringen kommer av og til frem, f.eks i Saudaundersokelsen
hvor betalingsvilligheten var aller størst for å beholde vannet i en foss som er godt eksponert i Saudasamfunnet. Som oftest er det verdien av fritidsfiske og andre friluftslivaktiviteter som verdsettes mest. I Numedalselva konkluderte Carlsen med at verdisettingen av
laksefisket var i samme størrelsesorden som verdien av den økte strømproduksjonen som
kunne oppnås ved en omdisponering av flotningsvann fra sommer til vinter.
Verdien av Norges fossenatur blir stadig viktigere i turistsammenheng og brukesaktivt i markedsføringen. Av landets mest populære "gratis" turistattraksjoner er flere fosser. Låtefossen ble i 1993 besøkt av 640 000 turister, bare slått av Frognerparken og Holmenkollen. Vøringfossen hadde 550 000 besøkende og Steindalsfossen 470000. Noen seriose forsok på økonomisk vedsetting av disse fossene har jeg ikke sett, men at deres markedsverdi i turistsammenheng er stor og raskt økende er det neppe tvil om. En oversikt
over verdien av Norges vassdragsnatur i et internasjonalt perspektiv er gitt av Selvik
(1992). Her konkluderes det bl.a med at internasjonale spørreundersøkelser viser at
"vannlandskap" er det generelt mest attraktive landskap sett med turistøyne.
En annen undersøkelse som også sier noe om hvilken vekt ulike brukergrupper legger på å ha en viss vannføring er undersøkelsen av Teigland (1992) omkring vannføringskrav i friluftslivsammenheng. Undersøkelsen indikerer at det ikke er likegyldig for brukerne hvor stor eller liten vannføring en elv har. De fleste aktiviteter har et optimum ved
middels stor vannføring.

Bruksområder som er blitt helt eller nesten borte
En markert bruksmåte av vannet som vi nå ikke finner lenger i Norge, med unntak for
Skienskanalen, er fløtningen. Grunnene til dette er flere, men økonomiske forhold har
nok veiet tungti de aller fleste vassdrag. Selv om drivkraften, vannet, var gratis, sa ble den
relativt store arbeidsinnsatsen som var nødvendig i fløtningen, for dyr i forhold til veg- og
jernbanetransport. Bedriftene ønsket også å være sikret en mer jevn tilgang av tømmer og
unngå den store lagerbeholdningen av tømmer som ble nødvendig ved fløtning. Også konfliktene med kraftutbygging var medvirkende til at fløtningen tok slutt ganske tidlig i
mange vassdrag. Vannets samfunnsøkonomiske verdi som energikilde var klart større enn
verdien som transportmedium. En beregning for Glomma i 1980 viste at fløtningen da
medførte et produksjonstap på 20 GWh. Omregnet til drivstoffekvivalenter gjorde dette
at tømmertransporten på Glomma bedriftsøkonomisk ble mye dyrere enn transport på
vei og jernbane, se NOU 1980:3.
Noe av den samme utvikling har det også vært med isen som transportvei, selv om det
fortsatt er flere steder hvor det anlegges faste vinterveier på islagte innsjøer. Bruk av isen
på elver og innsjøer har generelt sett dreiet fra næringsbruk til fritidsbruk, altså fra å være
et privat gode til et kollektivt gode i samfunnsøkonomisk terminologi.
Eksport av is til bruk i kjøleskap og til avkjøling av matvarer, spesielt fisk, var en ikke
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ubetydelig aktivitet langs Oslofjorden og Sørlandskysten mellom 1860 og ca 1930 med en
topp rundt århundreskiftet, da opptil 350 000 registertonn ble eksportert årlig. Isblokker
ble skåret ut fra innsjøer og spesielt anlagte isdammer som lå nær fjorden og ble lagret for
eksport, hovedsakelig til England, i såkalte "ishus". For grunneierne var dette en god inntektskilde og det ga også en kjærkommen vintersysselsetting til et betydelig antall mennesker. Ouren (1991) har omtalt hvordan denne "hydrologiske" næringen var sterkt klimabetinget. Artikkelen gir også andre referanser omkring iseksporten.

Hva har samfunnet investert i hydrologisk virksomhet?
I utgangspunktet er spørsmålet umulig å svare eksakt på. En fullstendig oppsummering
ville måtte bety at vi hadde tilgang til regnskaper og kunne trekke ut "hydrologiandelen"
fra et stort og varierende antall etater, institusjoner, ulike forskningsråd, kraftselskaper,
konsulenter mm. opp gjennom tidene. For det første er vi selv i vår velutviklete EDB-alder ikke kommet så langt, dessuten er det sjelden at hydrologien er skilt ut eksplisitt i
regnskaper. Vi får heller prøve å belyse temaet gjennom noen eksempler.
Det hadde vært interessant å hatt en fullstendig oversikt over avdelingens budsjettutvikling gjennom disse 100 år. Slike tall har det imidlertid ikke vært mulig å fremskaffe mer
enn 40 år tilbake. I 1955 var det iflg. NVEs årsberetning 28 stillinger på avdelingen og vi

Materialprøverfra Bondhusbreen, innsamleti en kasse
som ble senket ned i elven (se foto av provetakeren pi
side 143). Foto T. Ziegler, 1972.
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UTDRAG FRA HYDROLOGISK AVDELINGS
REGNSKAPER 1895 - 1995
( I 1000 KR. )
Forvaltning
År

Stillinger

Sum lønn

1895

#

Sum varer
og tjenester

2

10

11

39

Merknad

1910

4

1955

28

194

NVE's

1965

42

600

årsmelding

1975

59

995

1980

2 324

1985

2 451

Th.Tvedt

1990

54

10 100

2 793

1994

47

13 100

5 665

1995

48

13 630

5 803

Budsjett

Stillinger

Sum lonn

Sum varer
og tjenester

Merknad

1980

6

963

1 486

1985

12

2 668

2 691

1990

13

5 529

4 963

1994

22

8 723

5 286

1995

22

8 264

7 336

Inkluderer også noen engasjerte

Oppdrag
År

Belopene
for 1985-1995
observatører.

Budsjett

omfatter lønnen til engasjerte, assistenter og

OBS! Det har vært vanskelig å finne fram til de riktige tallene, så innholdet

tabellen gis med reservasjoner
materialet.
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for evt. feil eller unøyaktigheter

i data-

i

fikk kr. 194 000 til "varer og tjenester" som da tilsvarte ca 30 ganger en gjennomsnittlig
NVE-årslønn. I 1995 har vi tilsammen 67 stillingshjemler (hvorav 20 er oppdragsstillinger), i tillegg kan vi plusse på ca 10 årsverk i form av ansatte uten hjemmel, kortidsansatte
og konsulenter. Til "varer og tjenester" har vi budsjettert med 5,8 mill. på forvaltningsog 7,3 mill. kr på oppdragsbudsjettet, tilsammen kr. 13,1 mill. kr. Dette tilsvarer ca 50
ganger en gjennomsnittlig NVE-årslønn.
IHD-komiteen og deretter Norsk Hydrologisk komite hadde i perioden 1966--1993
hånd om, ihvertfall en vesentlig del av, de statlige FoU-midler som ble bevilget til hydrologi. NHKs regnskap for 1993 viser at det ble bevilget ialt ca 6,4 mill. kr. Det er også anslått hva som kom fra andre kilder til "Vassdrags-FoU" i 1993. Tallet lå på ca 30 mill. kr
(E. Berntsen, pers. med.), men i dette tallet inngår også endel aktiviteter som ikke er hydrologi, spesielt går en stor del til fiskeforskning.
Det kan være av interesse å se på hvor mye som går med til hydrologisk datainnsamling. Miljøverndepartementet har beregnet at det ialt brukes ca 1 milliard kr. til miljødatainnsamling pr. år i Norge, av dette er ca 300 millioner kr. statlige bevilgninger (notat fra
Miljødataseksjonen i MD). Et foreløpig anslag, hvor jeg bygger på at avdelingen bruker
50 % av sin samlete tidsinnsats og 70 % av sine utlegg ellers på innsamling, kvalitetskontroll og lagring av data, tilsier at NVE i 1994 brukte 20 mill. kr på sin hydrologisk datainnsamling, inkl. lønn. Disse 20 mill. kr fordeler seg med omtrent 12 mill. til lønn for NVEansatte og lokale observatører og ca 8 mill. til instrumentkjøp, vedlikehold, reiseutgifter,
strøm, telefon etc. De 20 millionene fordeler seg igjen med 11 mill. på forvaltningsregnskapet og 9 mill. på oppdragsregnskapet. Tollan (1994) har oppgitt at SMHI bruker 7,8
mill SKr ( ca 7 ,0 mill NKr) til sin hydrologiske datainnsamling ekskl. lønn, altså bare ca 1
mill. kr lavere enn NVEs 8 mill. Det må bemerkes at SMHI ikke samler inn sn-, bre- eller
grunnvannsdata, slik NVE gjør. Antar vi at også 70 % av NHK-midlene gikk med til datainnsamling og antar at andre institusjoner til sammen bruker like mye av egne midler som
NVE på hydrologisk datainnsamling, så ender vi opp med et estimat på ca 45 mill. kr pr.
år. Dette indikerer at ca 5 % av alle midler til miljødatainnsamling i Norge går til hydrologi. Er dette et stort eller lite tall? Svaret vil vel avhenge sterkt av hvem en spør. Gjennom MISAM-utredninger er det dokumentert store innsparingsmuligheter ved en mer
samordnet miljødatainnsamling her i landet og Miljøverndepartementet forventes aville
stille vesentlig strengere samordningskrav i fremtiden. Her må nok også vassdragssektoren bidra ved å samordne sine stasjonsnett vesentlig bedre enn det vi vet er tilfellet idag.
Dagens organisering av datainnsamling i våre vassdrag er neppe samfunnsøkonomisk
optimal.
La oss til sist se på hva vi kan lese ut av Hydrologisk avdelings egne regnskaper gjennom tidene. Nedenfor er noen nøkkeltall samlet i tabellform.
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FLOMMEN 1995

En storflom rammet Glommavassdraget våren 1995. For deler av vassdraget ble denne
flommen den største siden Storofsen i 1789. Tusener av dekar ble oversvømmet, mange
hus fikk vann langt opp på veggene, veier og jernbaner måtte stenges. Til alt hell gikk det
med bare ett menneskeliv.
Det var mye snø i fjellet denne vinteren, i vestlige fjelltrakter på Østlandet 40-50 %
mer enn normalt. Tidlig i mai ble det sendt ut en pressemelding fra NVE som varslet mu-

Fra flommen i Hamar 1860. Etter "Illustreret Nyhedsblad" av 8. juli 1860. "Vi give her efter et os af en Reisende meddelt løst Udkast en Tegning fra Strandgaden i Hamar under Oversvømmelsen, saaledes som den var ved Sankthansdag, da Mjosen endog havde naaet 1 Tommes storre Hoide end under Vandflommen i 1789. Folk havde da flyttet
ud af alle Huse, og Færdselen foregik til Baads. Hvor overordentlig Vandet steg, kan man bedst skjønne deraf, at det
fra Morgenen til Aftenen den 19de, da Tordenveir, Regn og Hagelbyger vedvarede, voxede 4 Fod. Det bør bemerkes
at våre offisielle vannstandsobservasjoner ikke stemmer helt med de tallverdier journalisten anvender. Flommen i
1860 nådde i Mjøsa nesten opp til de samme høyder som Ofsen i 1789.
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Flommerke på brokar på
Gammelbroen, Tolga. Det
viser vannstanden ved flommen i 1879. Bildet ble tatt i
juni 1934, for da var det
storflom og vannet nådde 17
cm høyere enn i 1879.
Foto 0. Strand, 6. juni 1934.

lighet for storflom ved forsinket snøsmelting. Mai ble kjølig og kun lavlandet fikk snøsmelting av betydning. Først ca. 25. mai steg temperaturen og satte fart i snøsmeltingen.
Fra nå av skjedde utviklingen raskt. Prognosene den 26. mai varslet flom i en rekke
elver med snø i nedslagsfeltet. Den 27. mai ble det meldt byger med til dels mye nedbør
og flomvarslet lød på lokalt stor flomvannføring i mindre og mellomstore vassdrag. Fortsatt relativt varmt vær med høye nattetemperaturer forårsaket kontinuerlig stor snsmelting uten den dempingen i smelteintensiteten en får ved kjøligere netter i klarvær.
Søndag 28. mai ble det meldt at Glomma ved Elverum og Gudbrandsdalslågen var
oppe i middelflom og vannstanden økte raskt. Vannstandsøkningen fortsatte i dagene
som fulgte. Ved Elverum passerte vannstanden det hittil høyeste nivå i dette århundre,
nemlig 1934-flommen, om kvelden den 31. mai. Flommen kulminerte ved Elverum om ettermiddagen den 2. juni på et nivå ca. 70 cm over merket for 1934-flommen. Ved flomstøtten var det nå bare nivåmerket for Storofsen i 1789 som var synlig over vannspeilet.
Vannet hadde nå forlengst oversvømmet de lavereliggende områdene langs elva.

Dette bildet av en flom i
Nidelven ved Messel (Arendalsvassdraget)i oktober
1892 er et av de eldste flombildene vi kjenner.Vannføringen
er 1700 m?/s.
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Mange tusen mål jordbruksland lå under vann og mange hus måtte evakueres, enten fordi
de var oversvømmet eller de var truet bak flomverk som sto i fare for å bryte sammen.
Mange steder, særlig i Solør-traktene, kjempet lokalbefolkningen og mannskap fra
NVE med å forsterke flomverk som holdt på å bryte sammen. Noen steder ble det også
brudd med påfølgende oversvømmelse og skader. Andre steder, som ved Kirkenær, lyktes
kampen. Etter stor lokal innsats ble vannet hindret i å trenge over flomverkene. Ved Heradsbygda måtte man derimot gi opp kampen og ble tvunget til å ta kontrollert hull på
flomverkene, for derved a unnga ukontrollert brudd som kunne ha ført til enda større skader.
I Gudbrandsdalslågen kulminerte flommen ved Losna den 3. juni på et nivå som også
var høyere enn i 1934. Her var det imidlertid en flom i 1938 som nådde enda 35 cm høyere.
De største skadene på hus og eiendom i Gudbrandsdalen ble forårsaket av sideelva
Moksa ved Tretten. Tettstedet Tretten ligger for en stor del på en vifte av løsmasser som
Moksa gjennom tidene har lagt opp mot hoveddalen. Den naturlige prosessen er at elva
legger fra seg løsmateriale og skifter løp på en slik vifte, om ikke forbygninger holder den
på plass. Under flommen brøt Moksa seg ut av sitt nåværende leie og fant tilbake til et av
sine tidligere løp. Den forårsaket derved betydelig skade på sin ferd gjennom tettstedet,
tok med seg flere bygninger og skadet andre.
Mjøsa steg raskt under flommen, og da flommen i Lågen vedvarte betydde det at
store vannmengder etterhvert ville nå landets største innsjø. Prognosene gikk tidlig ut på
at kulminasjonsnivået ville ligge betydelig over nivået for 1967-flommen. Tiltak ble derfor
satt i verk som beskyttelse mot flommen. Flomvoller ble bygget for å hindre vannet i a na
den lavestliggende bebyggelsen. Flommen kulminerte på et lavere nivå enn prognosert,
nemlig på 7,94 meter på den lokale skala den 11. juni. Dette var over 20 cm høyere enn i
1967.
For Øyeren gikk de første prognosene ut på et kulminasjonsnivå opp mot 1967-flommen. Også ved Lillestrøm ble det derfor bygget flomvoller gjennom bebyggelsen som be-
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Fra Bakken i Skien under
storflommen i 1927.
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skyttelse mot flomvannet i Øyeren. Dramatiske scener utspant seg da man måtte velge
hvor vollen skulle legges i forhold til husene. Bitterheten var selvsagt stor blant dem som
ble liggende utenfor vollen.
Under flommen ble det fra NVE's side vedtatt a regulere vannstanden i Mjøsa ved
hjelp av lukene ved Svanfoss, slik at vann ble holdt igjen i Mjøsa for å lette forholdene i
Øyeren. Dette ble gjort for å holde flommen i Vorma tilbake inntil flomtoppen i Glomma
hadde passert samløpet med Vorma. Reguleringen førte med seg at Mjøsa steg noe raskere, men uten at kulminasjonen ble forhøyet. Vannstanden i Øyeren nådde sitt høyeste nivå den 6. juni, 7,85 meter på den lokale skala. Det var langt under nivået for 1967-flommen som var på over 10 meter. Deretter holdt Øyeren seg på dette nivået i flere dager. Etter at flomtoppen i Glomma hadde passert utløpet av Vorma ble lukene ved Svanfoss igjen
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Flomstøtten ved Grindalen i Elverum. Da den senere
Kong Fredrik VI besøkte stedeti 1788, ble ban vist merker etter Oommen i 1773. Han anmodet da amtmannen
om å sette opp et mer varig minne. En marmorstøtte ble
derfor laget ved Gjellebekk i Lier og reist ved Grindalssundet i 1792. I mellomtiden fikk man "Ofsen" som
gikk nesten en meter høyere enn 1i13-ftommen. I1969
ble støtten flyttet til samme bøyde på den andre siden av
veien for bedre å komme i kontakt med flomvannet.
Foto H. Svedahl.
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åpnet, og utstrømmingen fra Mjøsa økte. Utstrømmingen økte ytterligere etterhvert som
vannstanden i Glomma sank.
Etter flommen i 1967 var det blitt utført forskjellige utsprengninger ved utløpet av
Øyeren. Disse tiltakene skulle senke nivået av en tilsvarende flom med ca. 2,3 meter. Dette viste seg holde stikk og sparte dermed bebyggelsen rundt Øyeren for store flomskader.
Vannføringen ut av Øyeren målt ved Solbergfoss holdt seg nær 3600 m 3/s i flere dager.
Under første del av flommen fryktet man at de gamle aggregatene ved Solbergfoss kunne
bli dykket. Da måtte disse turbinene stoppes og derved ville vannføringen ut av Øyeren
ha blitt mindre. Dette ville i så fall ha ført til økt flomnivå i Øyeren. Det skjedde imidlertid
ikke. Alle kraftverkene besto de prøvelsene som flommen påførte dem. Noen mindre aggregater falt riktignok ut og mindre vanninntrenging fant sted, men ingen alvorlige skader
oppsto.
Den dyrkede marken som ble oversvømmet ble utsatt for flere typer skader utover
selve oversvømmelsen. Særlig på nysådde arealer eroderte flomvannet deler av jordsmonnet. I tillegg til materiale erodert i skråninger ble disse jordmassene ført nedover vassdraget. Sammen med alt annet flomvannet rev med seg av trær, materialer, kvist og liknende
ble elvevannet til en brun, forurenset vannmasse som skapte mange problemer på sin vei.
Store jordarealer ble dekket av lag av slam som kvalte det som var sådd. De som fikk dette
slamvannet inn i husene fikk en lite hyggelig jobb med opprydding i tillegg til vannskadene.
Ved innløpet til Øyeren ble det beregnet at slamføringen i løpet av flomperioden var
like stor som under et helt år med normale vannføringsforhold.
Flommen skapte mange problemer for dem som bor og dyrker nær vassdraget.
Mange tiltak er gjort for å minske ulempene ved flommer. Mot så store flommer som den
vi opplevde i 1995, skal det imidlertid svært mye til for å unngå skader. Noe kan vi gjøre
ved oke magasinkapasiteten for kunne holde tilbake mer av flomvannet i magasiner,
bygge flomverk o.l. Men ikke alle steder ligger forholdene til rette for utbygging. Mange
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I 1967 var det en stor flom i
Glomma. Hydrologisk
avdeling var da sterkt involvert både i flomprognose og
m&lingav flomvannforing. P2
bildet får vi et inntrykk av
hvordan forholdene var ved
Tynset bro. Foto Henrik
Svedahl, 27 mai. 1967.
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Inntiljubileumsåret snakket de fleste på Hydrologisk avdeling om 67-flommen. Mange av de ansatte ved avdelingen
målte vannføringer under denne flommen. Avdelingen utarbeidet også flomprognoser. Bildet viser forholdene i Lillestrøm i 1967.

interesser skal tilgodeses. Andre tiltak virker slik at en forbedring ett sted fører til forverring andre steder.
Det beste forebyggende tiltaket er kanskje åta i bruk flomsonekart i arealplanleggingen, kart som viser hvilke arealer som oversvømmes av flommer med gitte gjentaksin-

Fra Tynset under storflommen i 1967. Foto H. Svedahl.
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tervall. Vi må nok i større grad lære oss å leve med at flommer og andre naturkatastrofer
vil inntreffe også i framtiden. Det er bare et spørsmål om når de kommer.
Årsakene til 1995-flommen var mye snø i fjellet, sen vår og nedbør sammen med
høye temperaturer da varmen endelig kom. Ingen av årsakene var i seg selv spesielt uvanlige, men tilsammen ble resultatet den største flommen i dette århundre for store deler av
Glommavassdraget.

Hydrologiskavdelingsinnsatsunder flommen
Da flommen startet var flere av våre områdeingeniører ute på feltarbeid i sine områder.
Etterhvert som flommen utviklet seg ble flere av dem dirigert over til Glomma og Gudbrandsdalslågen. I tillegg reiste flere ut. Ordinære flommålinger ble utført så langt det lot
seg gjøre. Det ble opprettet flere midlertidige målestasjoner hvor observatører ble engasjert i avlesing av skalaer og resultatene ble ringt inn til vårt prognosekontor. Enkelte steder måtte også observatører engasjeres i avlesning og innmelding på samme måte der
ordinære målestasjoner falt ut.
Etterhvert som flommen økte ble det mange steder vanskelig og til dels for risikabelt
å foreta vannføringsmålinger med konvensjonelt utstyr. Til alt hell hadde Glommens og
Laagens Brukseierforening (GLB) engasjert våre svenske kolleger fra SMHI til å foreta
vannføringsmålinger under vårflommen med akustisk dopplerutstyr utviklet i USA
(ADCP). Hydrologisk avdeling hadde høsten 1994 i samarbeid med GLB engasjert
SMHI til demonstrasjon av dette utstyret ved flere av kraftverkene i Glomma. Dette var
så vellykket at GLB engasjerte SMHI igjen under vårflommen 1995.

i

I

Glomma ved Kykkelsrud 6. juni 1967. Vannforingen var 3500 m'/s. Foto H. Svedahl.
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I samarbeid med en av våre områdeingeniører, som hadde fått erfaring med ADCPmålinger høsten 1994, foretok SMHI en rekke målinger ulike steder i Glomma. Med dette
utstyret var det mulig, riktignok med lange arbeidsdager, å foreta opp til tre vannføringsmålinger daglig under flommen. Med konvensjonelt utstyr ville man i beste fall kunnet ta
en måling pr. dag, mange steder ville også dette vært umulig.
Målingene ble umiddelbart telefonert inn til prognosekontoret, slik at dette kunne få
korrigerte opplysninger om vannføringen ved de enkelte punkter i vassdraget. Mange
vannføringskurver og vannføringsberegninger fra kraftverk viste seg, ikke uventet, å være
ganske unøyaktige ved så høye vannføringer.
Prognosekontoret hadde svært stor pågang etterhvert som flommen utviklet seg. Antall telefoner fra presse, radio, berørte kommuner, politi, sivilforsvar og bekymrede huseiere ble etterhvert så stort at det ble vanskelig å utføre selve varslingsarbeidet. Det ble
derfor opprettet et beredskapskontor sentralt i NVE for åta seg av alle henvendelser. Her
var det i flere dager døgnvakt, og mange fra Hydrologisk avdeling tok sin tørn her. På tross
av meget provisorisk utstyr fungerte dette beredskapskontoret rimelig bra med å formidle
fakta og prognoser, først og fremst fra vårt eget prognosekontor og fra GLB. Hydrologisk
avdelings dataseksjon hadde egen vakttjeneste og skaffet til veie oversikter over utviklingen ved forskjellige automatisk overførte eller innringte målestasjoner samt bakgrunnsstoff om tidligere flommer etc.
Med de erfaringer som ble gjort under denne flommen burde vi stå vesentlig bedre
rustet neste gang noe liknende skjer. Dette gjelder både bedre målestasjonsnett, sikrere
vannføringskurver ved høye nivåer (bedre måleutstyr), og et bedre og mer tidsmessig utstyrt beredskapskontor i nær tilknytning til prognosetjenesten.

Etterarbeid
For å stå bedre rustet, både i arbeidet med å beskytte oss mot senere flommer og for åregistrere og varsle flommer, ble det foretatt et betydelig registreringsarbeid. Under flommen ble det tatt både vertikal- og skråfotografier av hele vassdraget. I tillegg ble store deler videofilmet med fortløpende kommentar av kjentmann fra Vassdragsteknisk seksjon.
Etter flommen er registrering av høyeste flomnivå igangsatt med mannskap fra Vassdragsavdelingen og Hydrologisk avdeling i samarbeid. Senere vil disse niv%ene bli nivellert.
Dette vil være til uvurderlig hjelp ved senere utarbeidelse av flomsonekart og vannlinjeberegninger langs vassdraget.
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SPREDTE GLIMT FRA HYDROLOGENS
HVERDAGSLIV

Det skal ikke meget fantasi til for å forestille seg at det gjennom 100 år og med et stort antall tjenestemenn på stadige reiser må finnes et utall av historier a fortelle, om ting som
er opplevd eller hendelser som de husker spesielt godt. Ikke alle ting egner seg imidlertid
for gjengivelse, og mange historier er forsvunnet med de gamle som er gått bort. Enn videre gjør plasshensyn at vi bare kan ta med noen ganske få historier her. La oss begynne
med "kriminal-thrilleren".

MORD I HAPARANDA
av Steinar Flatjord

Min avsky for vinterreiser med båt førte til at jeg alt oftere reiste gjennom Sverige enten
med tog eller bil på tjenestereisene i Finnmark. Denne historien hendte da finnene enten
ikke ville eller ikke kunne snakke svensk på jernbanestasjonen i Haparanda. Jeg ble sendt
over til svensk side av grensen og fikk kjøpt min billett til Oslo der. Jeg tok deretter inn
på stadshotellet og gikk på kino kl.1900, husker jeg. Neste morgen gikk jeg på toget.

Et isflak er kommet i rotasjon
i en kulp i Rauma ved Bjorli.
Dette kalles tallerken-is, og
dannes under spesielle
forhold ved vår-vintertemperaturer. Foto J. Nilsson.
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Da jeg kom hjem fortalte kona at noen hadde ringt og spurt etter meg. Hun hadde
sagt at jeg var pa tjenestereise. "Han skulle vel ikke tilfeldigvis vere i utlandet??" spurte
han som ringte. Kona visste ikke at jeg kom gjennom Sverige og mente at der skulle jeg
nok ikke være.
Da jeg hadde vært hjemme en dag eller to, ringte det på døren. Vi leide et rom i en
villa på Nordstrand den gangen. Kona lukket opp, og utenfor sto det en mann som presenterte seg som kriminalpoliti og viste et merke på innsiden av jakkeslaget. Han ville snakke
med meg i enerom. Kona måtte gå ut. Han visste at jeg hadde vært den eneste utlending
på stadshotellet i Haparanda og ville vite hva jeg foretok meg mellom det og det klokkeslettet den kvelden. Jeg fortalte at jeg hadde vært på kino. Han ville da, som en kontroll,
vite navnet på filmen og hva den dreiet seg om. Jeg redegjorde for det og mannen tok adjø
med å si at jeg måtte holde meg i Oslo-området til det ble klarhet i saken. En stund senere
fikk vi vite at en svensk skomaker var knivstukket til døde av en finne i vinnings hensikt,
akkurat den natten jeg var i Haparanda.
Akk ja, selv på den tiden var interessen for andres penger stor nok til å få folk til å
begå drap.
*

Også andre av våre tjenestemenn har tydeligvis opplevd problemer under reiser nordpå.
Dette illustreres av følgende opplevelse Hans Christian Olsen hadde:

PÅ TJENESTEREISE I NORD-NORGE I
NOVEMBER 1989
av Hans Christian Olsen

Jeg var på veg fra Holandsfjorden til Mo i Rana en fredagskveld, langs kystriksvegen. Jeg
hadde veldig god tid til siste ferge fra Stokkvågen til Nesna, så derfor besøkte jeg en bekjent på Tonnes som ligger ca. 3 mil fra fergestedet. Han mente det var liten trafikk med
fergen og jeg kjørte derfor fra ham bare ca 30-40 minutter før fergen skulle gå. Vel framme på fergeleiet viste det seg likevel å stå endel biler i køen, bl.a. en stor trailer. Til tross
for at fergemannskapet gjorde alt for at alle skulle få presset seg med, var vi likevel tilslutt
to biler som ikke fikk plass. Skipperen fortalte imidlertid at på siste ferge skulle alle komme med og dersom de ikke fikk plass ville de kjøre en ekstratur for oss.
Han fortalte også at den nye veien rundt Sjonafjorden var ferdig og kjørbar, men ennå ikke åpnet p.g.a. manglende rensk i en vegtunnel. Han anbefalte oss derfor å prøve.
Dersom det ikke gikk, kunne vi bare ringe til fergen, så ville han komme tilbake, men selvsagt flere timer senere.
Den andre bilen som ikke kom med var en liten Fiat som ble kjørt av en yngre dame.
Vi kjørte sammen innover langs fjorden, men ved inngangen til tunnelen sto en stor veg157

skrape og stengte inngangen. En mann som gikk langs veien fortalte at han som kjørte
skrapen for vegvesenet bodde like ved, så vi kjørte derfor dit. Vi kom til et hus der det pågikk en stor fest og den mannen vi søkte var ikke helt edru. Likevel ble han med oss opp
og flyttet maskinen så vi kunne komme inn i tunnelen.
Innover i tunnelen var det mye grov pukkstein og store vanndammer. Vi kunne derfor
ikke kjøre stort fortere enn 10-15 km/tog det tok sin tid å komme gjennom. Ved utgangen
på den andre siden viste det seg imidlertid også å stå en vegskrape på tvers. Til tross for
flere forsøk viste det seg umulig å komme forbi. Det verste var imidlertid å få snudd den
bilen jeg kjørte (en stor Toyota kassevogn) i den trange tunnelen. Etter mye strev lyktes
det heldigvis å få snudd og vi kjørte tilbake igjen. Men da vi skulle ut av tunnelen igjen
sto den første vegskrapen og stengte!
Vi var derfor nødt til å oppsøke samme mann på ny. Det var tydelig at han nadde fortsatt å feste etter at vi forlot ham! Men med vår hjelp fikk han på ny flyttet maskinen og
litt senere var vi tilbake ved fergeleiet på Stokkvågen. Klokken var nå blitt 2 om natten
og det var gått 4 timer siden vi dro herfra første gang. I mellomtiden hadde vi kontaktet
skipperen på fergen og ved 3-tiden om natten kunne vi endelig kjøre ombord.
Da vi kom i land i Nesna
time senere, var det blitt et forferdelig uver med vind
og snødrev. Det førte til at Fiaten med den unge damen kjørte seg fast på den lille fjellovergangen Fransvikfjellet på vei inn til Mo i Rana. Bilen måtte etterlates i en snøfonn, mens
Toyotaen hadde firehjulstrekk og tok seg fram på den ubrøytede vegen. Kl. 0730 var vi i
Mo, og sjelden har vel en frokost smakt bedre på NSB's kafe der!

1'

*

Det er nok ikke bare nordpå at enkelte observatører noen ganger ikke lever helt opp til
intensjonene i jobben. En sjelden gang kan dette føre til et heller avslørende møte mellom kontrollerende tjenestemann og vannmerkets vokter. Det har nok flere av oss opplevet. Så også Børge Sletaune.

PÅ VANNMERKEKONTROLL OG ISOPPSTUVINGSMÅLING I TROMS
av Børge Sletaune

En øy utenfor Tromsø var målet for en kontroll av et vannmerke og en isoppstuvingsmåling. Det var ukentlig båtforbindelse dit. Jeg ankom øya med fullt utstyr i det fineste vintervær en kan tenke seg. Med skisse og observatørens adresse i hånd dro jeg avgårde på
ski.
Jeg fant observatørens hus, men observatøren var dradd på Samvirkelaget, sa en blid
dame som jeg fikk vite var madammen. Jeg takket nei til kaffe etter en hyggelig prat og
sa at jeg ville ta en tur mot elven. og ville komme tilbake senere.
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Da jeg returnerte til observatørens bolig etter vel en time traff jeg den blide madammen som sa at'n Oluf var på loftet.
Langt om lenge ankom gubben og var kan hende enda blidere enn fruen og leverte
meg vannstandsboka og listen. Jeg takket og ville vende samtalen over til hverdagslige
ting, men han var veldig ivrig etter å vise meg sine tall. Jeg kikket på hans notater som hadde tydelige ferske spor, og slike variasjoner i vannstand på vinterstid, som helst skulle vært
på høsten eller under vårflom.
Jeg lot som ingenting og erkjennelsen kom av seg sjøl dagen etter da vi måtte måke
oss ned til vannstanden ved vannmerket i ca 2/meter sno og bortimot 40 cm is.
*

Noen og hver av oss er kommet overraskende på observatørene. Tross alt skulle det være
et element av kontroll i tjenestereisene. Jeg husker godt en gang på Vestlandet på slutten
av 50-tallet da jeg en ettermiddag ved 14-tiden kom til en observatør. Han viste alle tegn
på fortvilelse og skyld da han så meg. Årsaken ble raskt avklart. Han var forsinket med
dagens avlesning, den skulle vært utført ved 12-tiden! Det er vel unødvendig å fortelle at
vannstandsboken hans var prikkfritt ført.
Hva har så observatørene opplevet? Noen har faktisk hatt observatørtjenesten som
et familieforetak, der sønn har fulgt far, eller kanskje moren er den som har vært hjemme
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Hydrologiskavdelingharhatt mange trofaste observatorer.Det er likevel ikke helt vanligat det er samme familie som
har hatt observatørtjenestenved et vannmerke like fra opprettelsen og fram til
i dag. Men det er tilfelle ved Polmak
vannmerkei Tana, nr.772.Vannmerketble oppretteti 1911,og ErikAndersen ble ansatt som observatør.Da han døde
i 1936 overtok sønnen, Nils A. Eriksen, som allerede hadde hjulpet faren med observasjoneri noen år. Nils har satt
noe av en rekord, han ga seg ikke som observatørføri 1995! Da overtok sønnen Nils 0. Eriksen, og han får faktisk
allerede hjelp av sin voksne sønn Stig Ame!
Det venstre fotografiet er av Erik Andersen, mens Nils A. Eriksen er giengitt,i sine unge år,til høyre for faren.
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og har lest av vannmerket. Det finnes vannmerker som er observert av samme familie helt
siden de ble opprettet like etter århundreskiftet.
Noen ganger mottar vi synlige bevis på at det har fulgt trivsel med observatørjobben.
Slik som da vi måtte si opp en observatør på grunn av rasjonalisering. Vi mottok følgende
svar:
"Vedlagt følger vannstandsbok for 1865 Lesjaskogsvatn og 1937 Krossan i Grona i Rauma. -I mottatt skriv beklages det at jeg må sies opp som observatør pr. nevnte dato. Når sant skal sies er ikke dette
noe beklage. Helsa begynner å svikte så det er på det uvisse hvor lenge jeg kunne holdt på framover.
- Jeg takker for tilliten som har vært vist meg i anledning jobben. Det har ikke vært bare jobb, men
også mange gode minner.

Dikt vedlagt fra P. Skotte. Gamle minner fra tia som observatør i Grona:
Grona du bruser så hastig forbi, her hvor jeg står og drømmer.
Gjemmer på minner fra eldgammel tid, der du i fossen strømmer.
Din våryre villskap har satt sine spor, helt ifra breen til sjøsalte fjord.
Lang er din reise og kronglet din vei, her mellom berg og steiner.
Regnbuefarger i sommersolglans over et yrende juv.
Fossekalltoner til vill heksedans, slik er den frie natur.
Du er som en perle så glitrende grønn, skummende buldrende og du så skjønn.
Deg jeg ei glemmer, hvor jeg enn drar, minnet om deg vil leve.
I lange tider du kvernsteiner dro, nå er det lenge siden.
Rester finns enda der kvernhuset sto, allting forandres med tiden.
En dag kan det hende du legges i rør, fossen forstummer og villskapen dør.
Mange til glede, for andre et savn, du kan ei tekkes alle.
Godt jeg kan minnes en kvernkall av tre, som drog den malende stein.
Så ble det turbin med vannet i rør, aksling med skiver og reim
Alt dette tilhører tidenes spill, ingen kan gjøre stort fra eller til.
Takk skal du ha for de stunder jeg fikk, her langs med elvekanten.
*
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komet oftest malt på den
lokale kvernen. Disse kvernhusene, med kvernkallen
drevet av vann fra elven, er nå
stort sett forsvunnet. Men
enkelte er tatt vare på og
restaurert .

Det er ikke så lett å forklare hvorfor opplevelsene i Nord-Norge synes å stå i kø. Følgende
opplevelse som Jim Bogen hadde, viser at forholdene noen ganger kan virke eventyrlige.

EN ISBRE OG TO PAKKER MED TOBAKK
av Jim Bogen

Dette er en historie fra feltarbeid i Nord-Norge, men den har sin foranledning i Nederland.
Det ble arrangert et stort glasiologisk symposium om "Glacier fluctuations and climatic change" i Amsterdam i 1987.
Under diskusjonen som fulgte vårt foredrag fikk vi overraskende motbør. En engelskmann kom med et utfall hvor han kritiserte manglende representativitet på norske
bremålinger. "Dere viser resultater fra Svartisen og hevder at den ligger i Nord-Norge.
Det er feil. Den ligger i Midt-Norge", sa han og pekte megetsigende på et kart.
Nå var innlegget motivert av at han ville understreke beliggenheten av sine egne studier i Troms og Finnmark. Selv om hans geografikunnskaper var noe upresise, hadde han
utvilsomt rett når det gjaldt valg av breer. Våre bremålinger hadde oftest vært styrt av
vannkraftinteresser og mindre av rene vitenskapelige hensyn. Dette kunne vi ikke ha sittende på oss! Straks vi kom hjem tok Bjørn Wold, daværende leder ved Brekontoret, kontakt med vår forskningsavdeling og fikk bevilget midler til en befaring av de nordligste
breene i Norge.
Allerede to måneder etter satt vi på flyet til Alta. Derfra gikk ferden videre med helikopter. Vårt oppdrag var nå å befare breer mellom Lyngenhalvøya og Seiland for å finne
en bre som var egnet for studier av massebalanse og breerosjon. Vi startet på øya Seiland,
som ligger utenfor kysten av Vest-Finnmark og har Norges definitivt nordligste isbre,
Nordmannsjøkulen. Den egnet seg imidlertid lite for målinger. Da var Seilandsjokulen
bedre. Landskapet nedenfor breen var fantastisk. Det var foreslått som nasjonalpark og
det fortjente det. Vi fulgte vassdraget med det sedimentbelastede vannet fra breen over
lange avstander. Stedvis var det forrevne fjell, nesten uten vegetasjon, andre steder hadde
vegetasjonen et grønnskjær som ga landskapet et særpreg jeg ikke tidligere hadde sett. En
gigantisk ødemark, tilsynelatende uten spor av mennesker.
Da vi var ferdig med Seiland kom tåka. Det var foreløpig ikke mulig afortsette og vi
ble tvunget tilbake til Alta flyplass. Vi benket oss rundt et bord i kafeteriaen, og der satt
vi og avventet situasjonen, da høyttalerne plutselig overdøvet alt. Det var en beskjed til
helikopterpiloten om straks å melde seg i telefonen.
Vi så bekymret på hverandre. En slik oppkalling kunne bare bety en ting, at noe hadde hendt, og at helikopteret kanskje ble prioritert til andre og viktigere oppdrag enn vårt.
Men da piloten kom tilbake var han et eneste stort smil. Det var et nytt oppdrag, sa han,
men det endret ikke på vårt. Det var en same ute på Seiland som lå der med reinflokken
på sommerbeite. Han hadde sett oss fly over, og han lurte på, hvis vi nå skulle dit igjen,
om vi kunne ta med to pakker tobakk!
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Ved sterk kulde kan isen stue seg opp. Etter en tid vil gjeme forholdene stabilisere seg og elven finner sitt løp gjennom
isen. Bildet viser Glomma ved Bjørånes etter at forholdene har stabilisert seg. Foto E. Kanavin, jan. 1959.

Piloten var en velvillig mann, så han gikk bort og kjøpte noen pakker. Men da tåka
lettet hadde vi ikke tid til å dra til Seiland. Vi reiste sydover, til Bergsfjord og Lyngenalpene på vår leting etter en egnet isbre. Først sent på kvelden kom vi igjen inn over Seiland.
Det var imidlertid ikke et menneske å se. Vi fløy over det øde landskapet på kryss og tvers
og var nær ved å gi opp. "Dette nytter ikke", sa vi til piloten. "Vi finner dem ikke". "Bare
vent', sa han. "De vet nok å vekke oppmerksomhet". Og plutselig kom det opp royksignaler! Den tjukke svarte røyken kom fra et stort bål med rå ved. Da vi kom nærmere så
vi ikke bare en, men mange samer, og kvinner og barn som løp mot helikopteret og vinket
det inn for landing.
Piloten lot Bjørn overlevere tobakken. Jeg gikk ut, og så at jeg gikk glipp av årets bilde. Jeg hadde ikke mer film igjen, og her sto en representant for Hydrologisk avdeling i
NVEs røde kjeledress og overleverte to pakker tobakk, Rød Mix, til urbefolkningen på
Seiland.

*
Til slutt noen raske, små historier for å avslutte dette kapitlet.
Overingeniør Johan J erstad fortalde på sine eldre dagar til Syver Roen fylgj ande alvorlege, i ettertid fornoyelege, oppleving på ei vinterreise i mellomkrigstida.
Jerstad skulle måle vassføringa i ei islagt elv nær eit vassmerke for å finne isoppstuvinga der. Ved
vassmerket såg ikkje Jerstad spor etter nokon aktivitet trass i at ein lokal observatør skulle lese av
vasstanden kvar dag og det ikkje var kome sno dei siste 14 dagane.

162

Kontroll av observasjonsbøkene hjå observatøren, viste at denne hadde notert vasstandar kvar
dag utan at <lessevar reelle observasjonsdata. Dette var ikkje bra, og vonbråten og arg tok Jerstad
med seg observasjonsbøkene over til næraste grannen.
Da Jerstad orienterte den nye observatøren og avslutta med å fortelja at den førre observatøren måtte seiast opp fordi han hadde notert vasstandar utan at <lessevar avlesne på vassmerket, noko som ikkje kunne bli tolerert, svara den nytilsette: "Ja, dette veit eg, for eg fekk sparken som
observatør for to år sia!"

*
Våren og sommeren 1916 hadde Steinar Lunda en tjenestereise i Nordland fylke, som strakk seg
over flere måneder. I tillegg til vannføringsmålinger (kurvemålinger) opprettet han mange nye
målestasjoner. En del av stasjonene var i vassdrag langs kysten (eks. Strandå på Kjerringøy).
For å spare tid leide han en fisker med fiskeskøyte til å frakte seg og utstyret. På en av disse båtturene kjørte skipperen ganske nær land og holdt ekstra stor fart.
Lunda spurte fiskeren: "Hvis det er skjær i sjøen her, så er det vel farlig å holde så stor fart"? Fiskeren: "Her er æ så godt kjent som i mi eige bukselomme. E veit om kort bidige skjær". Like etterpå gikk båten på et skjær og ble stående med baugen rett mot himmelen.
"Der er det forste", sa fiskeren.
(Steinar Lunda var ansatt i NVE-Hydrologisk avdeling i 48 år (1913-1960)
*

Følgende historie opplevde redaktøren i 1960, og den kom i Fossekallen (NVEs blad):
På tjenestereise nå på senvinteren skulle jeg ligge over på en gard lengst nord i Hedmark, nær Inset.
Ungkona på garden var både ung og vakker og hadde to riktig livlige små døtre. Den ene, Tove, var
ca. 1' r, mens den andre folte seg ganske voksen med sine 4-5 ar.
Ut på kvelden kom det for den eldste at det var kanskje best å forklare bymannen vanlig skikk
der på garden. "Du får ikke ligge i min seng i natt, du", forkynte hun med klar stemme. Det var jeg
jo enig med henne i. "Og du får ikke ligge hos Tove", fortsatte hun. I mitt stille sinn undret jeg meg
over hvorledes jeg skulle fått plass i Toves seng, men undringen ble snart tvunget over i andre tankebaner. For akkurat da moren hennes kom inn fra kjøkkenet med kaffen, kom det: "Og du får ikke
ligge hos mor heller."
Akk ja, hun kunne rødme den moren, det var sikkert!
*

Opp som en løve, ...
Yrkestittelen statshydrolog var lenge i bruk ved avdelingen. En tittel med autoritet og smak av
ansvarsbevisst posisjon. Det syntes i allfall nåværende avdelingsdirektør, som med nylig avlagt eksamen, ny jobb og medhørende tittel var på sin første tjenestereise 1963 på Fosenhalvøya sammen
med Øystein Aars, også med ny stilling, som kontorleder for Grunnvannskontoret. Kursen var lagt
mot Rødsjø vannmerke, og ved kveldstid tok de inn på et trøndersk pensjonat. De to ungdommelige "løvene" entret spisesalen med forventning om all den respekt alvorlige statstjenestemenn har
krav pa, -og ble raskt brakt ned til jorda med pensjonatvertens spørsmål: "Ka ska de ha da, guta?"
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HVA BRINGER FREMTIDEN?
Så lenge vi vil utnytte våre vannressurser i landet, vil det være behov for hydrologisk kunnskap, og en institusjon som organiserer kunnskapen. Kan vi vente vekst?-vil hovedoppgavene skifte? -- hvordan endrer brukernes behov seg?
Tanker omkring disse spørsmålene blir naturligvis gjetninger, men kanskje kan vi i
dagens bilde se omriss av tendenser som kan komme til å tre tydeligere frem i de kommende 20-30 år. Lengre frem blir gjetningene spekulasjoner.

Grunnvannstand

Vannforing
Flom
[]

Hay vannfarin9
Middelvannføring

Lav vannføring
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Hoy grunnvannstand

ffij]ffiMiddel grunnvannstand
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Lav grunnvannstand

Hydrologisk avdeling utgir
regelmessig månedsrapporter. Disse inneholder opplysninger om hydrologiske
forhold, spesielt vannf øringsog grunnvannsforhold.
Forholdene gjengis bl.a. som
oversiktskart, slik denne
figuren viser eksempler på.

Vannkraften har alltid stått sentralt blant brukersektorene for hydrologiske data og
kunnskap. Siden slutten av 1980-årene har det vært lite utbygging av ny norsk vannkraft.
Hvorvidt utbyggingstempoet igjen vil øke avhenger av bl.a. økonomisk vekst med økt etterspørsel innenlands, omfanget av norsk elektrisitetseksport, og miljøhensyn som kan
favorisere fornybare energikilder. Innen århundreskiftet regner vi ikke med noen rask
omstilling til ny storstilt krajtutbygging. Derimot vil vi sannsynligvis fa mange oppgaver
med bruks-optimalisering av det vann som er tilgjengelig. Dette gjelder særlig: bedre tilsigsberegninger og -prognoser, flomvarsler, kontroll med magasinfylling, ombygging og
utvidelse av eksisterende systemer for energiproduksjon, og, eventuelt, en annen filosofi
for bruk av magasiner ved sterkere integrering av det norske kraftmarkedet med utlandet
( mindre behov for store tørrårsmagasiner) og ved klimaendringer (bedre samsvar i tid
mellom tilsig og energibehov).
De tendenser til klimaendring vi har sett til nå, vil kunne føre med seg økt flomfare
i vinterhalvåret, og økt erosjon. Ikke minst vil slike problemer kunne bli alvorlige i små
vassdrag og tettbygde strøk. Under det mest sannsynlige klima-scenario ved en drivhuseffekt tilsvarende fordoblet CO-konsentrasjon, kan avlopets arsvariasjon bli markert endret til høyere vinteravløp og lavere sommeravløp. Snødekkets varighet kan bli 1-3 måneder kortere. Breene, som er gode klimaindikatorer, vil minske, kanskje unntatt kystnære
breer i Nord-Norge.
Denne utviklingen bidrar til at det største behovet for nye hydrologiske målestasjon-

----

-e

gorges"

Rennende vann kan utrette
stor skade. Her ser vi erosjonsskader etter uttapping
av Devdisvatn i indre Troms.
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er nå har skiftet geografisk fra fjellområdene til lavland og kyst. Et annet viktig moment
i vurderingen av stasjonsnettet er de store ressursene som etterhvert kreves for drift av stasjonsnett og feltarbeid. Anstrengelsene for å holde oppe datakvaliteten har lenge vært
konsentrert om teknisk rasjonalisering av datainnsamlingen. Moderne teknikk tillater både meget fin tidsoppløsning og automatisk lagring og overføring av store datamengder.
Ny teknisk utvikling vil trolig gi ytterligere miniatyrisering av utstyrskomponenter, stasjoner for måling av flere datatyper samtidig, mere bruk av satellitter og værradar, og ny
sensorutvikling. Kanskje finner vi nye og rimeligere måter å organisere datainnsamlingen
på, ved å kombinere tradisjonelle feltstasjoner med mer modellbruk og fjernanalyse.
De store hydrologiske databasene (ca. 100 000 stasjonsår, 1 million nye aggregerte data legges inn årlig) krever rask og brukervennlig programvare for håndtering og videre bearbeidelse. Etter den store omleggingen som er gjennomført 1992-1994, med ny maskinutrustning, nytt databasesystem, og nye versjoner av mange bruksprogrammer, ser vi for
oss en periode med konsolidering. Viktige utfordringer blir åta bedre vare på eksisterende data. Heretter vil bare data som er lagret på EDB-medier bli regnet som fullt tilgjengelige.
En nærmere norsk tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen eller eventuelt medlemsskap, vil knapt få store og brå konsekvenser for norsk hydrologi. Økt flyt av tjenester over
,gs

.

-

e

Reguleringav vannstandeni sjer kan fore til
betydelige erosjonsskader.Dette eksemplet
er fra innsjeen Sitasjaure,som liggerpi grensen mot Sverige. Fotografiet er tatt på norsk
side av grensen. Foto Ø. Aars, våren 1978.
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Denne snøputen er en del av
instrumenteringeni Sagelva
forsøksfelt ved Trondheim.
Når snøen legger seg på
puten, som er fylt med sprit,
blir den trykket sammen.
Trykket blir registrert av
limnigrafensom sees i bakgrunnen, og tyngden av
snøen kan bestemmes.
Foto 0. Aars, mai 1973.
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landegrensene kan tenkes agi økt oppdrags-konkurranse hjemme, men også økte muligheter utenlands for norsk ekspertise. Fri adgang til miljødata er i EU regulert i et eget direktiv, men kravene er ikke vesensforskjellige fra hva Hydrologisk avdeling allerede praktiserer. Allerede innenfor EØS-avtalen har Norge nå adgang til å delta på lik linje med
EU-landene i EUs forskningsprogrammer. Avdelingen har bare i liten grad oppnådd innpass i EUs forskning, og vil eventuelt trenge solide partnere for gjore det.

Frostrøykover rysilelven mellom Jordet og Innbygda. Lufttemperaturen er -30C. Man ser tydelig hvordanfrostrøyken dekker elven. Foto E. Kanavin, 5. jan. 1968.
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Innen miljø- og energilovgivningen vil EU-landene sannsynligvis fortsette arbeidet
mot felles rammer og normer. EUs krav til behandling og kvalitet av drikkevann vil føre
til større omfang av vannanalyser, strengere rutiner for overvåking og kontroll av drikkevann, og behov for utbedring og bedre etterlevelse av forskriftene for mange norske vannverk, noe som i alle fall er sterkt ønskelig, uavhengig av EU-tilknytning. Det kan bli aktuelt å møte slike krav med raskere overgang til grunnvann som drikkevannskilde. Idag hentes 13 % av norsk drikkevann fra grunnen, og det kan være både teknisk og økonomisk
ønskelig å fordoble denne andelen.
Norsk eksport av drikkevann vekker interesse fra tid til annen, men det er vanskelig
avurdere realismen.
Den kommende nye lov om vassdrag og grunnvann vil trolig gi Hydrologisk avdeling
økte oppgaver, ikke minst innen grunnvannshydrologi. Flere vassdragstiltak enn i dag vil
bli konsesjonspliktige, og NVE som vassdragsmyndighet vil måtte møte denne utfordringen.
Det regnes ikke med vesentlige endringer i norsk vannforbruk i de kommende årene.
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En Leopold & Stevens limnigraf (skrivende vannstandsmåler). Denne typen kan gå i 8-9 måneder uten tilsyn
og egner seg godt på steder som er utilgjengelige vinterstid. Den ble tatt i bruk i Norge i 1969 og er i drift
mange steder.
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Breene utøver en kontinuerlig erosjon på berggrunnen
under. I vårt århundre har de fleste breene gått markert
tilbake og avdekket områder som har vært dekket av is
i mange år, og mange slags erosjonsf ormer er blitt avdekket. Foran Engabreen finnes det vertikaltstående
lag bestående av mye pegmatitt og marmor, og breen
har dannet mange spektakulære former og mønstre.
Foto Nils Haakensen.

Industriens forbruk har gått noe ned, husholdningsforbruket viser små endringer, og det
går langsomt med utbedring av utette ledningsnett. Skulle økt drivhuseffekt føre til varmere og tørrere sommervær i Norge, kan jordbruksvanning ventes å øke, men denne sektoren er beskjeden i norsk vannforbruk idag.
Forurensning av våre vassdrag vil i de nærmeste årene særlig være knyttet til kommunale kloakkutslipp, overflateavrenning fra jordbruket, og sur nedbør. Hydrologiske utfordringer er bl.a. å skaffe avrenningstall fra småfelter, og innsjøkart for volumberegning
av forsurete kalkingsobjekter og eutrofe (svært næringsrike) innsjøer.
Vannkvaliteten i forurensete norske vassdrag overvåkes rutinemessig innen "Statlig
program for forurensningsovervåking". Dette programmet dekker ikke langtidstrender
for vannkvalitet i ikke-forurensete vassdrag. Hydrologisk avdelings erfaring med målinger av fysikalsk vannkvalitet, spesielt vanntemperatur og materialtransport, og vårt apparat for dataproduksjon med vekt på langtids drift, høy grad av automatikk og rutinemessig drift av store databaser, burde kunne utnyttes sterkere også for bredere miljødatainnsamling enn den som skjer idag.
Forvaltningen av landets vannressurser har endret seg sterkt gjennom de seneste 3040 år, fra en i hovedsak sentralstyrt "kraft-sosialisme" koblet til landets industrivekst etter
krigen, via en fase hvor naturvernet fikk gradvis økt påvirkningskraft, og rensetiltak mot
vannforurensning ble gjennomført. Idag styres vannforvaltningen dels med nasjonale
planverk for vern og utbygging av vassdrag, og et desentralt miljøapparat, hvis rolle på
mange måter er å forebygge problemer og konflikter.
Selv med fritt innenlands energimarked og utsikter til europeisk integrering med mulig sterkere utbyggingspress over noen tid, tyder alt på at norske vannressurser fortsatt vil
bli forvaltet i et helhetlig perspektiv, ikke minst med støtte i den nye loven om vassdrag
og grunnvann, de rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av vernete vassdrag, og
NVEs eget arbeid med differensiert forvaltning. Det regionale og lokale element i vannforvaltningen vil bestå og sannsynligvis bli styrket, ikke minst i primærkommunene.
En stor utfordring for Hydrologisk avdeling i denne utviklingen er en utvidelse av
brukerperspektivet fra store, sentrale vannkraftaktører mot regionale og lokale brukere
med miljøvern som arbeidsfelt, hvor hydrologi bare er ett av flere interessante fagfelt.
Vårt produktspekter utvides raskt fra "rene" hydrologiske data til informasjonstjenester
om vannressurser i bred forstand. Nøkkelord er Vassdragsregisteret, Geografiske informasjonssystemer, vannbruksplaner, modellsystemet "Vassdrags-simulator".
Det press for større selvfinansiering gjennom betalt virksomhet som Hydrologisk avdeling og andre statlige institusjoner utsettes for vil høyst sannsynlig vedvare. Trolig vil
retningslinjene for statsinstitusjonenes prispolitikk bli klarere. Også i andre land er statlig
kommersialisering aktuell politikk, samtidig som fri adgang kreves til miljøinformasjon
som er innsamlet av offentlige myndigheter.
Kvalitet og kompetanse er nøkkelbegreper for alt utadvendt faglig arbeid, selvfølgelig også for Hydrologisk aveling. Formell sikring av høy kvalitet, f.eks. gjennom akkreditering av deler av virksomheten, blir trolig aktuelt. Medarbeidernes kompetanse må vedlikeholdes og utvikles i takt med fagets vekst, bl.a. gjennom aktiv forskning, deltakelse i
internasjonalt arbeid, og planmessig bruk av tiltak for etterutdanning.
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ANSATTE VED HYDROLOGISK
AVDELING (Sept. 1995)
Navn

Ansatt

Fra

Asvall, Randi Pytte
Atterås, Gunnar

April
Mai

63
87

Beldring, Stein
Bogen,Jim
Bogetveit, Leif J.
Breber, Kate

April
April
Oktober
September

86
85
78
86

Dalviken, Kjell
Due, Morten

September
Januar

83
87

Eide, Vidar
Eknes, Reidar
Eliassen, Petter
Ellefsen, Karin
Elster, Margrethe
Elvehoy, Hallgeir
Engen, Inger Karin

Mai
Juni
Februar
Juli
Juli
Januar
August

94
73
92
91
87
95
86

Fjeldberg, Aud
Fladhagen, Per A.
Fundingsland, Olav

September
September
September

86
65
71

Gautun, Geir
Gjotterud, Arnhild
Grønbech, Bård

Mai
Mars
Februar

88
59
90

Haddeland, Ingjerd
Hagen, Jon Ove
Hansen, Erik
Haugen, Gunnar
Haugunn, Rigmor
Herfjord, Torstein
Hisdal, Hege
Hjellet, Anne Mette
Holmgren, Kjell
Homstvedt, Svein
Husebye, Sverre
Hoifodt, Harald
Høverstad, Torgeir
Haakensen, Nils

September
Januar
Juni
Februar
Mars
August
September
Oktober
Mai
Oktober
Oktober
Oktober
September
Mai

95
93
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72

65
82
90
89
90
94
90
90
90
56
73

(Perm)

(Perm)
(Perm)

(Perm)

Navn

Ansatt

Fra

Kennett, Mike
Kitterød, Nils-Otto
Kjeldsen, Ola
Kjollmoen, Bjarne
Klausen, Eva
Kohler, Jack
Kristoffersen, Hilde
Krog, Ragnhild
Krog, Sverre
Krokli, Bjarne
Kvambekk, Ånund
Kårstein, Heidrun

Februar
Januar
Juni
Oktober
Februar
Januar
August
April
Juni
September
September
Mars

87
87
74
86
77
93
91
86
63
84
92
87

Lindberg, Dag
Lofsberg, Per

September
Januar

94
68

Marstein, Per
Nygård, Synnøve

Juni
September

94
72

Olsen, Hans Christian
Osvoll, Olav

Januar
September

68
90

Paulsen, Heidi
Pedersen, Tor Simon
Pettersson, Lars Evan

Februar
Februar
September

94
95
72

Raubakken, Vidar
Repp, Kjell
Roald, Lars
Rugsveen, Mari
Ruud, Leif Gunnar

Januar
Mars
August
Mai
Juni

87
87
70
71
71

Schjødt-Osmo, Ole
Schult, Knut
Smith-Meyer, Sylvia
Sundøen, Kjell
Sælthun, Nils Roar
Sønsterud, Roar

Oktober
Mars
Januar
Mars
Januar
September

92
68
94
68
76
74

Taksdal, Svein
Taugbøl, Geir
Tilrem, sten
Tollan, Arne
Traagstad, Anne Marie
Tvede, Arve M

Januar
November
August
September
Oktober
September

86
94
62
86
90
70

Voks», Astrid
Vollmo, Evy Marianne

Oktober
November

90
82

Aars, Øystein

August

57

(Perm)

(og54-56)
(og63-75)
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TIDLIGERE ANSATTE VED
HYDROLOGISK AVDELING
Denne listen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig informasjon, dvs. protokoller og arkivmapper ved NVE, i første rekke ved Hydrologisk avdeling. Også Statskalenderen er
benyttet. Men materialet har vist seg å være mangelfullt og usystematisk i perioder av de
100 år som omhandles. Det har ikke vært mulig å bruke så mye tid som det derfor kreves
for a gi den noyaktighet man kunne onske.
I de første årene av avdelingens historie var det flere av Kanalvesenets teknisk ansatte som arbeidet med hydrologi, uten at de var spesielt ansatt ved Den hydrografiske avdeling. Ordningen med ansettelse direkte ved avdelingen kom senere. For de siste tiår er det
et problem i hvilken grad kortidsengasjerte skal regnes med blant de ansatte ved avdelingen? Her er det utvist skjønn ved redigeringen, men feil eller urimeligheter vil trolig forekomme.
De momenter som er nevnt forklarer hvorfor listen som er gjengitt ikke gjør krav på
å være hverken fullstendig eller feilfri. I de tilfelle hvor opplysninger om fullt navn eller
tjenestetid mangler, er likevel navnet på vedkommende tatt med. Disse mangler til tross
har vi likevel valgt å ta med denne listen over tidligere medarbeidere, i det vi tror den vil
ha interesse. Den er en viktig del av Hydrologisk avdelings historie!
Navn

Ansatt

Sluttet

Andersen, Jan Herlof
Andersen, Tom
Arnesen, Helge

11.12.67
07.03.72
01.02.60

01.03.86
30.04.83
31.07.70

23.06.18
og 01.07.50
01.01.48
01.09.83
03.12.73
01.12.58
24.05.65
Mars81
01.10.80
01.07.18
14.07.80
04.01.70
22.08.19
Juni88
01.02.81

30.06.43
30.09.61
28.02.63
31.08.84
30.04.82
31.12.90
14.09.71
31.12.89
Mai81
1920
31.05.82
31.08.71
1920
31.12.94
31.08.81

Badendyck, Sverre
Bakke, Hjørdis
Beisland, Kjell
Berg, Eivind
Berg, Kåre
Berntsen, Einar
Birkeland, Ottar
Bjertnes, Trond M.
Bjrge, Hans Olaf
Bjørkelo, Tormod
Bjørnsson, Helgi
Bjorset, Brynjolf Gleditsch
Bjoru, Arnt
Blokkum, Gunvor M.
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Navn

Ansatt

Sluttet

Boge,Knut
Botten, Sigrid
Brabrandt, Tord
Braskerud, Bård
Brevik,Jan
Brevig, Johan Christian
Bretseg, Peder
Brustad, Knut Sverre
Brænd, Ellen
Brondbo, Asbjorn
Bull, Vincent Stoltenberg
Bølling, Alf
Bøtun, Sigmund

01.10.84
01.02.64
ca.07.43
17.10.66
13.11.78
17.09.15
20.10.58
(i 1978, EDB)
08.08.63
26.06.72
01.10.07
1912
05.02.79

11.06.85
31.12.65
ca.09.45
09.07.84
31.12.81
30.09.58
24.05.61

Christensen, Heidi
Christoffersen, Kristian

08.09.87
1918

12.08.88
19.08.56

Dale, Herbjørg
Delbekk, Bjarne
Dundas, Torolf Harald
Dyrkorn, Lars Kr.

25.11.91
14.09.71
01.04.20
30.01.67

05.09.94
25.09.72
1928
27.11.72

Ellefsen, Karl
Engebak, Johan E.
Enger, Kristen
Esjeholm, Betty May
Eskeland, LarsB.O
Evensen, Reidun

1912
14.03.79
01.10.07
01.03.71
01.07.56
09.04.62

1914
30.11.93
26.09.12

Fasting, Synnøve
Finsås
Fjalstad, Gunnar
Fladvad, Nils
Flakstad, Nils
Flatjord, Steinar
Fløystad, Kolbjørn
Fossdal, Marit Lundteigen
Fossheim, Oddvar
Frøstrup, Johan Christian
Furmyr, Svein
Fyhri, Torstein Morten

01.08.57
Ca.1944
01.07.16
01.08.72
05.12.83
01.11.55
14.07.72
08.11.74
15.01.51
19.05.80
01.05.72
18.10.68

31.07.61
1948
1919

Gamnes, Nils K. M.
Garmann (Thom), Edel
Geier, Unni
Gjørsvik, Ola
Gløersen, Jørgen
Gottschalk, Lars
Greibrok, Tor
Grimstad, Kåre
Grip, Bengt Harald
Grønås, Kirsten Bugge

01.08.16
10.12.57
26.09.73
05.11.68
11.08.19
02.12.74
17.01.50
13.10.63
01.12.71
01.01.80

20.07.54
01.07.71
22.07.77
30.05.72
1933
10.10.75
13.10.55
31.12.64
30.06.73
31.01.81

15.06.79
31.12.72
1910
13.08.48
11.08.80

08.07.57
30.06.63

24.07.85
31.12.68
31.07.76
1955
31.03.81
ca.07.75
10.11.69
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Navn

Ansatt

Sluttet

Gudal, Anders
Gulbrandsen, Svein
Guldvik, Johs. Michael
Gundersen, Johnny M.
Guttormsen, Irene
Gyllander, Reidar Adolf

01.11.49
25.06.73
17.07.16
05.02.79
01.10.86
01.12.48

1954
30.07.75
1920
10.08.80
31.07.93
07.06.65

Hagen,Airi
Hagen, Ivar
Hagen, Kåre Bjørn
Hagen, Tore Methlie
Halgunset, Oddvar Kåre
Hansen, Per Atle
Hansen, Rein Sornes
Hauge, Ruth
Haugen, Liv Rugsveen
Haugen, Sidsel
Hegge, Kjell
Heidenstrom, Rolf Petter
Herberg, Ivar
Hertzberg, Agneta
Hetager, Sven Erik
Heyerdahl, Eva
Hjukse,Tor
Holmsen, Andreas
Holmefjord, Eivind
Holmquist, Jan Fredrik
Holst, Lorentz
Holth, Wenche
Horn, Carl
Hougsnæs, Ragnhild
Høie,Tor
Haaland,A.

01.05.70
02.11.55
08.08.63
17.11.77
20.10.69
15.05.76
29.05.89
28.04.64
01.09.66
02.03.64
01.08.56
29.01.76
16.07.70
April 70
1971
01.05.77
01.05.83
Nov.1895
08.02.82
01.01.92
11.08.16
12.06.78
01.10.19
01.07.87
02.04.67
27.07.14

15.10.73
07.01.83
31.07.70
11.08.78
13.05.70
06.06.77
18.08.93
31.08.70
16.08.87
19.05.68
01.02.95
30.06.78
28.03.73
21.09.73
1976
31.12.81
01.02.86- og før
1916
15.02.84
21.03.95
(1961 ?)
01.07.85
1936
23.08.93
25.08.69
1918

Jansrud, Sigurd
Jensen, Jarl
Jerstad, Reinert Johan
Johansen,Arthur D.
Johansen, E. Myhr
Johnsen, Bjørn Jarl
Johnsen, Kirstine Kinch
Johnsrud, Morten
Jutman, Torbjrn

02.01.62
03.08.63
16.06.19
02.01.73
07.03.73
26.04.62
01.11.81
15.08.83
01.03.86

31.08.90
30.05.71
15.05.62
30.06.88
ca 1985

Kahl, Mark
Kalvik, Gunn-Mai
Karlen, Wibj0rn
Kana vin, Edvigs
Kierulf, Halvard
Khan, Ellen
Killi, Mildrid

05.07.71
03.01.80
29.03.62
05.12.49
05.07.73
1972
Aug. 58

16.06.72
31.10.80
01.09.65
28.02.73
1974
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30.06.86
09.09.85
01.03.89
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Navn

Ansatt

Sluttet

Killi, Randi
Kittilsen, Mari Therese
Kjelsvik, Turid
Klæboe, Halvdan Eystein
Knudsen, Kåre Vagn
Knudsen, Anne Kirsti
Kristensen, Ingvar
Kristiansen, Hans Jørgen
Krogh, Rolf Medalen
Kruge Harald
Kvalem, S.

25.07.66
22.06.87
01.01.79
25.03.19
01.12.65
28.06.72
Nov.1895
01.10.57
05.02.79
06.09.71
20.07.08

15.10.69
26.05.88
15.05.81
04.09.60
31.01.67
15.10.72
12.09.07
01.04.86
17.02.80
31.05.79
1928?

Larsen, Gerd
Laumann, Tron
Lens nes, Tom
Lie,Olav
Lien, Jorunn
Lieng,Arne
Lillebråten, Margot
Lium,Arne
Loftu, Bjørn
Lund, PerTore Jensen
Lundquist, Dan
Lunda, Steinar
Lyder, Janne
Lorum, Leif Egil
Løvhaug, Marit

28.11.63
04.08.86
21.04.81
01.07.18
01.08.61
1942
01.10.59
26.04.76
16.12.83
12.01.76
25.06.73
1912
16.09.85
10.06.70
06.12.88

15.04.94
13.12.85
31.03.65
31.07.91
1960
14.12.63
ca.04.78
07.09.84
01.12.78
31.10.94
1959
30.04.87
01.01.85
27.08.89

Malme, Bernt A.
Melder, Ole Martin
Moe,Viggo
Mook, Reinhardt
Myrabø, Steinar

01.04.86
21.12.59
Juni9x
07.07.62
01.03.90

24.10.86
30.09.68
31.12.94
31.12.64
04.01.93

Narvestad, Asbjørn
Nielsen, Christian
Nielsen, Leif
Nilsen, Heidi
Nilsen, Roger
Nilsen, Tor Lund
Nilsen, Tormod Holth
Nilsson, Jjrgen
Nordnes, Sverre
Nyland, Knut

02.01.78
12.04.66
22.07.09
27.01.78
01.05.78
ca 1965
26.06.78
01.10.71
05.05.50
28.09.64

31.01.79
31.08.75
1924
31.08.78
31.03.90
ca 1968
31.08.86
18.10.72
01.05.57
20.10.65

Oredalen, Tone Joran
Osvoll, Olav
Otnes, Jacob

23.06.86
Jan. 92
05.05.50
15.02.61
01.12.43

21.09.88
31.12.94
1956
17.01.83

Oxaal, Gunnar Jens Brandt
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Navn

Ansatt

Sluttet

Presterud, Arne
Pytte, Terje

08.12.18
01.07.64

27.06.19
31.08.65

Ramtvedt, Knut H.
Reenskaug, Oddbjørg
Reistad, Jan
Renshusløkken, Bjørn
Roen,Syver
Rogstad, Olaf
Roland, Erik
Rundfloen, Ottar
Rykke, Knut
Ræder, Rudolf Falck
Røsjorde, Jan
Raakil, Steinar
Råmundal, Olav

02.01.78
01.10.87
02.10.78
01.02.65
01.11.52
01.07.00
15.11.82
01.10.12
25.08.19
1909
14.06.82
15.08.69
15.08.61

31.12.90
12.04.87
31.10.78
31.10.90
01.07.20
30.11.86
1918
1930
1921
31.08.85
31.12.70
31.10.93

Sabaratnam, Maitrayi
Sandsbraaten, Per Ole
Santha, Anna
Santha, Jozsef
Schmelck, Alice
Sjøfors, Bjørn
Skattebo, Lillian
Skavikeng, Arne Nicolay
Skjorten, Olav
Skofteland, Egil
Skregelid, Ivar
Skretteberg, Rolf
Skytterholm, Per Ola
Sletaune, Børge
Slottan, Halvor G.
Solem, Ole Benjaminsen
Sommerfelt, Einar
Steen, Helge
Stene, Johan
Storsveen, Gunnar
Strand, Laila
Strand, Olaf
Styve, Solbjørg
Svedahl, Henrik
Svensen,Alf
Sværd, Roger
Sætersmoen, Gotfried
Sætrang, Ame Christoffer
Sæthern, Hilde Marie
Søgnen, Jens Reinhardt
tils. avd.dir.19.11.48, beg.
Sørflaten, Trond
Sørli, Karstein
Sørum, RolfE.

04.01.93
1966
24.04.62
02.01.62
01.12.76
01.10.84
01.06.83
27.08.63
01.09.21
01.07.86
07.01.65
Mars74
01.07.71
07.07.64
21.12.99
1911
16.08.57
Nov.1895
24.02.87
26.04.48
30.09.68
04.09.16
14.04.82
01.06.71
05.06.19
Jan.86
Nov.1895
01.04.86
1984
26.04.20
01.03.49
02.01.92
24.09.71
17.04.67
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(vikar)

30.09.93
Feb. 70
31.06.66
30.03.91
30.06.85
24.02.84
31.03.66
31.03.70
21.07.95
29.11.71
28.02.87
30.08.57
02.05.69
1914
30.04.88
07.08.73
10.01.87
30.11.92
1920
31.12.94
15.10.07
01.02.88
01.06.86
31.08.41
22.07.59
31.12.92
01.09.72
06.08.67

Navn

Ansatt

Sluttet

Tandberg, Kristin
Tande, Jorun
Teclemariam, Dawit
Tesaker, Einar
Theisen, Rasmus
Thorsen, Svein Ola
Tornås, Svein
Trydal, Erling

10.08.87
04.02.55
23.12.85
03.12.69
18.10.20
16.06.72
ca 1969/70
01.01.80

31.10.89
31.05.87
1990
11.10.70
1923
02.01.73

Vagn-Knudsen, Kåre
Vaumund, Chr. Lange
Viken, Harald
Vikøren, Britt
Vogt, Tom Collett
Vold, Olaf

01.12.65
01.09.10
Mai65
01.02.64
01.07.98
01.11.09

31.01.67
25.08.18
31.12.94

01.07.70
01.03.50
1945
15.11.08
1980?
04.10.65
og 15.08.83
04.07.18
18.08.75
01.11.55
08.04.63

01.07.77
31.08.89
1950
1949
31.12.82
ca 1982
04.10.85
1919
31.12.93
01.06.92

Wathne, Elisabeth
Wennberg, Aksel
Wessel, Ernst
Wiik,J oakim Marius Jensen
Willen, Anders
Wingård, Bo
Winge
Wold, Bjorn

Wold, Knut
Wraal, Berit

30.11.86

20.05.07
1919

Ytterstad, Heidi

07.09.87

ca 1989

Ziegler, Tor

01.11.82

30.04.84- og før

Ødegaard, Gunnar
Ødegård, KariStrand
Ødegård, Rune
Øgaard, Bjarne
Østrem, Gunnar

18.02.59
29.06.87
02.02.87
1912
15.01.62

28.02.60
24.05.94
30.04.89
1918
30.09.92

Aagenes, Knut Harald
Aamodt, Knut Ola
Aase, Perry
Åsen,Terje
Aastad, Johan

19.07.93
10.04.86
09.07.69
01.06.80
01.07.16

31.07.94
01.11.86
31.07.74
30.06.82
28.01.48
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