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Forord 

EUs rammedirektiv introduserer et felles administrasjonssystem for å beskytte, 
overvåke og administrere vannressursene i EU landene. NVE har som en 
viktig aktør i Norges vannressursforvaltning et stort ansvar for å utrede 
konsekvensene av direktivet i Norge og forberede de nødvendige tiltak for å 
implementere direktivet. NVE har koordinerende ansvar for en rekke oppgaver 
innen grunnvann (SFT, notat datert 11.10.2000). Det gjelder spesielt 
"Miljømål grunnvann", som omfatter beskyttelse av grunnvannsressurser mot 
forurensing og overforbruk. 

Som en del av denne utredningen ble det besluttet i møte i SFT 19.12.00 
sammen med representanter fra NGU, Folkehelsa, DN og Jordforsk å lage en 
oversikt over alt grunnvannsrelevant informasjon tilgjengelig i de ulike etater i 
Norge. Arbeidet med grunnvann må sees i en vannbalansesammenheng og 
med relevant informasjon menes parametre og opplysninger som det er aktuelt 
å anvende ved kartlegging av grunnvannsforekomster, sårbarhetsvurdering for 
forurensing, konsekvensvurdering ved vassdragsregulering, 
strømningsanalyser, utvikling av grunnvannsnettet osv. 

Som et ledd i å nå dette mål utgis denne publikasjonen. 
NVE har bygget opp en database om litteraturreferanser avgrenset til de 
publiseringer som er utgitt av NVE innen fagfeltet hydrogeologi. Videre er det 
samlet inn, systematisert og kvalitetssikret digitale informasjon om målesteder 
og måleparametre for grunnvann og markvann. 

Det er også innhentet opplysninger om andre tilgjengelige hydrologiske 
informasjoner i NVE. Grunnlaget for dette arbeidet er tidligere data- og 
publikasjonsoversikt utgitt av NVE, opplysninger som ligger på NVEs 
internettsider, samt samtaler med medarbeidere fra Hydrologisk- og 
Vannressurs-avdelingen, arkivet og biblioteket. 

Vi retter derfor en takk til følgende personer som har bidratt i dette arbeidet: 
Tor Simon Pedersen (HV), Øystein Aars (HV), Hans Kristian Udnæs (HV), 
Bjarne Kjøllmoen (HB), Svein Taksdal (HD), Stein Beldring (HD), Einar 
Markhus (HH), Astrid Voks ø (VG), Geir Taugbøl (VG), Bjørn Lytskjold 
(VG), Lars Stalsberg (VG), Styve Solbjørg (VG), Jon Berle (Bibliotek), Oddny 
Stokholm (Arkiv) 

~are2 
~PP/~ 
avdelingsdirektør 
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Innledning 

Implementering av EUs direktiver en anledning til å fremme en landsdekkende oversikt over 
grunnvannsforekomster med kvantitative og kvalitative data. I møte i SFr 19.12.00 sammen 
med representanter fra NVE, NGU, Folkehelsa, DN og Jordforsk ble det uttrykt et behov for å 
få en oversikt over grunnvannsrelevant informasjon og ressurser tilgjengelig i ulike etater i 
Norge. Denne oversikten vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere hvilken informasjon og 
produkter som foreligger, og utrede arbeidsoppgaver som må prioriteres i henhold til EUs 
direktiv. 
Dette notatet er et forsøk på å gi en optimal oversikt over hydrologisk informasjon som er 
tilgjengelig i NVE, og som kan være relevant for analyser relatert til grunnvann. 

1. Behov for digital grunnvannsinformasjon 

En bedre forvaltning av våre grunnvannsressurser og en effektiv saksbehandling av tiltak i 
vassdrag som berører grunnvannsforekomster krever oppdaterte fakta og data om flere forhold 
i området der tiltaket skal utføres (hydrologi, geologi, økologi, arealbruk ... ). 
Informasjonsteknologien gjør dette mulig. Det forutsetter imidlertid at all relevant 
informasjon er lett tilgjengelig og oppdatert. Denne informasjonen er spredt i flere etater og 
institusjoner. Mange ulike etater samler i dag inn data som er relevante for forvaltning av 
grunnvannsressurser (data om vassdrag, hydrologi, kvartærgeologi, jordsmonn, forurensning, 
vannkvalitet ... ). En del av disse data og fakta er organisert i databaser som er knyttet opp 
mot den aktuelle etat. Vi kan her nevne Hydra Il i NVE, nasjonal geologisk databank og 
kartdatabase på NGU, vannverksregister1 i Folkehelsa, Miljønett i Miljøverndepartementet2, 

Miljøstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (arealbruk). Andre institusjoner (NUOS, NGI, 
Jordforsk .. ), universiteter, samt konsulenter, brønnborere og kommuner sitter også med 
verdifull informasjon og produkter som kan være aktuelt å samle. Det er derfor et klart behov 
for å få et sammenhengende, landsdekkende informasjonssystem som inkluderer 
målestasjonsnett, kart, databaser og litteraturreferanser. Dataene må systematiseres spesielt 
mht. nedbørfeltinndeling som det kreves i EU-direktivet. Dette antas best gjort ved oppretting 
av et felles GIS-system. Dette vil bidra til at grunnvannsfaglige data blir lettere tilgjengelige 
og utnyttet bedre. Opprettelsen av et felles geografisk informasjonssystem (GIS) vil være et 
viktig virkemiddel for å forbedre samarbeidet mellom etater, for å bedre 
beslutningsgrunnlaget ved saksbehandling og dermed sikre en god forvaltning av Norges 
grunnvannsressurser. De fleste statlige forvaltningsorgan (etater, fylker, kommuner) har 
allerede innført GIS som en viktig del av sin saksbehandling av stedfestede data. Derfor er det 
ikke behov for opprettelsen av et eget GIS-system i seg selv, men det gjelder mer å stimulere 
til utveksling av geografisk informasjon mellom de ulike etater. Dette er allerede igangsatt 
med prosjektet AREALIS. 

) hup://www.folkehelsa.no/fag/drikkevannlvreg.html. Vannverksregisteret ved Folkehelsa er et nasjonalt 
register for vannverk som forsyner minst 100 personer eller 20 husstander. 
2 hup://www.mistin.dep.no/ 
Miljøstatus i Norge utarbeidet av SFr gir geografisk informasjon om biologisk mangfold, 
naturvernområder, kulturminner, vann-, luft- og støyforurensning samt avfall. 
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Sammendrag 

Dette notatet er et forsøk på å gi en optimal oversikt over hydrologisk 
informasjon som er tilgjengelig i NVE, og som kan være relevant for analyser 
relatert til grunnvann. Arbeidet er igangsatt i forbindelse med 
konsekvensvurderingen av implementering av EUs direktiv i Norge. 

NVE har data fra et stasjonsnett med over 6500 ulike målesteder som dekker 
alle deler av det hydrologiske kretsløpet, blant annet vannstand, vannføring, 
grunnvann, markfuktighet, teledyp, snødyp, bremålinger, slam, 
sedimentmålinger og meteorologiske data. I tillegg har NVE utviklet et 
omfattende geografisk informasjonssystem som inneholder informasjon 
knyttet til vassdrag: nedbørfelts inndelingssystem, innsjøregister og dybdekart 
over innsjøer, vassdragsnivellement, tverrprofiler, vernede vassdrag, inngrep i 
vassdrag, avrenningskart, flomsonekart, brekart, osv. Tabell 5 side 19 gir en 
oversikt over tilgjengelige hydrologiske data i NVE med opplysninger om 
målestokk, tilgjengelighet i Kartulf (NVEs GIS-system), og AREALIS 
(Fylkesvise arealinformasjonsystemer). 

Seksjon for vannbalanse ved Hydrologisk avdeling har i forbindelse med dette 
arbeidet igangsatt et internt prosjekt for å legge inn grunnvannsinformasjon i 
NVEs GIS-system. En database om litteraturreferanser avgrenset til de 
publiseringer som er utgitt av NVE innen fagfeltet hydrogeologi er utarbeidet. 
I tillegg er digital informasjon om målesteder og måleparametre for grunnvann 
og markvann kvalitetssikret. I denne rapporten blir også status for det 
landsomfattende grunnvannsnettet (LGN) og det nasjonale markvannsnettet 
pr. februar 2001 presentert. 
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Fylkesvise AREALInformasjonsSystemer - AREALIS 
AREALIS er et nasjonalt prosjekt for å gjøre areal-, miljø- og planinformasjon tilgjengelig i 
kommuner og fylker. Institusjoner som deltar i AREALIS samarbeider om å etablere en 
omfattende og helhetlig samling av kartdatasett over kommuner, fylker og hele landet. 
Prosjektet ble satt i gang i 1997 av Miljøverndepartementet. Statens kartverk har en sentral 
rolle i gjennomføringen av AREALIS. En rekke faginstitusjoner bidrar med data og 
fagkunnskap til AREALIS. Vi kan spesielt nevne: 
• Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
• Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NU OS) 
• Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
• Norges geotekniske institutt (NGI) 
• Statens Forurensningstilsyn (SFT) 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Miljøverndepartementet (MD) 
• Statistisk sentralbyrå (SSB) 
• Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) 
• Statens vegvesen 
• Fylkesetater 
• Kommuner 

Data i AREALIS deles inn i ulike hovedtema, som natur, landbruk, kulturminner, rekreasjon, 
landskap, beredskap, kyst/fiskeri, plan, forurensing og befolkning. AREALIS er utviklet slik 
at data er lett tilgjengelige med standard formater (SOSI- standarten). På www.statkart.no/arealis 

finnes det informasjon om kontaktpersoner i fylkene, fylkesprosjekter, informasjon om 
temainnhold (vedlegg 1). Alle AREALIS kartdatasett er beskrevet med egne produktark som 
beskriver innholdet og bruken av dataene (standard, teknisk beskrivelse, datakvalitet, kilder, 
eier, metoder, støttelitteratur, anbefalt bruksrnålestokk, detaljert om objekter og egenskaper 
tilknyttet datasett, definisjon, kodeverdier og forklaringstekster). Et eksempel på produktark 
(nedbørfelt REGINE ) er gitt i vedlegg 2. 
En mengde informasjon er allerede tilgjengelig og kan benyttes i forbindelse med 
grunnvannsforvaltning, det gjelder spesielt digital informasjon om grunnforurensing 
(dumpeområde, forurenset grunn, oljetankanlegg, privat oljetank .. ), om vannforurensing 
(avløpsnett, avløpsanlegg, industrianlegg, vannkvalitet elvIinnsjø, veiavrenning .. ), om 
landbruk (jordsmonn, vanningsanlegg, verneskog .. ), om geologi (berggrunn, strukturgeologi, 
grus/pukk, jordarter/løsmasser..), om hydrologi (innsjø, nedbørfelt, vassdrag vernet mot 
kraftutbygging, natuvernområder) og vannforsyning (beskyttelsessone, drikkevannnedbørfelt, 
vannkilde, drikkevann inntak, grunnvannsbrønner..). Datagrunnlaget for disse temaer hentes 
fra SFT, NGU, NVE, DN, Folkehelsa og fylkesetater. 
AREALIS har nå gått over 4 år og vil videreføres i 2001 i påvente av sentrale avklaringer. 
AREALIS kan bli et viktig støtteverktøy med hensyn til de nye oppgavene som EUs 
direktiver medfører. Det vil lette datafangarbeid og kommunikasjonen mellom etatene. 
Fagetater og fylkesetater vil derfor dra nytte av at AREALIS prosjektet videreføres. 
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2. Oversikt over NVEs grunnvannsrelevante informasjon 

Det presenteres her en kort oversikt over alle data og produkter ved NVE som det kan være 
relevant å utnytte ved forvaltning av våre grunnvannsressurser. Med relevant informasjon 
menes parametre og opplysninger som det er aktuelt å anvende ved kartlegging av 
grunnvannsforekomster, sårbarhetsvurdering for forurensing, konsekvensvurdering ved 
vassdragsregulering, strømningsanalyser, konsesjonssaker, utvikling av grunnvannsnettet etc. 
Arbeidet med grunnvann må sees i en vannbalansesammenheng og andre hydrologiske 
opplysninger er ofte nødvendige for en del utredninger og analyser. 
Notatet er redigert spesielt på grunnlag av dataoversikt pr. sept. 99 utarbeidet av Svein 
Taksdal, publikasjonsoversikt pr. 1994 utarbeidet av Herfjord et al., NVEs vassdragshåndbok 
og opplysninger som ligger på NVEs internettsider, samt samtaler med medarbeidere fra 
Hydrologisk avdeling, Geoinformasjon-seksjonen, arkivet og biblioteket. 

~.1. Oversikt over NVEs stasjonsnett og database Hydra Il 
NVE har data fra et stasjonsnett med over 6500 ulike målesteder som dekker alle deler av det 
hydrologiske kretsløpet, blant annet vannstand, vannføring, grunnvann, markfuktighet, 
teledyp, snødyp, bremålinger, slam og sedimentmålinger. Observasjonene utføres over hele 
Norge og store datamengder samles inn, kontrolleres, bearbeides og lagres i NVEs database 
Hydra Il. Måledataene kommer både fra NVEs eget stasjonsnett, og fra regulanter, 
kommuner, forskningsinstitutter. Følgende parametrer er registrert i NVEs database: 

• Vannstand og vannføringsserier (fig. l) 
Inkluderer også måle serier om vannhastighet, magasinvolum, overløp, lukeåpning, avløp, 
overføring, driftsvannføring, forbitapping, pumping. 

• Tilsigsserier (fig. 2) 
Beregnete serier for uregulerte forhold i regulerte vassdrag. Dette gjøres med utgangspunktet i 
en målt vannføringsserie der man korrigerer for overforliggende mafasinendringer og 
overføringer. Størrelsen på det naturlige nedbørfeltet for målestedet i km er angitt for hver 
målestasjon. 

• Grunnvann, markvann og teledyp (fig. 3) 
Inkluderer målinger av grunnvannstand, grunnvannstemperatur, markfuktighet, jordas 
vannpotensiale, og jordtemperatur ved ulike dybder, samt øvre og nedre teledybder. 

• Sediment, materialtransport (fig. 4) 
Inkluderer målinger av konsentrasjon suspendert materiale, målt bunntransport, konsentrasjon 
organisk materiale, suspendert tørrstoff, transport organisk materiale, kornfordelingskurver 
(suspendert og bunntransportert materiale). 

• Snø (fig. 5) 
Inkluderer snødybde, snØens vannekvivalent og snØens tetthet. 

• Is, vanntemperatur, saltholdighet (fig. 6) 
Inkluderer også målinger av istykkelse, israpport, iskart, isnotat, frostrøyk, ledningsevne, 
pH. 
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• Meteorologiske data (fig. 7) 
Inkluderer følgende parametre: nedbør, fordampning, relativ luftfuktighet, lufttrykk, stråling, 
kortbølget stråling, langbølget stråling, skydekke, vindretning, lufttemperatur, smeltevann, 
duggpunktstemperatur . 

Oversikt 
Vannstandlvannføring 1300 målesteder , hvorav 600 i reguleringsmagasiner, 700 

avløpstasjoner fra 0.1 til 40 000 km2, 250 tilsigsserier, 
driftsvannføring fra over 100 kraftverk. 
Eldste observasjon fra 1844 

Grunnvann Ca. 1400 observasjonspunkt (82 aktive) 
Grunnvannstemperatur 57 observasjonspunkt registret som aktive 
Markvannsfuktighet 29 målesteder, 9 aktive markvannstasjoner 
Jordtemperatur 9 aktive markvannstasjoner 
TeledYJJ 50 aktive, 17 inaktive 
Sedimentmålinger Ca. 25 aktive stasjoner, 4 inaktive 
Snødybde 241 inaktive, 14 snøputer, ca. 1500 manuelle snørnålinger 

rapporteres årlig fra regulanter 
Ismålinger Historiske data om islegging og isløsning ved ca. 600 

vannmerker, måling av istykkelse på ca. 50 innsiøer og elver 
Vanntemperatur l elver Måleserier fra flere enn 350 stasjoner i ca. 200 elver. 
og innsjøer Temperaturvertikaler i ca. 100 innsjøer både i lavlandet og i fjellet 
Nedbør (NVEs stasjoner) 96 aktive stasjoner, 30 inaktive 

Tabell l: Oversikt over antall målestasjoner som foreligger på NVEs database. Merk at antall 
aktive stasjoner ofte er overestimert pga. manglende oppdatering. 

Nasjonalt "rbansnett 
NVE ved Hydrologisk avdeling driver i samarbeid med 13 kommuner et nasjonalt urban målenett (Figur 8). 
Nettet består av 18 automatiske stasjoner etablert i bebygde områder, hvor det registreres klimatiske og 
hydrologiske parametre (lufttemperatur, nedbør, vannstand/vannføring og smeltevann). Vannbalansen ved 
utbygging av tettsteder forandres drastisk og det kan oppstå lokale klimaforandringer med økte 
temperatursvingninger og årsnedbør. Vannbalansen i bebygde områder karakteriseres ved at nedbøren i større 
utstrekning og på kortere tid renner av som overvann i forhold til et naturlig område. Grunnet minsket 
infiltrasjon og økt drenering får man normalt en uttørring av grunnen som kan resultere i et senket 
grunnvannsnivå (Bøyum et al., 1997). Einar Markhus, seksjon for hydrometri ved Hydrologisk avdeling har 
ansvar for urbansnettet. 

I NVEs database ligger dessuten informasjon for hver stasjon om vassdragsnummer og navn, 
lokalnavn, kartbladnummer i N50-serien (1 :50 000) fra Statens kartverk, terrengoverflatens 
høyde over havet (mo.h.), UTM-koordinater, stasjonens naturlige nedbørfeltareal, eventuelt 
dato for første vassdragsregulering i nedbørfeltet. Det er angitt type målesteder der verdien er 
innhentet: magasin, elv naturlig eller kunstig profil, innsjø, turbin/rør i kraftverk, inntak. Det 
finnes også opplysninger om målemetoder, instrumentsregistrering, sensorkalibrering, 
stasjonsinspeksjon, observatør, måleserier, eier av serier. Alle data som ligger i Hydra Il er 
stedfestet (UTM-koordinater) slik at stasjonene og informasjoner som er tilknyttet hver 
stasjon kan framstilles på kart og GIS (fig 1 til 7). 
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Nummerering av stasjoner og serier i NVEs database 
I NVEs database defineres en stasjon som en geografisk posisjon angitt ved sine koordinater i UTM-systemet og 
høyde over havet i Statens kartverks referansesystem. Nummereringen av stasjonene er knyttet til 
vassdragsområdene slik disse er inndelt i Vassdragsregisterets del Regine (REGIster over NEdbørfelt). 
Stasjonsnummeret i Hydra Il består av tre deler: vassdragsområde, løpenummer innen det aktuelle 
vassdragsområdet, punktnummer. Hvis data for flere posisjoner i terrengoverflaten har en logisk samhørighet, f. 
eks flere grunnvannsrør i et forsøksfelt, opprettes disse som flere stasjoner med samme vassdragsnummer og 
hovednummer, men med forskjellige punktnummer. 
Serienummer i Hydra Il består av følgende elementer: stasjonsnummer, parameter (denne angir hvilken fysisk 
størrelse serien innholder \ versjonsnummer (ulike målemetoder, parallelle målinger av samme parameter). 
For eksempel angir serienummer 16.232.12.2000.2 en punktstasjon i vassdragsområde 16 (Skienselv) med 
løpenummer 232 og hovednummer 12 (rør nr. 12- Groset forsøksfelt), grunnvannsmålinger (parameter 2000), 
versjon 2. 

2.2. NVEs grunn- og markvannsnett 
NVEs aktivitet på grunnvannssiden har opprinnelig og i hovedsak vært begrunnet i tre 
forhold: Tilsigsstudier, konsekvens av vassdragsregulering og observasjon av naturlige, 
uberørte variasjoner. De første grunnvannsbrønnene ble etablert i 1949 (Groset forsøksfelt) og 
var nok motivert av ren faglig nysgjerrighet. Aktiviteten antok en mer organisert og målrettet 
form gjennom opprettelsen av Grunnvannskontoret i 1961 som hovedsakelig jobbet med 
konsekvensvurdering av inngrep i vassdraget (regulering, utbygging, kraftverk ... ). En 
mengde data som er registrert i NVEs database stammer fra slike undersøkelser. 
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) ble etablert i samarbeid med NGU i 1977. En del av 
LGNs stasjoner er videreføring av tilsigsfeltene som ble satt i gang av "Utvalget for 
tilsigsprognoser" i 1972. Stasjonene er plassert på urørte grunnvannsmagasin og har til 
hensikt å overvåke variasjoner som følge av klimatiske, geologiske og topografiske forhold 
(fig. 9). Aktiviteten fram til i dag har frambragt tidsserier av ulik varighet for over 1400 
grunnvannsinstallasjoner fra hele landet og dataene finnes i NVEs database. Tabell 1 gir en 
oversikt over antall grunnvannsobservasjoner lagret i NVEs database. Nasjonalt 
markvannsnett ble opprettet i 1989 og består av 9 stasjoner lokalisert i representative områder 
spredt over landet fra Bodø og sørover (figur 10). 

Aktive Inaktive Totalt 
Totalt antallobservasjonsrør 82 1316 1348 
Totalt grunnvannstemperatur 28 19 47 
LGN -_grunnvannstand 35 74 109 
LGN - grunnvannstemperatur 28 10 38 
LGN- kjemi (NGUs database) 18 19 37 
LGN - manuel observasjon (grv.std.) 63 13 77 
LGN -logget observasjon (grv.std.) 8 O 8 
LGN - observasjonsrør i løsmasser 66 13 79 
LGN - observasjonsrør i fjell 5 O 5 

Tabell 2 
Oversikt over grunnvannsobservasjoner lagt inn i NVEs database (unntatt for kjemimålinger) 
pr. januar 2001. Tabellen er ikke oppdatert med hensyn til nye etableringer i år 2000. 

3 Tallkode i henhold til EDC-protokollen (Environmental Data Collecting Protoeol) 
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2.2.1. Status for Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) 
Hensikten med datainnsamlingen har vært å skaffe til veie kunnskap om varIasjoner i grunnvannet i 
nedbønnatede magasiner under typiske norske forhold. LON er et nasjonalt program for overvåking av 
grunnvannet, kvantitativt og kvalitativt. Alle fysiske data, vannstand og vanntemperatur samles i NVEs database 
og alle kjemianalyser som utføres av NGU lagres i NGU database. Bearbeiding av data viser grunnvannstandens 
årtidsvariasjoner/variasjoner, flerårstrender i grunnvannstandens variasjon, geologiens betydning for 
grunnvannets variasjonsmønster, grunnvannskjemiens og grunnvannstemperaturens variasjon. Så langt har 
observasjonsnettverket i hovedsak bestått av målestasjoner i løsmasser. Endel problemstillinger knyttet til 
grunnvann de siste årene har imidlertid aktualisert overvåkning av grunnvann i fjell. Det er derfor blitt etablert 
fem nye stasjoner i 2000. Stasjonene er lokalisert til Østmarka (Oslo), Kise (Nes på Hedmark) Majavatn (Grane i 
Nordland), Djupvik (Narvik i Nordland), Torhop (Tana i Finnmark). Alle de nye stasjonene er instrumentert med 
logger for kontinuerlig overvåkning av vannivå og temperatur. Det er målsetningen at ytterligere fem 
fjellbrønner skal innlemmes i målenettverket i løpet av det kommende året. Også automatisering av 
løsmassebrønner er en pågående aktivitet. Til nå er det opprettet kontinuerlig overvåkning i løsmassebrønner i 
Tana (Finnmark), Skjomen (Nordland), Fura (Hedmark), Sand (Akershus), Aursunden (Hedmark), Groset 
(Telemark). De to sistnevnte er i tillegg fjernoverførte. 
Ved årsskiftet 2000/2001 hadde LGN ca. 50 observasjonsområder. Grunnvannsstand blir målt i 35 områder, 
grunnvannskjemi i 18 områder og grunnvannstemperatur i 28 områder. Tabell 3 angir alle LGN grunnvannets 
observasjonsområder . 
Stasjonene er lagt til områder antatt å være upåvirket av menneskelige aktiviteter utenom langtransporterte 
luftforurensninger. Stasjonene kan derfor betraktes som referansestasjoner. EUs direktivet fokuserer imidlertid 
på menneskeskapt forurensning. Det er derfor et behov for å øke omfanget til det eksiterende nettverket rettet 
mot reelt og potensielt antropogent forurenset grunnvann (flyplass, vassdragsregulering, urbanområde ... ). Dette 
kan gjøres ved å inkludere noen av grunnvannsverk og eksisterende observasjonsbrønn etablert ved 
konsekvensvurdering av reguleringer. 

LGN OMRÅDE GR.VANNSTAND GR. VANNSKJEMI GR. VANNSTEMP 

NR. ANTALL STARTAR ANTALL STARTAR ANTALL STARTAR 

l Jæren~rør 2 l 1979 (I) 1980 l 1979 
2 Birkenes-rør 2 l 1978 l 1979 l 1978 
3 Stigvassåi-rør 3 og 6, Am1i. 2 1971 l 1977 l 1978 
4 UsletjødålHovden-rør 2, 3 og 6 3 1972 l 1978 l 1978 

5 Groset, Møsvatn - rør l A, Il og 12 3 1970 l 1982 l 1978 

7 Hardangervidda! Skurdevikåi rør 2 og 5 2 1972 

8 Røt/l_, Berg.len HedI." 989 ~ .J1)7; 

9 Bø, Eikamoen, rør 1,4,12,9,10 5 1979 l 1979 l 1979 

10 Modum rør 2,8 og 12 3 1978 l 1979 2 1978 

Il Romerike: Sand, Hauerseter, Nordmoen 3 1967 l 1980 l 1981 

13 Magnor rør 2, 6 og 7 3 1977 (I) 1977 1 1978 

.J.4 l<i/,Jefjell, HetIl. J I)I)J fli .J..96I) fli +9+8 

15 Fura, Løten rør 4 1 1973 (I) 1979 l 1987 

16 Kise, Nes Hedmark rør l, 2 og 4 3 1978 l 1981 

17 OsensjøenIVika og Stenerseter 2 1969 

18 Aursunden! Abrahamsvoll 2 1969 l 1969 

19 Settalbekken, Folldal rør l, 2 og 4 3 1975 

~ gfl6d6llelt, HedI. ,1I).I),l (Jf .j.1).l.J fli .J..98() 

~ bSHf:' s95li, GN,'svik fli .J..98() fli .J..98() fli .J..98() 

:;J K,isfie_tI N Heli/. 78 (Jf .J1)7; 

:}J SsgePJS, H6Htihei", ,) .j.1).l.J 

24 IAstdalen!Kvaseter (kilde) rør 2 (4) 1980 I 1979 (I) 1981 

25 Mo i Rana, lilleåga rØr 3, 6 og 7 3 1972 

26 Kvænangen rør l og 2 2 1978 (1) 1981 l 1978 

27 Karasjok rør 1 og 2 2 1981 I 1978 l 1982 

28 Lakselv rØr l, 2 og 3 l 1979 l 1981 l 1979 

29 Fana, Bergen rør 2 I 1978 (I) 1980 1 1978 

-Ml K>,.i/9Hheffltl, Hetll. J 981 fli .j.I)+I). fH .J.1).78 fli .j.I)+I). 

31 Førde rør 1 og 3 2 1978 (I) 1980 1 1986 

33 Overhalla rØr 3 l 1978 (I) 1978 l 1978 
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34 Fauske rør 2 1 1978 1 1981 1 1981 
~ &J~IIa/'ld, /'led.'. 1991 (Jf .wÆ f/-f M8l f/-f .wÆ 
36 Målselv rør I I 1978 1 1978 
37 Lindesnes rør I, 3 og 4 3 1980 (I) 1980 l 1980 
38 Nordfjordeid rør l l 1979 (I) 1979 l 1979 
39 Øverbygd, Troms rør 2 og 3 2 1979 I 1979 l 1979 

-4(J Va. tinge. , • ,ed!. 1985 f/-f J-l)8() fli +9W 
42 Dombås rør I og 2 2 1981 l 1980 l 1981 
43 Haslemoen rør 8, 9 og Il 2 1981 I 1980 l 1981 
44 DBkka, Etnedal lied!. 91 ~ .wÆ 
46 Kårvatn, Todalen rør l og 2 2 1981 (1) 1980 I 1981 
48 Evje rØr l 1 1982 I 1982 I 1986 
49 9UReeFlafUlsealeR Reel, 91 fli ~ fli +984 fli +984 

50 Skjomen rør I I 1983 I 1982 1 1983 

'* FleslleFg, ReeL 1991 fli ~ 

52 Hol rØr 1 1 1983 1 1983 
.JJ Hlife, IIed{øg.' 1986 ~ .J-98,; fl-) .J-98,; fl-) .J-f)84 

54 Svenningdal rØr I og 2 2 1985 1 1983 1 1985 
55 T", si!, • ,ed{øgt 1988 f/-f .J-f)84 f/-f .J-f)84 f/-f .J-f)84 

J6 ~a/'l';ik. /'led{, ,!991 f/-f .J-988 f/-f .J-988 
57 NGU, Lade 2 1991 

Tabell 3. Grunnvannsnettets observasjonsområde, status 01.2001. Tabellen er ikke oppdatert 
med hensyn til nye etableringer i år 2000. 

2.2.2. Status for nasjonalt markvannsnett 
Markvannsnettet har som formål å skaffe til veie kunnskap om regionale og tidsmessige vanasJoner i 
markvannets mengde og beskaffenhet. Markvannssonen spiller en viktig rolle for fornyelse av grunnvann og som 
buffer mot forurensing av grunnvannet. Markvannssonen har også en viktig funksjon som buffer ved nedbør og 
snøsmelting og deretter en dempningseffekt for flom. 
I tillegg til selve jordas vanninnhold i ulike dybder måles følgende parametre: jordas vannpotensiale som er et 
mål for hvor sterkt vannet er bundet i jorda, grunnvannsnivå, jordtemperatur, teledybde og snødybde. I dag er i 
alt 9 markvannsstasjoner i drift (figur 10), hvorav 5 drives i tilknytning til Planteforsks forskningsstasjoner 
(Vågenes, Værnes, Kvithamar, Kise og Særheim), en av Institutt for jord- og vannfag, NLH (Ås), og en i 
samarbeid med Institutt for geofysikk (UIO), Glommens og Lågens Brukseierforening og NTNU (Abrahamsvoll 
ved Røros). I tillegg er det stasjoner på Groset ved Rjukan og Nordrnoen ved Gardermoen som drives av 
Hydrologisk avdeling, NVE. Det måles pr. i dag til sammen ca. 200 parametre som fjernoverføres daglig og 
registreres automatisk via telefon til NVEs database. I tillegg er det utført en del manuelle observasjoner av 
hensyn til kalibreringsarbeid (tensionsavlesninger, nøytronmetermålinger) eller som kontrolldata. 

Opprettet - oppgradert Jordarter Samarbeid NVE og 

Abrahamsvoll 07,1999 Morenejord UIO, NTNU, GLB 

Groset 06.1989 - 07.1999 Sand (Morene) -

Kise 0.6,1990 - 02.1999 Lettleire/sand Planteforsk 
(Morene) 

Kvithamar 06.1992 - 06.2000 Siltig mellomleire Planteforsk 
Sandig silt 

(Hav- og fioravsetning) 
ÅS 06.1989 - 10.1998 Lettleire NLH 

(Hav- og fjordavsetning) 

Nordrnoen 09,1989 - 07.2000 Sand -
(Vindavsetning) 

Særheim 09,1989 - 02.1999 Grusholdig sand Planteforsk 
(Morene) 

Værnes 07.1992 - 06.1999 Siltig sand Planteforsk 
(Elveavsetning) 

Vågønes 07.1990 - 05.1999 Skjellsand Planteforsk 
(S trandavsetning) 

Tabell 4. Liste over etablerte markvannsstasjoner. 
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3. Annen hydrologisk informasjon tilgjengelig i NVE 

3.1. NVEs geografiske informasjonssystem 
Fra tidlig på 1990-tallet har NVE lagret og behandlet geografiske data digitalt og utviklet et 
omfattende geografisk informasjonssystem (GIS) med ArcInfo fra Environmental Systems 
Research Institute (ESRI). I dette systemet ligger NVEs egne data, dvs. data som NVE selv 
har gitt innhold, stedfestet og kvalitetssikret, sammen med grunnlagskart som er innkjøpt fra 
Statens kartverk (SK) i ulike målestokker. En del data stammer fra det tidligere 
Vassdragsregisteret (NVE, 1986) som er en database utviklet av NVE i 80-årene. Denne 
databasen var ment å inneholde en mest mulig fullstendig oversikt over hva som foregår i 
vassdrag, dvs. informasjon om målestasjoner, verneplaner, konsesjoner, litteraturreferanser, 
landbruks- og befolkningsstatistikk, tekniske inngrep i vassdrag, innsjøer, bre, fosser osv. 

3.2. Kartulf 
Seksjon for geoinformasjon (VG) har utviklet Kartulf, et GIS-verktøy som skal gi 
saksbehandlere i NVE mulighet til produksjon av kart og innsyn i kartdata (Kartulf, 2000). 
Kartprojeksjon er UTM, sone 33 (datum WGS84), SK-kartgrunnlag tilgjengelig per l.l.2001 
finnes i målestokkene 1 :250 000 til 1: l mill. med følgende tema: vannkontur, høydekoter, 
tettsteder, stedsnavn, veier mm. NVE sine data er stort sett høstet fra 1:50 000 kart: kraftverk, 
tunnel, forbygning, målestasjon, dam, magasin, kraftledning, vernet vassdrag, 
vassdragsområde, REGINE. I Kartulf kan man f. eks. lage kartutsnitt over fylke/kommune, 
nasjonalpark, nedbørfelt, verneplan. Man kan hente informasjon direkte fra eksterne databaser 
lagret i tabeller i SYBASE-databasene (Dam, Innsjø, Kraftverk, REGINE..). Vedlegg 3 viser 
de ulike temaene i Kartulf. Av disse er Statens kartverk sine tema i kolonnen "Kategori" enten 
"N250" (data i målestokken 1:250 000) eller "N l 000" (l: l mill.). NVE sine tema i kolonnen 
"Kategori" er merket med "Fagdata". Kolonnene "Scalemin" og "Scalemax" viser for hvilke 
målestokker temaene blir uttegnet. Man kan hente data i Kartulf fra andre typer database som 
Access, Excel og Sybase internt i NVE og eksternt. 

Kartulf og grunnvann 
Figurene 11 viser eksempler på kobling av grunnvannsrelevant data via nedbørfeltsinndeling. Med enkle 
tastetrykk kan det hentes ut informasjon om de nær 1400 peilerørene som finnes rundt i Norge. Figur Ila viser et 
eksempel fra Otta sentrum hvor det er nedsatt 22 grunnvannsrør i forbindelse med vassdragsskjønnet. Ved å 
trykke på ett rØr fremkommer det relevante opplysninger om det aktuelle røret, bilder over området/røret og 
aktuelle rapporter. Rørinformasjonen inneholder følgende opplysninger: stasjonsnavn, stasjonsnummer i NVEs 
database, vassdragsnummer, UTM-koordinater, høyde over havet, målestart og -slutt, ,løsmassetype, bergart, 
rørtopp over bakken, rørlengde, rørdiameter og -type. Den andre tabellen viser opplysninger om andre 
målestasjoner ved Otta 
Figur Il b viser et eksempel over informasjon som man kan hente ut for en stasjon fra det landsomfattende 
grunnvannsnettet (LGN). Eksemplet er fra rør 6 ved Stigvassåi, her vises langtidskurven for gjennomsnittlig-, 
maks- og min-verdier fra referanseperioden 1971 - 1999 for grunnvannsnivået4 • Bildet viser selve lokaliteten, 
mens den første tabellen gir opplysninger tilknyttet peilerøret. Den andre tabellen viser opplysninger om den 
minste vassdragsenheten 

4 På sikt er det nødvendig med en komplett gjennomgang av grunnvannsnettet med vekt på systematisering mht 
tnedbørfeltinndeling, geologiske, topografiske og klimatiske forhold. Dette arbeidet vil gjøre mulig å hente ut 
statistikk om de forskjellige stasjoner og å utarbeide en landsdekkende oversikt over grunnvannsforholdene. 

13 



3.3. Nedbørfelt -REGINEs inndelingssystem 
For grunnvannsforvaltningen, som mange andre spørsmål knyttet til miljøproblematikk, er det 
viktig at informasjon knyttes til avrenningsmønsteret. Ifølge EU-direktiv skal landenes 
grunnvannsforekomster identifiseres og settes sammen til nedbørfeltdistrikt. REGINE er et 
grunnleggende inndelingssystem som er utviklet av NVE. REGINE deler Norges arealer inn 
på grunnlag av kystlinjen, elver og vannskiller. Enhetene i REGINE er vassdragsområder, 
nedbørfelt og deler av disse. Hver enhet er definert med et vassdragsnummer. Enhetene er 
organisert i et hierarki som reflekterer vassdragets hydrologiske struktur. Reginenummeret 
består av et tresifret nummer som løper fra Haldenvassdraget (nr:ool) med urviseren rundt 
kysten til Grense Jakobselv og videre langs riksgrensen tilbake til Iddefjorden (høyeste 
vassdragsnummer:315). I tillegg er alle målestasjoner på Svalbard blitt tildelt 
vassdragsområdenummer 400. Inndelingskriteriene for minsteenhetene er f. eks. at enheten 
har en elvestrekning med en lengde over 10 km eller en innsjø lengre enn 1 km, eller 
nedbørfelt som er regulert eller planlagt regulert uansett feltets størrelse. Punkter der vann 
overføres og/eller demmes opp, vil også alltid være utgangspunkt for en REGINE-grense. 
Norge er inndelt i 260 vassdragsområder (Figur 12). Til sammen er det nå ca. 18 000 
rtlinsteenheter og ca. 32200 enheter med egen kode. REGINE-kode bør brukes av alle 
institusjoner som produserer informasjon om vassdrag. 
NVEs publikasjon nr.V22 (Homstvedt,1989) inneholder alle REGINE-enheter som 
representerer hele nedbørfelt, med kode, navn, areal, kommune og kartbladtilhørighet. På 
kartene er i tillegg nedbørfeltgrense for vassdragsområdene tegnet inn. Det finnes en 
søkemotor på NVEs internettsider hvor man kan søke etter REGINE-enheter ved hjelp av 
Regine-nummer, vassdragsnavn, kartblad, fylke og kommune (www.nve.no 
databaser/nedbørfelt). Data er digitalisert på 1 :50 000 og tilgjengelig i Kartulf . 

3.4. Innsjøregister og dybdekart over innsjøer 
Utgangspunktet for NVEs innsjøregister er 2545 større innsjøer som ble identifisert tidlig på 
80-tallet i forbindelse med opprettelse av REGINE. Det medførte at alle innsjøer over 1 km2 

og alle magasiner benyttet til kraftformål ble gitt et løpenummer. NVE gjorde i 2000 en 
omfattende gjennomgang av karttema vann i SKs digitale kartverk N50 Kartdata (målestokk 
1:50000) og N250 Kartdata (1:250 000), i samarbeid med Statens kartverk (SK). Dette har 
tilført alle norske innsjøer < 2,5 dekar (25OOm2) en unik koblingsnøkkei - løpenummer innsjø 
- som letter lagring, systematisering og gjenfinning av nasjonal vannfaglig informasjon (figur 
13) og ført til bedre kvalitet på karttema vann. Ca 240.000 innsjøer har fått sitt unike 
løpenummer. Det finnes en søkemotor på NVEs internettside hvor man kan søke etter innsjøer 
ved hjelp av innsjøens løpenummer, navn, nedbørfelt, kartblad, fylke og kommune 
(www.nve.no/- databaser/innsjødatabase). I figur 14 er det vist et eksempel med tilgjengelige 
opplysninger på Mjøsa. Denne informasjonen ligger i ArcInfo og vil snart bli tilgjengelig i 
Kartulf. Omtrent 620 dybdekart er registret i en database i Sybase. Ca. 250 av disse er nå blitt 
digitalisert. Figur 15 viser et karteksempel over Bjørkedalsvatnet med tilgjengelige 
opplysninger. 

5. Vassdragsnivellement 
Hydrologisk avdeling begynte en systematisk nivellering av norske vassdrag i 1907 med den 
første oversikt i 1921. Oversikt over de eldre og nyere vassdragsnivellement er utgitt i 
Katalog over nivellerte elver med korreksjoner og tillegg 1981. Nivellement utført i perioden 
1981-1993 framgår aven egen supplementliste til katalogen. Det finnes nivellementsplansjer 
for ca. 590 elver/elvestrekninger. Et digitalt kart i målestokk l: l mill. med avmerking av 
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nivellement i elvestrekninger er under utarbeidelse ved seksjon for Geoinformasjon ved 
Vannressurs avdeling (VG). Nye data vil bli gjort tilgjengelig i Kartulf. 

3.6. Tverrprofiler 
NVE - eller konsulenter på oppdrag for NVE - foretar tverrprofilmålinger i vassdrag, spesielt i 
forbindelse med utarbeidelse av flomsonekart. Alle nye tverrprofiler med opplysninger ligger 
i ArcInfo og skal registreres i egen database. 

3.7. Vernede vassdrag 
Verneplanregisteret gir opplysninger om identitet, navn, og administrativ behandling av 
verneplanene. Det pågår et prosjekt i samarbeid mellom DN og NVE for å registrere og 
systematisere verneverdiene i vernede vassdrag. En oversikt over vernede vassdrag (kart og 
liste) finnes på www.nve.no - Miljø/verna vassdrag, se for øvrig figur 12. Verneplan grensene 
slik de er beskrevet i Stortingsproposisjonene, verneplan I-N er digitalisert fra kartserien 
Norge 1:50000. Verneplankart er tilgjengelig i Kartulf. 

3.8 Inngrep i vassdrag 
Opplysninger om plassering og fysisk størrelse på inngrep i forbindelse med kraftanlegg, som 
dammer, magasiner, kraftverk, tunneler, kraftledninger m.m. er vist på kart som punkt eller 
linjeobjekt. I Kartulf er mindre inngrep vist som ett punkt, større med tre punkt (beregnet på 
N250). Forbygningssaker er registrert med plassering og identifikasjon. 

3.9 Avrenningskart 
Avrenningskart er et viktig redskap for alle som arbeider med kraftforsyning, vannforsyning, 
jordbruksvanning, oppdrett av fisk, vei- og brobygging, flomsikring, klimaundersøkelser og 
også grunnvannsforvaltning. Avrenningskart har dels vært utgitt som landsdekkende kart i 
liten målestokk, dels som mer detaljerte kart i stor målestokk. Den siste serien avrenningskart 
NVE har utgitt er et landsdekkende kart i 8 blad med referanseperiode 1930-1960 i målestokk 
1:500 000 basert på Statens kartverk (SK). Nye kart for perioden 1960-90 er under 
utarbeidelse. Disse kartene viser årlig middelavrenning i l/s.km2 samt nedbørfeltgrenser. 
Avrenningskartet kan benyttes til å estimere årlig middelvannføring for et vilkårlig punkt i et 
vassdrag. Avrenningsdata er basert på observasjoner fra målestasjoner for vannføring, årlig 
middelnedbør i referanseperioden, aktuell fordamping og fremherskende vindretning, 
massebalanse- og frontposisjonsmålinger ved en del breer. Avrenningskart for 1930-1960 er 
tilgjengelige i Kartulf som isohydat-kurver (kurver gjennom punkter med lik spesifikk 
avrenning). Et eksempel for Oslo-området er vist i figur 16. 
Avrenningskart for 1930-1960 er beheftet med de svakheter og unøyaktigheter som manuelt 
framstilte kart kan gi. I tillegg viser det kun normal-verdiene fra en 30-årsperiode og de er 
derfor ikke egnet til bruk for vannbalansevurdering for en vilkårlig periode. Hydrologisk 
avdeling arbeider nå for å produsere kart som viser årlige og sesongvise middelverdier for 
vann-balanse-elementene nedbør, fordampning og avrenning for Norge for perioden 1961 -
1990. Dette utføres med en metode som kombinerer observerte klima- og vannføringsdata 
med beregninger fra en hydrologisk modell for landskapselement med størrelse l km2• 

Modellen baserer seg på de samme prinsippene for beskrivelse av dynamikken i avløpsfelt 
som benyttes i HB V-modellen (se kap. 3.11). Avrenningsdata fra alle NVEs stasjoner som 
ikke er vesentlig påvirket av reguleringer benyttes for å kontrollere og korrigere modellens 
beregninger. Serier med manglende data må kompletteres for den aktuelle perioden. 
Meteorologiske data for perioden 1961 - 1990 fra Det norske meteorologiske institutt 
(DNMI) benyttes som inngangsvariable til den hydrologiske modellen. Romlig interpolasjon 
av DNMls data må utføres for å beregne verdier som er representative for de enkelte cellene i 
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vannbalansemodellen. Konstruksjon av vannbalansekartene utføres i samarbeid med Institutt 
for geofysikk, Universitetet i Oslo og DNMI. Metodikken som er utviklet kan også brukes til 
å utarbeide nasjonale eller regionale tilstandsoversikter, bl.a. til representativitetsvurderinger 
av stasjonsnettet. En presentasjon av metodikken for utarbeidelse av vannbalansekart er utgitt 
i Hydrologisk månedsoversikt, 06.1999 (av Lars Roald og Stein Beldring). 

3.10. Flomsonekart I flomarealkart 
Flomsonekart som viser utbredelsen i plan (areal) ved en eller flere flommer med gitt 
gjentaksintervall er et viktig grunnlag for arealplanlegging. De viser hvor nytten av fysiske 
sikringstiltak er størst, og de gjør det lettere å utføre konsekvensberegninger (Berg, 1999). 
Digitale flomsonekart koplet mot GIS gir en rekke muligheter for å utarbeide 
beskyttelseområder for grunnvannsforekomster. Figur 17 viser flomsonekart for Sunndalsøra i 
Møre og Romsdal (NVE, 1999). Flomsonekartplanen er tilgjengelig på NVEs internettssider 
og viser strekninger NVE skal utarbeide flomsonekart for. Denne informasjonen vil bli gjort 
tilgjengelig i Kartulf. Det er også laget fylkesvise kart og tabeller som viser strekningene som 
omfattes av flomsonekartplaner. Det er planlagt å kartlegge 188 elvestrekninger i Norge innen 
år 2006. Flomarealkart fra flommen i 1995 for Glomma og Trysilvassdraget er allerede 
utarbeidet. Fig. 18 viser flomsonekartplanen for Hedmark (flomsonekartplan, 1999). 

3.11. HBV -modellen 
I dag driver flomvarslingstjenesten ved Seksjon for vannbalanse i NVE en lands dekkende 
kvalitativ varsling med utgangspunkt i HBV -modellen. Dette er en nedbør-avløpsmodell som 
på bakgrunn av observert nedbør og temperatur simulerer avløp fra et nedbørfelt. For 
prognosering av avløp benyttes kvantitative nedbør- og temperaturprognoser fra DNMI. 
HBV -modellen simulerer akkumulering og smelting av snø samt snødekningsgrad for et 
ønsket antall høydesoner (vanligvis 10). Mark- og grunnvannsinnhold simuleres i likhet med 
avløpet som en aggregert verdi for hele nedbørfeltet. NVE har i dag HBV -modeller for ca. 60 
nedbørfelt (figur 19) fordelt over hele landet. Modellene er stort sett kalibrert for uregulerte 
felt med automatisk overføring av data. 

3.12. Brekart og massebalansemålinger 
Mer enn 2600 km2 av Norges landareal er dekket av isbreer. Dette er fordelt på vel 700 breer i 
Sør-Norge og vel 900 i Nord-Norge. Seksjon bre- og snØ i NVE tilbyr massebalanseresultater 
fra norske breer fra 1949 og frem til i dag, registrerte brefrontendringer siden 1900, 
flybildearkiv over norske breer, detaljerte kart over mange brefelt, og snøkartlegging med 
satellitt med snødekningsgrad relatert til høyde over havet. I år 2000 pågikk det 
massebalansemålinger på 13 breer i Norge - 10 i Sør-Norge og 3 i Nord-Norge. Figur 20 viser 
beliggenheten til breene der det ble utført massebalansemålinger i 2000. Den årlige 
massebalansen for en bre utgjøres av akkumulasjon om vinteren (vinterbalansen) og smelting 
om sommeren (sommerbalansen). En samlet oversikt over massebalansemålingene i Norge 
finnes på NVEs internettsider. I vedlegg 4 er det gitt en liste over trykte brekart utgitt av 
NVE. Noen av kartene er utgitt i samarbeid med Stockholms Universitet eller Norsk 
Polarinstitutt. Det finnes trykte brekart for 18 breer, noen av disse også tilgjengelig på GIS. 
31 ulike breområder er dekket med digitale kartdata på Arcen (høydekurver, omkrets, 
høydepunkter og vanninformasjon). For 14 av disse breområdene finnes det også SOSI-filer. 
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3.13. Digitale grunnvannsrelevante litteraturreferanser 

Litteratur med tilknytting til vassdrag er ikke lagt inn NVEs GIS-system, Kartulf. Seksjon for 
vannbalanse har derfor igangsatt et internt prosjekt for å legge inn grunnvannsinformasjon 
dette systemet. En database om litteraturreferanser avgrenset til de publiseringer som er utgitt 
av NVE innen fagfeltet hydrogeologi er under utarbeiding. Publiseringer utenom NVE, eller 
som har en genereI karakter om grunnvann er ikke tatt med. Databasen vil inneholde følgende 
opplysninger: rapport-tittel, forfatter, utgivelsesår, antall sider, NVEs bibliotek ID-nummer, 
tema, nøkkelord, sammendrag, vassdragsnummer, eventuelt kobling til målestasjoner. 
Litteraturreferanser stedfestes i utgangspunktet til den minste vassdragsenheten og UTM
koordinater når informasjonen er tilgjengelig. 

Referanser er innhentet fra følgende kilder: 

• NVEs bibliotek - Vassdragsregisteret 
Publikasjoner innen fagfeltet hydrogeologi ble først etterlyst på NVEs bibliotek. Følgende 
stikkordliste ble benyttet for å spore relevante referanser: grunnvann, grunnvarme, akvifer, 
brønn, borebrønn, markvann, hydro geologi, geohydrologi, mettet sone, umettet sone, 
strømningssimuleringer, drikkevannsforsyning. Søket inn i bibliotekets database ga oss i 
første omgang kun ca. 20 publikasjoner for perioden 1992-2000. 
NVEs publikasjon Nr. 06 utgitt i 1994 gir en oversikt over hydrologisk publisering gjennom 
99 år i NVE. Denne oversikten består aven samling lister fra Vassdragsregisterets 
rapportreferanser, med sammendrag der det finnes. I denne publikasjonen ble det funnet ca. 
45 relevante referanser (periode 1895-1994). I tillegg ble det innhentet direkte fra det tidligere 
Vassdragsregisterets referansesystem litteraturreferanser som har ordet "grunnvann" i 
rapporttittelen (data til og med 1996). 

• NVEs arkiv - Doculive 
DocuLive brukes til å registrere arkivdokumenter i NVE. Systemet ble benyttet for å spore 
dokumenter og saker som er registrert siden 1995. Det ble benyttet samme stikkordliste som i 
bibliotekets database. Pr januar 2001 var det omtrent 45 saker registrert iDokuLive. 

• Hydrologiske månedsoversikter : 
Grunnvannskontoret ved Hydrologisk avdeling startet med månedlige oversikter over 
grunnvannsforhold i Norge i januar 1978. Før dette hadde "utvalget for tilsigsprognoser utgitt 
slike oversikter (1972-77). Grunnvannskontoret ble fra 1990 en del av Seksjon for 
vannbalanse. Denne seksjonen gir i begynnelsen av hver måned ut en oversikt over forrige 
månedstilstand for vannføring, grunnvann og snØ i ulike norske vassdrag. I tillegg presenteres 
nyheter og annen informasjon fra Hydrologisk avdeling, og ett eller flere faglige tema. 
Oversikten legges ut på Internett. Det har i Hydrologisk månedsoversikt blitt utgitt flere 
artikler med grunnvann eller markvann som tema, men få som gjelder stedfestede 
undersøkelser. 

• Publikasjonsoversikt utgitt av Grunnvannskontoret og Seksjon/or vannbalanse (HV) 
En gjennomgang av rapporter som er lagret i arkivet til Seksjon for vannbalanse (periode 
1989-2000), samt tidligere publikasjonsoversikt utgitt av seksjonen (1996-2000) og 
grunnvannskontoret (1963-1986) ga ytterligere litteraturreferanser. 

Det er ikke lett å skaffe oss et fullstendig bilde av NVEs produksjon innen fagfeltet 
hydrogeologi. Det er skrevet et relativt stort antall rapporter opp gjennom tiden. De er svært 
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ofte svar på forespørsler, eller redegjørelser for resultatet av oppdrag eller andre 
undersøkelser. En del av disse rapporter er hverken publisert eller fonnelt arkivert. Det gjelder 
spesielt uttalelser, interne notater, årsrapporter som ligger i mapper i HVs eget arkiv osv. Det 
vil kreve en stor innsats for å gjøre tilgjengelig og systematisere denne infonnasjonen. 
Pr. februar 200 1 har vi lagt inn i vår database omtrent 100 publikasjoner relatert til 
grunnvannsundersøkelser i Norge ved NVE (se vedlegg 5). Figur 21 viser steder hvor disse 
litteraturreferanser er registrert. 

4. Oppsummering 

Den følgende tabell er ment å gi en oversikt over tilgjengelig infonnasjon i NVE 

NVEs temakart Målestokk Tilgjengelig i AREALIS Tilgjengelig i Ansvarlig Opplysninger 
Statens kartverk Kartulf 

Regines 1:50000* ja ja VG Vassdragsområder, 

inndelingssystem sidenedbørfelt I og 2. 
ord., navn, areal, 

Innsjøer/vassdrag! 1:50000* ja ja VG/Statens Løpenummer, areal, 

kartverk nedbørfelt 

Dybdekart variabelt neI nei VG Løpenummer, areal, 
omkrets, volum, dyp, 
nedbørfelt, teoretisk 

oppholdstid, 
magasintype, 

opplodingsdata 

Vassdragsnivellement 1:50000 nei nei VG Elvestrekning med 
målinger 

Tverrprofiler 1:5000 nei elvestrekning VG Elvestrekning med 
målinger 

Verna vassdrag 1:2000000 VG Vassdrag vernet mot 

1:50000* ja ja kraftutbygging. 
Vassdragsbelteavgren 

-sning etter RPR. 

Inngrep i vassdrag 1:50000* ja ja VG Kraftverk, pumpe, 
tunnel, forbygning, 

dam, magasin, 
kraftledning, 

Avrenningskart 1:50000* ja isohydat kart HD-VG Årlig 
middelavrenning, 

nedbørfelt for 1930-
60 kart 

Flomarealkart 1:5000 neI nei VG Glomma og 
Tryssilvassdraget 

flom 1995 

Flomsonekart 1:5000 nei nei VG Flomutbredelsen ved 
en flom med gitt 
gjentaksintervall 

Flomsonekartplan 1:50000* nei Ja VG Elvestrekning 

HB V-modeller 1:2000000 nei i Are-info HV Nedbøravløpmodell 
som brukes for 
flomvarsling 

Brekart variabelt nei nei HB Se vedlegg 4 

NVEs målestasjoner 1:50000* nei ja HD Ca. 6500 målesteder 

Grunnvannsrelevant 1:50000* nei ja HV Ca. 100 

litteratur litteraturreferanser 

* grunnlagskart 

Tabell 5 
Liste over tilgjengelige hydrologiske data i NVE. 
VG: Seksjon for geoinformasjon, Avdeling for vannressurser; HD: Dataseksjon, Hydrologisk avdeling; HV: 
Seksjon for vannbalanse, Hydrologisk avdeling; HB: seksjon for bre og snø, Hydrologisk avdeling. 
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Figur 2 
Kart over målesteder hvor tilsigsberegninger er utført 
(Taksdal S., 1999) 
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Kart over målesteder med grunnvanns-, markvanns- og teledypobservasjoner 
(Taksdal S., 1999) 
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Kart over målesteder med snøobservasjoner 
(Taksdal S., 1999) 



- Is, vanntemperatur, saltholdighet m.m. 
~ ~ 

." . .. 

Tegnforklari ng 

• Måleserien IDRIFT 

o Måleserien AVSLUTIET 

o 100 km 

Figur 6 
Kart over målesteder med IS-, vannteillperatur-, saltholdighet- ill. ill
observasjoner 
(Taksdal S., 1999) 



r!I Meteorologiske data 
NVE. 

Tegnforklari ng 

• Måleserien IDRIFT 

o Måleserien AVSLUTIET 

o 100 km 

I 

For detaljkart: Se Bind J 

Figur 7 
Kart over målesteder med NVEs meteorologiske observasjoner 
(Taksdal S., 1999) 
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Kart over det nasjonale urbane målenettet 



TEGNFORKLARING 

Figur 9 
Kart over LGN og andre grunnvannsobservasjoner 
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Kart over det nasjonale markvannsnetlet 
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Figur 12 
Kart over Norges vassdragsområder og vernede vassdrag 
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Bestill dybdekartet fra NVE 

Figur 14 

)ppgi hva du ønsker og evt. hvor mange eksemplarer du ønsker tilsendt. 

:ro kan også bestille direkte ved NVEs bibliotek på tlf 22 95 9343. 

BestIlIers navn I 
Evt. firma r-I--------
Adresse L 
Postnummer r 
Telefon 

Epost 

Bestillingstekst I 

Poststed 

Telefax 

Innsjøregister. Søkemotor på NVEs internettsider med et eksempel på Mjøsa 
med tilgjengelige opplysninger. 

fl 



T 'RX.llM le Al.EAL 

~ 

. ill ... 

Sta/føstillg: 

Na.,.: 
Laponr.1 NVEsln~: 
KartI>Iad: 1ITM WGS84 ( ____ -nord): 

Kamm-. 
REGINE_: 
Nedbarfdttllllaftt: 
lhoyde _lIaTel (111): 

l~ 

s.;...re..Jtkm'l: 
o..krds(km): 
Volum (V. miD m'): 
sc..nc.. moUk dyp (m): 
NedboorffIIIiI utløp (km'): 

V....-.d wd aøp!oddinø: 25 moI>. 
()pprNft i 1992 
1.1cvIdit.1MSeJOm 

Iljkll1<ed.bvatnet 
1'J3~ 
1119·! 
3~ 34622'-) 1I~78544 

1519 V{~d .. M""'o!, R<.mdal 
1')4.11 
I:MIZ, STIGEDALSH..V A 
2;; 

Norm,," lrIia •• løp (Q.mill 111'): 

3,92 
12.75 
198.8 
12-1D 
106 
~18.7 

Teom .... oppholchtld (v/Q,Ar): IlS7 {J17.55 ""'glIl 

Oppløtl4in6Jdøttl: 

0ppI0dd0t (Ar. Ila.,.): 19'12 nR 
Metode: l'l<I<,,,,rat 
OriaIaalkartots mAleøkk: l:zoixl 
V",,_d...t oppIoddIlII (1IICIh.): 2-Hl) 

AJuIre "",,øiJI~ør: 
Kartproduont: 
Ort ............... r""""", 
Dybdolu>h! tloe"""" "" ..... : 

Figur 15 

NVE 
.'\3 
n!igU:lIi~'I1.1n manus 

Bjørkedalsvatnet 
09-4.z STIGEDALSElVA 

\ 

Bjørkedal svatnet 

TfGNfQR(LARING _l ... o.der 

IV Nedberfeh til utløp lill iMSjM'f'l 

l'V Vrirr _no ,v KommUIW'Rrenser 

--"""""" /"v~ r"'Ikes-lribfJr«Mie1' 

L--_.-L __ ._.' 

... _HOoooo 

Dybdekart eksempel over Bjørkedalsvatnet med tilgjengelige opplysninger 
3S 



Figur 16 
Kart med isohydat-kurver for Oslo-området 
(avrenningskart med referanseperiode 1960-90) 
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Målestokk 1:230000 
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February 200t 
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Figur 17 
Flomsonekart for Sunndalsøra med tilgjengelige opplysninger 
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TEGN FORKLARING 

Prioritet 1 

- Prioritet 2 

Figur 18 
Flomsonekartplanen for Hedmark 



HBV-felt 

Figur 19 
Kart over NVEs HBV -modellfelt. 



Figur 20 

l ... .\Ir otbre ell 
2. JostefolUl 
3. Nigar(ls bre ell 
4 .... ~llst(lals bre ell 
5. Har(lallgelj okulell 
6. Harb ar(ls bre elt 
7. Storbre elt 
8. Hellstllgllbre elt 
9. Gråsubre elt 

10 . Engabre en 
Il. L angfj or(lj okelell 

Kart over breer hvor det utføres massebalansemålinger i Norge. 



TEGNFORKLARING 

Figur 21 
Kart som viser steder hvor publiseringer innen 
fagfelt hydrogeologi er utgitt av NVE 
(o: publiseringer utenom NVE) 
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STAIENSKAKfVERK. 

Vedlegg 1 
AREALIS-temainnhold 

Datasett i AREALIS 

Linker til ulik dokumentasjon om de enkelte datasettene 

Befolkningl Beredskapl Forurensningl Kulturminnerl Kyst/fiskeri I Landbrukl 
Landskapl Naturl Planl Reindriftl Rekreasjonl Vannforsyning 

Feilmeldinger/kommentarer I Gamle spesifikasjoner 

Det finnes tre hovedtyper av informasjon tilgjengelig om de ulike datasettene, i tillegg til 
egenskaps-/registreringstabeller for enkelte datasett. 

• Faktaark som html dokumenter (bare faktaark forside)Om faktaark 

• Faktaark som Word dokumenter 
• Datasettspesifikasjon som Word dokumenter Om datasettspesifikasjoner 
• Egenskaps-/hjelpetabeller for registrering Om egenskapstabeller 

Befolkning 
• •• Demografi på grunnkretsnivå 

Beredskap 
•••• Havn 

• • • • Havn - delområder 
ti • • • Havn - lagerbygg 
fli • ti ti Havneområder 

• •• Borehull - kvikkleire 
• •• Fareområder for kvikkleireskred 

• •• Fareområder for stein - snøskred 

Forurensning 
Tema: Grunnforurensning 

• •• Dumpeområde 

••• ••• ••• ••• ••• 

Forurenset grunn 

Marint område 
Militært skytefelt 
Naturlig bakgrunn 
Oljetankanlegg 

• •• Område i ferskvann 

••• ••• 
Privat oljetank 

Utsatte bransjer 
Tema: Luftforurensning 
• •• Luftforurensning forbrenning 

• •• Luftforurensning havn 
• •• Luftforurensning industri 

• •• Luftforurensning vei 

• •• Luftkvalitet 
• •• Utslipp skip 
Tema: Støyforurensning 

• •• Lokal støykilde 
" •• Støy annen transportled og løype 
fl •• Støy flyplass 

• • fl Støy industribedrift 

• fl et Støy jernbane 
ta fl fl Støy motorsport 

• ..,. Støy skyte- og øvingsfelt 

Til toppen av siden 
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• "" Støy skytebane 
• "" Støy transportterminal 
(I ". Støy vei 

(I ." Støysone fly 

ø ". Støysone industri 

• •• Støysone jernbane 
fl "" Støysone sky te- og øvingsfelt gjennomsnitt 

• ." Støysone skyte- og øvingsfelt maks 
• •• Støysone skytebane 

• •• Støysone vei 
Tema: Vannforurensning 

• •• Akvakultur 
• •• Avløp -ledningsnett 

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ø •• 
••• ••• ••• 

Avløpsanlegg 

Husdyrtetthet 

Industrianlegg 
Jorderosjon 

Målestasjon 
Spredt avløp 
Vannkvalitet elv 

Vannkvalitet fjord 
Vannkvalitet innsjø 
Varige restriksjonsområder 
Veiavrenning 

Kulturminner Til toppen av siden 
ø • • • Andre kulturmiljø 

• •• Andre kulturmiljø (RA) 
• •• Fredet kulturmiljø 
ti ••• Vernet kulturmiljø 

fil " •• Andre kulturminner (bygninger) 
fl •• Andre SEFRAK bygninger 

• •• Fredede bygninger 
• ••• Vernede bygninger 
• •• Fredede kulturminner 
• ••• Ikke fredede kulturminner 

• "" Ikke fredede kulturminner (RA) 
• ••• Vernede kulturminner 
• •• Vedtaksfredete sikringssoner 

Kyst/fiskeri 

• •• Fiskeområder 
• •• Fiskeribedrift 

Il ". Gyteområder 
(I •• Havbruk oppdrettsanlegg 

ø ". Havbruksplan 
(I •• Kasteplasser 

• •• Lakseplasser 
• (I. Låssetting - mellomlagring 
GI (I. Oppvekstområder 
GI (I. Potensielle oppdrettsområder 

• •• Tareområder 

Landbruk 
• (I. Jordsmonn - dyrkingskiasser 

• •• Bonitetskart 

• ." Utmarksbeite 
GI GI " • Vanningsanlegg 

• GI " • Landbruksverdi 

• • " • Vernskog 



Landskap Til toppen av siden 

• •• Inngrepsfri natur 
• • • • Landskapsområde 
• •• Verdifulle kulturlandskap 

Natur 
Tema: Annen verdifull natur 

• • • • Prioriterte naturtyper 
• •• Verneverdige områder 
Tema: Biologi 

• • • • Ferskvannsfisk 

• ••• Planter 
• • • • Prioriterte viltområder 
•••• Vilt 

• •• Virvelløse dyr 
Tema: Geologi 

• •• Berggrunn N250 

• •• Berggrunn N50 
• •• Grunnvannsbrønner 

• •• Grus - pukk 
• •• Jordarter - løsmasser 
• •• Mineralske råstoffer 
• •• Strukturgeologi N250 
• •• Strukturgeologi N50 
Tema: Hydrologi 

• •• Innsjø 
• •• Nedbørfelt 
• •• Nedbørfelt REGINE 
Tema: Verdiklassifikasjon natur 

• •• Naturverdi 
Tema: Vernet natur 

• •• Naturvernområder 
• •• Vassdrag vernet mot kraftutbygging 

Plan 

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
Reindrift 

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 

Fylkesdelplaner 
Komplan arealbruk 

Til toppen av siden 

Komplan kommunikasjon - samferdsel 
Komplan planavgrensning 
Komplan restriksjoner 
Komplan retningslinjer 
1 OO-metersbelte 
Rikspolitiske bestemmelser 
RPR for Oslofjorden,strandsoneinndeling 
RPR for Oslofjorden,virkeområdet 
Vassdragssoneavgrensning etter RPR 
Reguleringsplan planavgrensning 

Reinbeite administrasjonsgrenser 
Reinbeiteområder grenser 
Drivingslei pil retning 
Oppsamlingsområder 
Trekklei drivingslei 
Reindriftsanlegg 
Høstbeite 
Høstvinterbeite 
Sommerbeite 
Vinterbeite 
Vårbeite 



Rekreasjon 

• •• Friluftsområder ON Naturbase 
• ••• Friluftsområder kommunale 
• • • • Idrettsanlegg 
• • • • Fiskekortområder 
• • • • Småvilt jaktområder 
fl ••• Barneveg 

• • • • Parkeringsplasser ved utfart - stier 

• • • • Stier og løyper 
• ••• Turmål og utsiktspunkt 

• ••• Barnelek 
• ••• Turområder LNF 
• • • • Rekreasjonsverdi 

Vannforsyning 

• •• Beskyttelsessone 
• •• Drikkevann nedbørfelt 

• •• Vannkilde 
• •• Drikkevann - inntak 
• •• Drikkevann - ledning 
• •• Forsyningsområde 
fl •• Vannbehandlingsanlegg 

Til toppen av siden 

!~t: .. ' 



Vedlegg 2 
AREALISlNVE - Et eksempel på produktark: Nedbørfelt REGINE 

AREALIS datasett spesifikasjon 
Teknisk beskrivelse av innhold og oppbygging 

Datasett: Nedbørfelt REGINE 

REGINE (REGIster over NEdbørfelt) er den hydrografiske inndelingen av Norge og 
dekker landarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer. Norge er delt i ca 19000 
REGINE-enheter. 

Del A: Kort om datasettet 

Beskrivelse: Hele landet er inndelt i nedbørfelt, der utløpet er i ett punkt, og i kystfelt, uten 
ett bestemt uløpspunkt. Videre inndeles disse i flere nivåer med stadig finere delområder, 
ned til de minste enheter. Et sett kriterier avgjør hvor detaljert inndelingen blir på laveste 
nivå. Hvert delområde-er identifisert med et vassdragsnummer. REGINE i Arealis inneholder 
alle minsteenheter. Datasettet Nedbfelt (se produktark) inneholder aggregerte enheter i 
REGINE. Vassdragsnummeret gjenspeiler den hydrologiske strukturen i et nedbørfelt, og gir 
informasjon om hvor mange nivåer den overordnete enheten er delt i. Inndelingssystemet er 
stringent, men åpent slik at nye enheter på laveste nivå i hierarkiet kan deles inn og kodes 
etter samme enhetlige systematikk. Områdegrensene mellom minsteenhetene er tegnet på 
papirkart fra kartserien Norge 1: 50.000 og er digitalisert derfra. Alle enheter er avgrenset 
ved to punkt på kartet, enten øverst og nederst langs elvestrengen i enheten, eller 
ytterpunktene langs en kyststrekning (kystfelt). I tillegg finnes kopling til andre inndelinger 
som delfelt benyttet i kraftutbygging (ikke i Arealis). Temakoder og egenskaper er ikke 
ferdig definert i SOSI-standarden, men arbeid med dette skal settes igang. 

Beskrivelse bruk: REGINE-nr gir en unik nøkkel til et vassdrags avsnitt og er en naturlig 
nøkkel for kopling av all vassdragrelatert informasjon innenfor en enhet. REGINE-enhetene 
gir grunnlag for beregninger av arealer og del arealer innenfor vassdrag, og i kombinasjon 
med andre flatedata kan nye egenskaper knyttes til arealene, slik som avrenning, 
forurensning, befolkningsstatistikk, arealbruksfordeling etc. Systemet kan utvides med 
systematikken intakt og kan i teorien dekke behovet for analyser og som informasjonsbærer 
for ethvert vassdrags avsnitt. 

Søkeord: Delområde, Hydrografi, Hydrologi, Kystfelt, Nedbørfelt, Randfelt, Sentralfelt, 
Vassdrag, Vassdragsområde 

Del B: Detaljer om datasettet 

Navn og hierarltiskpHisseringavdatasett . " 

'.( c,···· 

Datasettnavn Nedbørfelt REGINE 
Kort navn REG 
SOSI navn 
Hovedtema Natur 
Tema Hydrologi 

..... 



AREALIS datasett spesifikasjon - utgave oktober 2000 

I Undertema 

Teknisk beskrivelse 
Representasjon I Flate, Kurve, Linje 
Distribusjonsformater I 

Kvalitetsangivelse 
Ajourført 2000 
Oppdateringsfrekvens Kontinuerlig vedlikehold, men eksporteres årlig fra NVE til NGIS for 

fylker der det har vært endringer. 
Stedfestingsnøyaktighet Nøyaktighet som høydegrunnlaget på l :50000 kart. 
Fullstendighet 100% 

Kilder og etablering 
Kilde REGINE 
Potensiell geografisk dekning Hele landet 
Leverandør 
Metode Digitalisert fra 1:50 000 kart. Egenskaper følger objektet. 
Aktuelle internett adresser www.nve.no/databaser/regine/ 

www.nve.no/hvdrologi/ 
Støttelitteratur Nasjonalatlas for Norge. Kartblad 3.2.4 Vassdragsområder, Statens 

kartverk 1988. 

Nedbørfelt i vassdragsregisteret. V22: 1989. Publikasjonen inneholder 
data for de 262 vassdragsområdenen og de 3808 nedbørfeltenhetene i 
REGINE., 13 s + 6 tabeller. 

Vassdragsregisterets brukerhåndbok 1986, : Dokumentasjon av 
registeroppbygging og inndelingssystemet, 68s .. NVE ISBN 82-554-
0474-0 

Vassdragsregisterets kartbok, v24: 1990: Rapporten inneholder 61 
temakart og lister som viser inndelingen i REGINE. De fleste kartene 
er produsert i målestokk l :500.000. Kartene dekker hele Norge. 9 s. 
NVE ISBN 82-410-0066-9 

Andre datakilder 
Andre institusjoner med data 

Grunnlaoet er 1:50000. Kan brukes fra 1:25.000 - 1:250000. 

Rettigheter og distribusjon 
Eier/Kontaktperson Norges vassdrags- og energidirektorat v/Geir Taugbøl, Tlf: 

22959063, Email: gta@nve.no 
Vilkår for distribusjon Avtale 
Henvisning til avtale 

Del C: Objekttyper tilknyttet datasettet 

Datasettet inneholder objektene Nedbørfelt som er selve området og Nedbørfeltgr som er 
avgrensningen av denne flaten. Flatene angir områder som har naturlig avløp til en 
vannkilde. 

Geometri Objekttyper 

41 



AREALIS datasett spesifikasjon - utgave oktober 2000 

Nedbørfelt (flate) 

Nedbørfeltgr (linje) 

Del D: Detaljert om objekter og egenskaper tilknyttet datasettet 

Objekttype: Nedbørfelt 

Beskrivelse: Et nedbørfelt (eller nedslagsdistrikt) til en elv, er det område som har naturlig avløp til elva. 
Geometri: FLATE 
Ob.iektkatalog: V ANN 

Defmert i Egenskapsnavn Tillatte verdier EIR Mult Datatype Enhet StandardJ 
standard ops.ion 
SOSI OBJTYPE Nedbørfelt E Tl6 O 
SOSI FfEMA 3251 (MA) E l H4 S 
SOSI OPPHAV E l T50 S 
SOSI DATO E l DATO O 
SOSI OPPDATERT E l DATO O 
SOSI V ASSDRAGSNR E l T15 O 
AREALIS VNR NEDBOERFELT E l Tl5 O 
AREALIS STAT_OMR ID E l T15 O 
AREALIS NEDBFELT E l Tl5 O 
AREALIS DELFELT E l H4 O 
SOSI NAVN E l T60 O 
SOSI NVEAREAL E l H8 O 
AREALIS KATEGORI E l Hl O 
AREALIS NIVAA E l T3 O 
AREALIS NIV AA MINSTE E l Tl O 
AREALIS NA VN NEDERST E l T35 O 
AREALIS NAVN 0VERST E l T35 O 
Avhengigheter: 
-ingen avhengigheter beskrevet for noen av egenskapene-

Objekttype: Nedbørfeltgr 

Beskrivelse: Avgrensningslinje for nedbørfelt. 
Geometri: KURVE, LINJE 
Objektkatalog: V ANN 

Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier EIR MuIt Datatype Enhet Standardl 
standard opsjon 
SOSI OBJTYPE Nedbørfeltgr E T16 O 
SOSI LTEMA 3251 (MA) E l H4 S 
SOSI DIGDATO E l DATO O 
SOSI KVALITET G l * O 
SOSI MALEMETODE E l H2 O 
SOS I N0Y AKTIGHET E l H6 O 
SOSI SYNBARHET E l H2 O 
AREALIS DIGMSTOKK E l H4 O 
AREALIS STEDKVAL E l T15 O 
SOSI V ASSDRAGSNR E l T15 O 
AREALIS NIVAA E l T3 O 



AREALIS datasett spesifikasjon - utgave oktober 2000 

Del E: Egenskapenes definisjon, kodeverdier og forklaringstekster 

Egenskap: FTEMA (Flatetemakode ) 
Flatetemakode 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
3251 I Nedbørsfelt I 

Egenskap: L TEMA (Linjetemakode ) 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
3251 I Nedbørsfelt I 

Egenskap: DA TO (Dato) 
Dato kan benyttes på to måter: 

Dersom DATO benyttes som en egenskap til objekttypen, angis hvilken dato dataene er verifisert mot det virkelige 
objektet som beskrives. For kartdata vil en benytte flyfotodato, synfaringsdato eller evt. Kontrolldato 

I de tilfeller DA TO inngår i et gruppeelement skal dette forståes ut fra den kontekst det er benyttet. 

Dato oppgis i samsvar med NS-ISO 8601, basic-beskrivelse; med år, mnd og dag. (Ååååmmdd) 

For mer detaljert angivelse, se TID. 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: DATO er lovlige. 

Egenskap: DELFELT (Del nedbørsfelt ) 
Nummerreferanse for del nedbørsfelt. Kode for en samling av Regine enheter som er regulert, (som drenerer til et 
tunnel inntak eller kraftverks inntak) 
Kode I Forklarin2stekst l Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: H4 er lovlige. 

Egenskap: DIGDATO (Digitaliseringsdato ) 
Digitaliseringsdatoen er den datoen datasettet (subdatasettet) eller det enkelte geometriske elementet ble overført fra 
analogt til digitalt medium. Angitt ÅÅÅÅMMDD, dvs år, måned og dag. 
Kode I Forklarin2stekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: DATO er lovlige. 

Egenskap: DIGMSTOKK (Digitaliseringsmålestokk ) 
Kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fraJ registrert på. Benyttes ved nykartlegging. eks:50 (=1:50 000). 
Kode I Forklarin2stekst I Utdypende forklarin2 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: H4 er lovlige. 

Egenskap: KATEGORI (Kategorier nedbørsfelt ) 
Enhetene i REGINE kan være av ulik struktur. Noen drenerer til en kyststrekning, andre til en sjø eller elv, og noen til 
et bestemt utløpspunkt (nedbørsfeltene). Disse er definert som forskjellige kategorier delnedbørfelt. 
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring 
J Vassdragsområde 
2 Nedbørfelt 
3 Delområde i nedbørfelt 
4 Sentralfelt 
5 Delområde i sentralfelt 
6 Randfelt 
7 Delområde i randfelt 
8 Kystfelt 
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I Delområde i kystfelt 

Egenskap: KVALITET (Posisjons-kvalitet) 
Det er ofte av stor viktighet å kunne angi nøyaktighet på digitale data både på filnivå, men ikke minst på datagruppe-
og punktnivå. Kvalitetsbegrepet i SOSI består nå av fire begreper: MÅLEMETODE, 
N0Y AKTIGHET,SYNBARHET og MAX-AVVIK, hvorav de to første er mest brukt. Merknad: Alle geografiske 
objekter i henhold til SOSI-standarden skal inneholde tilstrekkelig kvalitetsinformasjon, med unntak av flater 
Flater representert ved et sentralpunkt trenger ikke kvalitetskoding. 
Kvaliteten på flate kan avledes fra de objektene som danner flata. 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklarin2 
Denne egenskapen er et gruppeelement, som her skal bestå av følgende subelementer: MALEMETODE , 
N0Y AKTIGHET , SYNBARHET 
Denne egenskapen skal kompaktifiseres som følger: <MÅLEMETODE> , <N0Y AKTIGHET> , <SYNBARHET> , 
<H-MÅLEMETODE> , <H-N0Y AKTIGHET> , <MAX-AVVIK> Dersom det finnes subelementer det ikke angis 
verdi for, angis dette ved å bruke" * ". 

Egenskap: MÅLEMETODE (Målemetode) 
Kvalitet - målemetode 
Kode Forklaringstekst Utdypende forklarin2 

Målt i terrenget 
10 Terrengmålt 
Il Totalstasjon 
12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 
13 Teodolitt med målebånd 
14 Ortogonalmetoden 

Annet 
18 Tatt fra plan 
19 Annet 

Konstruks,ionsinstrument 
20 Stereoinstrument 
21 Aerotriangulert (Pkt. beregnet vI aerotriang.) 
22 Analytisk plotter 
23 Autograf - vanlig registrering 
24 Digitalt stereoinstrument 

Scanning 
30 Scannet fra kart 
31 Blyantoriginal 
32 Rissefolie 
33 Transparent folie - god kvalitet 
34 Transparent folie - mindre god kvalitet 
35 Papirkopi 

Digitalisert fra fotolbilde 
40 Digitalisert på dig.bord fra ortofotolflybilde 
41 Ortofoto - film 
42 Ortofoto - fotokopi 
43 Flybilde - monodigitalisert fra film 
44 Flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 
45 Digitalisert fra ortofoto 
46 Digitalisert på skjerm fra satelilttbilde 

Digitalisert fra kart 
50 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 
51 Blyantoriginal 
52 Rissefolie 
53 Transparent film - god kvalitet 
54 Transparent film - mindre god kvalitet 
55 Papirkopi 
56 Digitalisert på skjerm fra scannet samkopi 

( raster) 
Genererte data 

60 Genererte data (interpolasjon) 

50 



AREALIS datasett spesifikasjon - utgave oktober 2000 

61 Generert i terrengmodell 
62 Vektet middel 
63 Generert sirkelgeometri 
64 Generalisert 
65 Generert sentralgunkt 
66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 
67 Koordinat hentet fra GAB 
68 Koordinat hentet fra JREG 
69 Beregnet 

S~esielle metoder 
70 Spesielle metoder 
71 Målt med stikkstang 
72 Målt med waterstang 
73 Målt med målehjul 
74 Målt med stigningsmåler 

Andre spesielle metoder 
78 Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 
79 Annet (spesifiseres i filhode) 

Frihånd 
80 Frihåndstegning 
81 Digitalisert fra krokering på kart 
82 Direkte innlagt på skjerm 

GPS/Treghet. Tilpasset standarden 
Satellittbasert posisjonsbestemmelse. 

90 Treghetsstedfesting 
91 GPS Kodemåling, relative målinger, tidligere 

GPS-Differensiell, p§eudorange 
92 GPS Kodemåling, enkeltmålinger, tidligere 

GPS, Absolutt, pseudorange 
93 GPS Fasemåling, statisk måling, tidligere 

GPS, Differensiell 
94 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom 

RTK). Tidligere GPS-Absolutt,fase 
95 Kombinasjon av GPS/Treghet 
96 GPS Fasemåling RTK (realtids kinematisk 

måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time 
kinematic) 

Egenskap: NAVN (Navn på området) 
Navnet på en instans innenfor en objekttype, ikke navnet på selve objekttypen. 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: T60 er lovlige. 

Egenskap: NAVN_NEDERST (Navn på nederste delepunkt ) 
Beskrivelse av nederste del av vassdragsområdet. Navn på nederste delepunkt for REGlNE enhet. 
Kode I Forklaringstekst l UtdYJ!ende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: T35 er lovlige. 

Egenskap: NAVN_ØVERST (Navn på øverste delepunkt ) 
Beskrivelse av øverste del av vassdragsområdet. Navn på øverste delepunkt for REGINE enhet. 
Kode J Forklaringstekst l Utdypende forklarin~ 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: T35 er lovlige. 

Egenskap: NEDBFEL T (Nedbørfelt ) 
Nummerreferanse for hele nedbørfelt. Kode for en samling av Regine enheter. Egner seg for å få fram overordnet 
strukturer i et vassdragsområde. Alle nedbørsfelt som renner ut i havet er hver sine enheter 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen sp_esielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: Tl5 er lovlige. 

Sl 
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Egenskap: NIV AA (Enhetenes nivå) 
Enhetenes nivå i vassdragshierarkiet (REGINE) 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: T3 er lovlige. 

Egenskap: NIVAA_MINSTE (Minste nivå) 
Forklaring til om dette er fineste inndelte enhet. 
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring 
J Ja Fineste inndelte enhet 
N Nei Ikke fineste inndelte enhet 

Egenskap: NVE AREAL 
Henviser til NVE for nærmere definisjoner og dokumentasjon av Regine 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: H8 er lovlige. 

Egenskap: NØYAKTIGHET (Nøyaktighet) 
Kvalitet-nøyaktighet. Nøyaktigheten angis i cm som den nøyaktighet dataregistreringen forutsettes å ha. 
(Nøyaktighetskrav for kartserier f.eks). Med nøyaktighet menes punktmiddelfeil (standardavviket) i grunnris for 
punkter samt tverravvik for linjer (a). Merknad: NØYAKTIGHET bør ikke knyttes opp mot nøyaktighetskrav til 
kartserier 
Koding av nøyaktighet er ikke begrenset til nøyaktighetskodene i tabellen 
Kode I Forklaringstekst . I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenska~en, alle verdier som følger elementdefinisjonen: H6 er lovlige. 

Egenskap: OPPDATERT (Oppdateringsdato ) 
Dataset oversikt, oppdateringsdato. Dato for siste digitale oppdatering (ajourhold) av geologisk flateinformasjon. 
Viser til dato for oppdatering av egenskaper på representasjonspunktet (år, mnd og dag). Årsaken til oppdateringen er 
lagt til OPPRINNELS på linjeterna. 
Kode I Forklaringstekst .: I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: DATO er lovlige. 

Egenskap: OPPHAV (Opphav til dataene) 
Opphavet til dataene; det kan være referense til kartblad, rapport eller publikasjon, og hvor flere opplysninger eller 
måledata finnes. Er objektet senere oppdatert refereres det til fagpersonen som var ansvarlig for at oppdateringen fant 
sted, samt grunnen til endringen. Merknad: Eksempler på kartreferanser (også referanse til oppdatert materiale): 
Man har valgt å unngå komma i referansen fordi enkelte programmer tolker komma ulikt. 
Reite;AJ. 1985; Frosta; kv. geo!. kart 1622-2; NGU. 
Sveian;H. 1981; Levanger; kv. geo!.kart CST-133134-20; NGU. 
Sveian;H. 1994; Manus; kv. geo!. kart Levanger 1722-3 
Eksempler på oppdateringer: 
Sveian; (1996) - manuell korreksjon (Brukes når det er foretatt endring i geometrien med over SOm; f.eks en 
skjønnsmessig endring for å koble linjestykker over kartbladskjøter eller for å rette opp tidligere feil). 
Sveian; H. (1996) - ny flyfototolkning. (Upublisert endring) 
Sveian; H. (199S) - feltkontrol!. (Nytt feltarbeid er utført og er årsak til endringen; upublisert) 
Sveian; H. 1996) - Oppdrag (rapport nr. .... ). (Systematisk og mer detaljert oppfølging utført. Kartlegging er 

gjennomført f.eks. i et nytt prosjektoppdrag. 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: TSO er lovlige. 

Egenskap: ST A T _ OMR _ID (Id for statistikkområder ) 
Kode for overordnet statistikkområder 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskagen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: TIS er lovlige. 

Egenskap: STED KVAL (Stedfestings nøyaktighet) 
Angir stedfestings nøyaktighet på registreringene av tematisk informasjon i felt/ved etablering 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 

52. 
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God Bedre enn 100 m i terrenget 
Meget god Bedre enn 50 meter i terrenget 
Mindre god Ofte dårligere enn 100 m i terrenget 
Særs god Bedre enn 20 m i terrenget 

Egenskap: SYNBARHET (Synbarhet ) 
Beskrivelse av hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Hvis synbarheten var god/normal utelates 
denne opplysnin 
Kode Forklaringstekst Utdypende forklaring 
O Fullt ut synlig / gjennfinnbar i terrenget. 

Default 
l Dårlig gjenfinnbar i terreng, men forøvrig grei 

å innmåle. (Benyttes bl.a for innmåling av 
ledninger på lukket grøft). 

2 Middels synlig i flybilde/modell 
3 Dårlig / ikke synlig i flybilde / modell 

Egenskap: VASSDRAGSNR (Vassdragsnummer ) 
ID for hvilket vassdrag ferskvannsfiskområdet ligger i. 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: T15 er lovlige. 

Egenskap: VNR_NEDBOERFELT (Vassdragsnummer for nedbørfelt) 
Vassdragsnummer for nedbørfelt 
Kode I Forklaringstekst I Utdypende forklaring 
Det finnes ingen spesielle kodeverdier for egenskapen, alle verdier som følger elementdefinisjonen: TI5 er lovlige. 

Del F: Definisjoner og presisering av begreper 

- Det er ikke forklart noen begreper til dette datasettet -

Del G: Datasett spesifikasjonens identitet og historie 

Utgiver: AREALIS sekretariatet v/Statens kartverk 
Versjon: 01-2000 

Historikk: 
-1.11.2000: Endring av navn på objekter og egenskaper som følge av endringer utført i SOSI 
Objektkatalog 3.2. Geir Taugbøl (NVE) 
-25.10.2000 Ny generasjon datasett-spesifikasjoner for AREALIS. Datasett-spesifikasjonene 
har blitt betydelig omarbeidet for å dekke krav til kvalitet og konsistens. Det har blitt foretatt 
opprydding på objekter og deres definisjoner, egenskaper og koder. Generell informasjon og 
definisjoner er gitt av og gjennomgått av faginstitusjonene. Arvid Lillethun og Roger 
Kvilhaugsvik, Statens kartverk, Geir Taugbøl (NVE),med tillegg. 
- Utarbeidet av Arvid Lillethun og Harald Høifødt, Statens kartverk i samarbeid med Astrid 
Voksø og Geir Taugbøl ved Norges vassdrags- og energiverk. 

S3 



Vedlegg 3 
Kartulf-temainnhold 

Fagdata 
Fagdata 
Fagdata 
N2S0 
N1000 
N1000 
N2S0 

Kar/ulf Bruken'eiledning 

Polygon areal.shp 
Polygon bre.shp 
Point bygn.shp bygn.avl 
Point dam.shp dam.avl 
Polygon delfelt.shp delfelt.avl 
Polygon elvbr.shp elvbr.avl 
Line elv.shp elv_1000.avl 
Line vannl.shp vannkont.avl 
Polygon everk.shp everk.avl 
Line forbyg.shp forbyg.avl 
Point forbyg_p.shp forbyg-p.avl 
Polygon fylkep.shp fylkep.avl 
Polygon fylkpoly.shp fylke.avl 
Polygon hav.shp hav_1000.avl 
Polygon hav.shp hav_250.avl 
Line kote.shp kote_2S0.avl 
Line kote.shp kote 1 OOO.avl 
Point inntak.shp inntak.avl 
Line isohylin.shp isohylin.avl 
Line jembane.shp jernbane.avl 
Line jernbane.shp jban1000.avl 
Polygon kartblad_n5.shp kartblad_n5.avl 
Polygon kartblad.shp kartblad_nSO.avl 
Polygon kommunep.shp kommunep.avl 
Polygon kommpoly.shp kommunep.avl 
Line kraftled.shp kraftled.avl 
Line kyst.shp kyst1000.avl 
Line kyst.shp kyst_2S0.avl 
Polygon ma9-1000.shp magasin.avl 
Polygon ma9-250.shp magasin.avl 
Point maalesta.shp maalesta.avl 
Polygon npark.shp npark.avl 
Polygon naturp.shp npark.avl 
Polygon npark.shp npark.avl 
Annotation stednavn annotation stednavn.avl 
Polygon felt1.shp felt1 .avl 
Polygon norge.shp norgep.avl 
Polygon regine.shp regine.avl 
Line reginel.shp reginel.avl 
Line riksgr.shp riksgr.avl 
Polygon nivaa2a.shp nivaa2a.avl 
Polygon Nivaa3a.shp nivaa3a.avl 
Polygon sted.shp sted1000.avl 
Polygon elvpoly.shp elvp10oo.avl 
Point trafo.shp trafo.avl 
Polygon vatn.shp vatn_250.avl 
Polygon vatn.shp vann 1 OOO.avl 
Point vannkrv.shp vannkrv.avl 
Line vannveLshp vannvei. avl 
Polygon vassomr.shp vassomr.avl 
Line veg.shp veg_n2S0.avl 
Line vei.shp vei_1000.avl 
Line vei.shp vei1000b.avl 
Polygon vernepl.shp vernepl.avl 
Point vindkrv.shp vindkrv.avl 
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Vedlegg 4 
Liste over trykte brekart utgitt av NVE 

Listen viser trykte brekart utgitt av NVE. Noen av kartene er utgitt i samarbeid med 
Stockholms Universitet eller Norsk Polarinstitutt. 

The list shows glaeier maps published by NVE. Some of the maps are published in 
collaboration with the University of Stockholm or the Norwegian Polar Institute. 

l Brekart 
Glaciermap 

I 
Bondhusbreen 

Brekart over 
Nordskandinavia, 
nordre blad 

Brekart over 
Nordskandinavia, 
søndre blad 

Brekart over 
Sør-Norge 

Brekart over 
Sør-Norge 

Engabreen 

ErdaIsbreen-
VesledaIsbreen 

Folgefonni, 
Midtre 

Folgefonni, 
part of 

! Gråsubreen 

l 
l 

j Gråsubreen 

l 
j Hellstugubreen 

I 
l Hellstugubreen 
! 

l Memurubre, 
l Austre 

Utgitt år 
Published 
year 

1979 

1972 

1972 

1969 

1988 

1970 

1967 

1984 

1964 

1968 

1985 

1965 

1980 

1968 

Breår Målestokk 
Glacier Scale 
sur/aee year 

1979 1:10000 

1952-71 r -

1952-71 1:500000 

1955-68 rI 
1969-86 1:500000 

1968 l 1:20000 

1966 1:20000 

1959.1981 1:10000 

1959 ~ 
1968 .l 1:10000 

II 
I: 10000 

II 1980 i 1:1 0000 

I L 

Ekvi-
distanse 
Contour 
interval 

10 

-

-

-

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ID 

10 

Merknader 
Remarks 

Tosidig trykk med kart, bilder, tekst 
m.m. 
Duplex print wilh map, pholos, lexl, 
eie. 

Oversiktskart over breer i 
Nordskandinavia. 
Glacier map ofNorlhem Scandinavia, 
norlhem pari. 

Oversiktskart over breer i 
Nordskandinavia. 
Glaeier map of Norlhem 
Scandinavia, soulhem pari. 

Oversiktskart over breer i Sør-Norge. 
Glaeier map o/Sau/hem Norway. 

Oversiktskart over breer i Sør-Norge. 
Glaeier map ofSoulhern Norway. 

Tosidig trykk med kart og tekst. 
Duplex prinl wilh map and lexl. 

Tosidig trykk med kart, bilder, tekst 
m.m. 

Tosidig trykk med kart av breen i 
1981 og 1959 og med bilder, tekst 
m.m 
Map o/Ihe glaeier in 1981 and 1959. 
Dup/ex prinl wilh pholOS, lexl, eie. 

-

~~Sidig trykk med kart og tekst. 
up/ex prinl wilh map and lex/. 

Tosidig trykk med kart, bilder. tekst 
m.m. 
Duplex prinl wilh map, phOlos, lex/, 
eie. 

! .. . I Tosidig trykk med kart, bilder, tekst 
m,m. 

li Dl/p/ex prin/ wilh map, P,hOIOS, lexl, 
etc. 

Pris 
Prize 
(NOK) 

I-
20 

I 

20 

I 
20 

co-
20 

CO 
r 

20 

CO' I il 
I 

20 

20 

20 j 1966 I J 10000 

---------------~----1-96-8----r__I966 l~--I-I-O-O-O-O--~----IO-----I~T-o-s-id-io-~-try--kk--m-e-d-k-art--o-g-te-k-s-t.-----~---2-0---
, 
I Memurubre, 



Vestre l I I Duplex print with map and text. I i 
Nigardsbreen 1965 1964 I 1:20000 , 20 - 20 j 

I Nigardsbreen 1975 1974 1:20000 10 Tosidig trykk med kart, bilder, tekst 20 
; 

m.m. I 

I Duplex print wilh map, photos, text, I etc. ! 
Nigardsbreen 1988 1984 1:20000 10 Tosidig trykk med kart, bilder, tekst 40 

m.m. 
Duplex print wilh map, photos, text, 
etc. , 

Riukojietna 1983 1960, 1978 1:10000 10 Tosidig trykk med kart av breen både i 40 I 
1960 og 1978, bilder, tekst m.m. 
Duplex print with map of the glaeier 
both in 1960 and 1978, photos, text, 
etc. 

Salajekna 1983 1950-1982 1:20000 lO Tosidig trykk med kart av breen i 40 
(Sulitjelma-isen) 1950, 1957/58, 1971 og 198011982, 

bilder, tekst m.m .. 
Duplex print wilh map of the glaeier 
in 1950,1957/58,1971 and 

~ 
1980/1982, photos, text, etc. 

Storsteinsfjell-
j 

1964 I 1960 1:10000 10 I -
breen 

Storsteinsfjell- 1997 1993 1:10000 10 Tosidig trykk med kart, bilder, tekst 40 
breen m.m. 

Duplex print with map, photos, text, 
etc. 

Strupbreen 

1 
1985 1952-1985 1:10000 10 Tosidig trykk med kart av breen i 40 

1952,1978 og 1985, bilder, tekst 
m.m. 
Duplex print with map of the glaeier 
in 1952,1978 and 1985, photos, text, 
etc. 

Sylglaciaren 1985 1908-1982 1:10000 10 Tosidig trykk med seks kart av breen i 40 
perioden 1908 -1982, bilder, tekst 
m.m. 
Duplex print with six maps of the 
glaeier in the period 1908-1982, 
photos, text, etc. 

Trollbergdals- 1970 1968 1:10000 10 - 20 
breen 

Tunsbergdals- 1966 1964 1:20000 20 Ikke alle deler av breen har 20 
breen høydekoter. 

Parts of the glaeier have no contour 
lines. 

Ålfotbreen 

~ 
1968 1:10000 I 10 Tosidig trykk med kart og tekst. i 20 I 

Dup1ex print with map and text. 

Ålfotbreen I 1988 1:10000 10 Tosidig trykk med kart, bilder, tekst 40 
m.m. 
Duplex print wilh map, photos, text, 
etc. 

Du kan bestille brekart ved å sende din bestilling med e-post med navn og adresse til Rigmor Haugunn. Regning 
vil bli sendt separat. Minimumsbeløp for faktura er 60 kr. Ved store bestillinger kan rabatt oppnås. 

You may order the glacier maps by sending your order by an e-mail to Rigmor Haugltnn. Remember to give your 
full adress. A bill will be sent seperately. Minimum order is 60 NOK. You can get a discountfor large orders. 



Vedlegg 5 

Rapporter innen fagfeltet hydrogeologi utgitt av NVE 

Grunnvannsmodellering, Otta 
Grunnvannsobservasjoner fra Otta 
Grunnvannsundersøkelser i Altavassdraget 
Sluttrapport for grunnvannsundersøkelser i Jostedalen 
Teta-, grunnvann~, snø-, is- og tilsigsfomoldene i sentrale 0stlandsområder per 13. fe 
Geohydrologisk vurdering av Bjorstaddalen avfallsdeponi i Skien kommune 
2D-simulering av strømningsfortloldene på Sunderøya i Ål kommune 
Evaluering avenergibidraget fra grunnvannsstrømning 
Grunnvannsundersøkelser på Otta. Forenkling av grunnvannsmålinger 
vanntransport i oppsprukket fjell: Numeriske simuleringer av vannlekkasjer i Romerikspa 
Georadarundersøkelser på Sunderøya, AI kommune, Hallingdal 
Energi frå grunnvatn i berg 
Grunnvannepotensialet ved Alvdal sentrum 
Lysimetergrop \I Moreppen: Beskrivelse av sporstofforsøk med DNA, tritium, bromid og kl 
Kartlegging av potensialet for grunnvarmeunak fra løsmasser i Voss 
Beskyttelsessoner rundt grunnvannsverk 
Grunnvannstander i Jostedalen. Observasjoner fra Gaupne, Myklemyr, Fossøy, Sperle, Espe 
Endringer i grunnvannstand etter Jostedalsutbyggingen. Tabellsamling fra Grunnvannskont 
Breheimutbyggingen. Grunnvannsundersøkelser i Loen og Bødal 
Oversikt over grunnvannsundersøkelser j Gudbrandsdalen 
Grunnvannsundersøkelser i Stordalsvassdraget, Etne 
Grunnvannsundersøkelser i Øvre Eidfjord, Sjmadal og Osa 
Breheim-utbyggingen. Grunnvannsundersøkelser i Erdalen og Hjelledalen 
Gn.mnvannsundersøkelser i Romsdal og Lesja 
Grunnvann i Eidfjord. 
Grunnvannsundersøkelser i Øvre Eidfjord 
Grunnvannsundersøkelser i nedre del av Simadalen 
Uttalelse om grunnvannsundersøkelsene i Alta 
Foreløpig rapport om grunnvannsundersøkelser i Stryn kommune 
Foreløpig rapport om grunnvannsundersøkelsen j Alvda/ 
Oversikt over de igangsatte grunnvannsundersøkelser i Gudbrandsdalen vedrørende en even 
Grunnvannsundersøkelsen i Aursundfeltet 
Jotunheimprosjektet. Grunnvannsundersøkelser i kommunene Lom og Skjåk 
Jotunheimprosjektet. Gn.mnvannsundersøkelser i kommunene Vågå og Sel 
Supplement til rapport om grunnvannsundersøkelsene i Rendalen 
Grunnvannsundersøkelser i Sljørdal 
Rapport om grunnvannsundersøkelsene i Rendalen 
Betenkning vedrørende grunnvannsundersøkelsene i Jostedal og Mørkridsdal 
Eidfjord-verkene. Grunnvannsundersøkelser i Øvre- og Nedre Eidfjord 
Grunnvannsrapporter på Otta 
Etna - Dokka 
Grunnvannsundersøkelser i Kvinesdal. Haughom, Tonstad og Josdal 
Grunnvannsundersøkelser i Aurland. 1. del 
Grunnvannsundersøkelser i Kvinesdal 
Grunnvannsundersøkelser i Lærdal 
Grunnvannsundersøkelser i Østerdalen 
Grunnvannsundersøkelser i Østerdalen II 
Grunnvannsundersøkelser i Sunndalen 
Foreløbig rapport om grunnvannsundersøkelsene i Stor-Elvdal 1962 - 1975. 
Grunnvannsundersøkelser i Stor-Elvdal og Rendal 
Grosetbekken. Dell. En vurdering av vannbalansen 
Grosetbekken. Del/I. Hydrologisk observasjonsmateriale for Groset forsøksfelt 
Grosetbekken. En vurdering av vannbalansen. Del I 
Grosetbekken. Hydrologisk observasjonsmateriale for Groset forsøksfelt. Del II 

x y 

211791 
211791 
809593 

91693 
255532 
189027 
146868 
248384 
211791 
272880 
146868 
248384 
270905 
282007 

31748 
270905 

86110 
91693 

112906 
248930 

-7220 
70631 

112460 
177115 
67175 
67175 
69110 

809593 
77262 

270905 
234529 
324821 
160641 
211499 
295952 
293638 
295952 

91693 
66041 

211791 
221587 

28994 
77988 
29585 
96521 

301189 
301189 
182636 
294715 
294715 
125503 
125503 
125503 
125503 

VASSORAGS~FORF_ETTER FORF _FORNA 

6859688 002.0Z Kitterød, Pedersen, Wang Nils-Otlo, Tor S, Wai ( 

6859688 002.oZ Pedersen TorS E 
7786144 212 Kårstein Heidrun 
6865784 076 Kårstein Heidrun 
6893787 002 Erichsen Bredo 
6577788 016.Z Colleuille, Kitterød Herve, Nils-Otto a' 
6737874 012.CF422 Colleuille, Kitterød Herve, Nils-Otto 
6848664 008 Holm Thorgeir e, 
6859688 002.0Z Colleuille, Pedersen Herve, Tor Simon 
6848172 006 Kitterød, Pedersen, Wang NilsOtlo Sl 

6737874 012.CF422 Benjaminsen Halfdan g' 
6648664 008 Holm Thorgeir g' 
6895665 002 Heidenstrøm, Dimakis, Pedersen Birger, Panos, Tor Si v: 
6679585 002 Gillebo, Pedersen, Aagaard Even, Tor Simon, Pe h' 
6751782 062 Dagestad. Heidenstrøm Atle, Birger g 
6895665 002 Heidenstrøm, Colleuille Birger, Herve t> 
6845688 076.Z Kitterød Nils Otto G 
6865784 076.Z Kitterød Nils Otlo h' 
6860830 088.2B Engebak Johan E h' 
6805479 002.0E Styve Solbjørg h' 
6650303 041.Z Engebak Johan E 
6733110 050.Z RenhusJøkken Bjøm h 
6855715 088.81Z Brevik Jan h' 
6915407 103.00 Krogh Rolf Medalen h' 
6724339 050.A Renhusløkken Bjørn h' 
6724339 050.B Berg Eivind h' 
6732554 050.4A Berg Eivind h' 
7788144 212.BO Berg Eivind h' 
6883462 088.Z Berg Einind h' 
6895665 002.M8 Berg Eivind h' 
6844124 022.EA Renhusløkken Bjøm h' 
6953414002.S Andersen, Gjørsvik, Ruud Tom, Ola, Leiv h' 
6871887 002.0HBZ Berg, Renhusløkken Eivind, Bjørn h' 
6861838 002.0HAO RenhusJøkken Bjøm h' 
6863840 002.JZ Gjørsvik Ola h' 
7042971 124.Z Renhusløkken Bjøm h' 
6863840 002.JZ Renhusløkken Bjøm h' 
6865784 076.Z RenhusJøkken Bjøm h' 
6731828 050.BO Renhusløkken Bjøm h' 
6859688 002.0HO Renhuslø kken Bjøm h' 
6763362 012.EOZ Berg Eivind h' 
6490577 025.F12 Renhuslø kken Bjørn h' 
6777098 072.Z Renhusløkken Bjøm h' 
6491878 025.Z Renhuslø kken Bjøm h' 
6796880 073.Z Aars, Renhusløkken Øystein, Bjørn h' 
6799170 002.K Renhusløkken, Skotteland Bjøm, Egil h' 
6799170 002.K Aars Øystein h' 
6960353 109.Z Skoheland Egil h' 
6857818 002.K Berg Eivind h' 
6857818 002.K Aars Øystein h' 
6652974 016.5 Gjørsvik Ola h' 
6652974 016.5 Gjørsvik Ola h' 
6652974 016.H5 Gjørsvik Ola h' 
6652974 016.H5 Gjørsvik Ola h' 



Vedlegg 5 

Publiseringer utenom NVE innen fagfeltet hydrogeologi (registrert i NVE) 

TITTEL x y VASSDRAG ETTEm FORN, EMNEORD 

Bergartar, sprekksoner i fjen og grunnvatn i fjell. Naturatlas for Telemark. Kart: B 187062 6591583 016.Z NULL NULL 
Grunnvannsundersøkelser Verpemoen. Nome kornmo 165228 6586397 016.8AO NULL NULL GRUNNVANNSUNDERSØKELSE 
Muligheter for grunnvannsforsyning og infiltrasjon av av· løpsvann i et område ved Fo 127837 6619968 016.CA6 NULL NULL 
Vurdering av grunnvannsforholdene og eventuell konflikt ved spredt bebyggelse og ulik 154857 6606594 016.CA6 NULL NULL 
Grunnundersøkelser på Hagadrag i forbindelse med grunnvanns- forsyning til Bø kommune 166592 6610961 016.CAO NULL NULL GRUNNVANNSFORSYNING 
Grunnundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Gvammen, Hjartdal kornmun 146396 6637708 016.ECO NULL NULL 
Hydrogeologisk kart. Grunnvannsmagasin i løsmasser, Sauherad kommmune. M. 1 :50000. E 176418 6600863 016.EO NULL NULL HYDROGEOLOGISK KART 
Rapport etter grunnvannsundersøkelser i Lauvsnes, Flatanger kommune 301563 7151687 018.F NULL NULL 
Intern rapp. vedr. Oppfølgende undersøkelser av sand/grus og grunnvann. Status og to 152951 6540979 018.3EO NULL NULL 
Grunnvann Aker Verdal AlS 354918 7076294 018.3F NULL NULL 
Vedrørende undersøkelser og utførelse av 4 grunnvannsbrønner for Innherrad Meieri 319456 7090199 019.85 NULL NULL 
Vedrørende grunnvannsundersøkelser i tiden nov. 1974-juli 1975 i Overhalla kommune 351438 7151687 139.8 NULL NULL 
Overvåking av grunnvann 194333 6762014 025.3A1 NULL NULL 
Grunnvann i Valdres 194333 6762014 025.840 NULL NULL 
Vassdragsreguleringers virkning på naturmiljøet. Grunnvann 35596 6523885 025.K12 NULL NULL 
Grunnvannsforsyning til Norol-hyttene ved Venabu på Ringebufjellet. 240636 6842966 oo2.DF10 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk lite, 
Grunnvannsbrønnene på Ringebu. Klausulering! sikringstiltak 237855 6833337 oo2.DF31 NULL NULL Grunnvannsflrsyning, vannverk stort 
Grunnvann til boligfelt på Sjoa i Sel kommune. 211550 6850659 oo2.DG3 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk slor 
Grunnvann Leirflata, Bjølstadmoen og Faukstad. 196536 6859239 oo2.DGA1 NULL NULL Grunnvannsforsyning 
Grunnvann Hundorp. 232998 6834290 oo2.DF31 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Vågåmo vassverk, grunnvannsanlegg. 190214 6873801 030.28 NULL NULL Vannverk stort 
Kartlegging av grunnvannsforholdene ved borebrønn, Langvik, Oyer kommune. 252415 6802795 032.84 NULL NULL Grunnvannsforsyning, grunnvannsst 
Grunnvannsforsyning NL Felleskjemingen, Tretten 248238 6806859 oo2.DE3AO NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvann øyer kommune. 252415 6802795 oo2.DE3AO NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Lesja, Bjorti og Rånabygda. 166284 6910712 oo2.DHZ NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsforsyning og resipientforhold i grunnen for turist/hyttesentra i Fåberg Ves 252986 6789578 002.00 NULL NULL Grunnvannsforsyning, avløpsinfiltras 
Grunnvann Trevann, Søndre Land kommune. 247918 6734710 oo2.DD52 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk lite 
Grunnvannsforsyning Kvam. 219207 6848670 oo2.DGO NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsundersøkelser ved Lågen 250050 6802730 oo2.DG4 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Uttalelse fra Norges Geologiske Undersøkelse vedrørende grunnvannsforsyning Harpefoss 227276 6838519 oo2.DFO NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsforsyning og resipientforhold i grunnen for hyttesentra i Nordseter området 256167 6788544 oo2.DD5A6 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsforsyning og avløpsforhold i Fåberg-Synfjell- området. 254605 6789455 oo2.DD NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsbrønn, Kviteseid sentrum, Kviteseid kommune. 130305 6603192016.8C11 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsforsyning, Svenseid vannverk, Nome kommune 163814 6591127 036.FA NULL NULL Grunnvannsforsyning 
Mulig grunnvannsforsyning til planlagte husgrupper mellom Yli og Hjartdal, Notodden k 142832 6623103 016.EA11 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk lite 
Grunnvannsforsyning til Uppigard, Bolkesjø. 177997 6634498 016.F38 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannforsyning, Notodden komune 172900 6627643 016.F31 NULL NULL Grunnvannsforsyning 
Grunnvannsundersøkelser i Gransherad 1977. 163970 6635325 016.FO NULL NULL Grunnvannsforsyning 
Grunnvannsbrønn ved Kloumannsjøen, Notodden kommune. 172900 6627643 016.F4 NULL NULL Prøvepumping 
Grunnvannsforsyninger til eneboliger på Stavdal. 172900 6627643 016.0 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk lite 
Vurdering av grunnvanns- og infiltrasjonsmuligheter for prosjektert boligfelt, Valebø 176854 6587445 016.80 NULL NULL Grunnvannsforsyning, avløpsinfiltras 
Muligheter for grunnvannsforsyning i RambekkJSvanviksområdet 186651 6567569 016.41 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsforsyning, spredt bebyggelse 172900 6627643 016.8Z NULL NULL Grunnvannsforsyning. vannverk lite 
Grunnvannsforsyning til div. steder i kommunen. 172900 6627643 016.8Z NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk lite 
Grunnvannsforsyning til Hvittingfoss 217679 6604971 016.HO NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannsforsyning til Edland - Haukeligrend i Vinje kommune 81890 6645455 016.8EC5 NULL NULL Grunnvannsforsyning, vannverk stor 
Grunnvannstander i Jostedalen 91693 6865784 083.CAO NULL NULL 
Grunnvannsproblemer ved gassrørledning. Kartstudie av Trasi-a1temativ 5116 6870417 085.F3 NULL NULL 
Grunnvannsundersøkelser i Romsdal. Dell og I1 128025 6953813 086.6C2 NULL NULL 
Jørundland Kraftverk. Utsatte grunnvannsspørsmål. Foreløpig uttalelse fra rettsoppnev 110976 6549036 019.CZ NULL NULL 
Skjønn i anledning bygging av Jørundland Kraftstasjon. Ut- satte spøromål. Uttalelse 110976 6549036 019.CZ NULL NULL 
KRONOS TITAN AlS. Effekter av tynnsyre på gruntvannsorganismer 268093 6569554 oo2.A 1 NULL NULL Tynnsyreutslipp, grunnvannsorganis 
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN). Kjemiske variasjon- er i et grunnvannsmagasin i 80554 6514104 021.C NULL NULL Sur nedbør; Forsuring; Magasin; Gn 
Breheim-utbyggingen Status over grunnvannsundersøkelser i Stryn og Loen 67194 6889790 088.281 NULL NULL 
Bruk av manganholdig grunnvann til vannforsyning 388951 7168327 139.CO NULL NULL Filtrering 
En studie av grunnvann kontra overflatevann som vannforsyningskilde med eksempel tra 324238 7093720 128.3Z NULL NULL Vann- og avløssystemer, vannkilder 
Grunnvassforsyning for Amot i Vinje kommune 104304 6624200 016.8F NULL NULL Grunnvann, overflatevann (vannkildt 
Utredning om bruk av grunnvann fra løsavsetninger til vannforsyning, med eksempel fra 312294 6755583 oo2.HO NULL NULL Grunnvann (vannkilder), vannkvalite 
Utgreiing om Leinstrand vassverk i Trondheim, grunnvassinntak og leidningsnett, med f 262310 7032329 122.AO NULL NULL Vannkvalitet, vannverk, vannledning 
Bruk av grunnvann som alternativ vannforsyningskilde for kretser i Steinkjer kommune 329182 7102669 128.Z NULL NULL 
Grunnvannsanlegg for Orkanger 241515 7030176 121.AO NULL NULL 
Studie av grunnvannsmagasinering i feltet til Nea ved Vessingsjø 336076 6991852 123.GO NULL NULL Grunnvannsmagasinering 
Undersøkelse av grunnvannsmagasinet i nedbørsfeltet til Hokfossen V.M. i Sagelva 283878 7035348 123.2Z NULL NULL Grunnvannsmagasin tørrværsavrenr 
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Publiseringer/UtallelserlSaker registrert i Doculive 

TITTEL ETTERNAVN FORNAVN X Y SI DATO 

002.CAZ Dimensjonerende flomvannstand I grunnvannstand i Lillestr>m Krokli Bjame 281258 6650853 s 190195 
Oslo Hovedflyplass AlS Midlertidig grunnvannssenkning Avledning av vann Espås Ole Magne 283281 6679614 u 140696 
Ustedalen - Geilo. Framf>ring av hovedledning fra grunnvannsanlegg. Hol kommune. Svendheim Knut 127941 6729976 u 130195 
Melfjordutbygging - Grunnvannsunders>kelser Dimakis Panos 441446 7377168 u 40800 
Beiam - Grunnvannsunders>kelser Dimakis Panos 488223 7419144 u 31100 
Reguleringsplan for nytt grunnvannsomr-j-de ved Segalstad bru - Gausdal kommune OJS 243551 6797245 s 130395 
002.JZ Åmodt kommune Hovedplan for vassdrag og grunnvann THE 322252 6798825 u 230695 
Reguleringsplan for Ørstadmoen grunnvannsomr-j-de, Oppdal, S>r-Tr>ndelag Sandnæs Tore Olav 227732 6951898 s 121095 
Stj>rdalsvassdraget Observat>rtjeneste og kontroll av grunnvannsinstallasjoner Pedersen Tor Simon 296620 7041980 u 
076.Z Jostedal, grunnvannsunders>kelser KArstein Heidrun 92059 6851922 s 50396 
Reguleringsplan for Ørstadmoen grunnvannsomr-j-de - kryssing av Driva Oppdal kommune ØBA 227732 6951898 s 50198 
Stj>rdalsvassdraget Grunnvannsunders>kelser Dimakis Panos 296620 7041980 u 200300 
Grunnvannsunders>kelser for Eidsfossen - Begna Dimakis Panos 212201 6743139 u 20300 
Grunnvannsunders>kelser i Dokka - Etna 1996 Dimakis Panos 222034 6761306 u 80299 
Kuldeproblemer og grunnvannstand i Oppland Aars Øystein 225618 6781640 u 210296 
212.Z Grunnvannsunders>kelser i Alta Kårstein Heidrun 817131 7781698 u 260196 
002.DHO Bearbeiding av grunnvannsdata Otta Colleuille Herve 211961 6859331 s 150598 
161.Z Beiam Vannmangel pga lav grunnvannstand Jan Kletteng Aars Øystein 488223 7419144 u 240596 
212.Z Grunnvannsunders>kelser i Alta - Slutlrapport Kårslein Heidrun 817131 7781698 u 30796 
050.Z og 050.4Z - Grunnvannsobservasjoner i Eidfjord Aars Øystein 64957 6729483 u 50796 
Grunnvannsniv-ter Gardermoen - diverse mf!estasjoner Schult Knut 283281 6679614 u 160796 
NSB - Gardermobanen AS - Romeriksporten - Virkninger p+ overflatevann og grunnvann - konsesjor TAG 269150 6649218 u 121200 
Bjordstaddalen avfallsanlegg - Skien kommune - grunnvann - avsig fra anlegg Pedersen Tor Simon 192359 6574055 u 280597 
Oslo Lufthavn Gardermoen - H-j-ndtering av spillvann overvann og grunnvann TAG 283281 6679614 u 40400 
Ny vannforsyning til Lakselv med grunnvann Lyngstad Martin Andr 875815 7805048 s 41197 
Kongsberg Gruppen AS - St>tte til varmepumpeanlegg med frikj>ling ved hjelp av grunnvannsborin STH 198778 6626693 u 231199 
Grunnvannsanlegg i I>smasser i Sundre>ya - AJ kommune Colleuille Herve 146705 6737682 s 150999 
LItgraving av plat+ for grunnvannsbr>nner ved Stordalselva p+ Ames, Afjord, S>r-Tr>ndelag. Sandnæs Tore Olav 266060 7101965 s 170300 
Stj>rdalsvassdraget Grunnvannsunders>kelser Dimakis Panos 296620 7041980 u 
Grunnvannsobservasjoner-konsesjonspflegg-Filefjell KArstein Heidrun 123607 6798566 u 221100 
Grunnvannsobservasjoner p+ Skurdevikfj - Prosjektnummer 2500092 Colleuille herve 92357 6717496 s 80300 
Ullensaker kommune - Temaplan grunnvann og milj>forskrift om nedgravde oljetanker, Ullensaker Langsjøvold Sigrid Joha 289199 6670425 u 310599 
Grunnvannsanlegg ved Prestj>en, Rena (Amot kommune) Colleuille Herve 304885 6783852 s 140600 
Inngrep for utbedring av gjennomstr>mning i Grunnvannet, Harstad kommune, Troms Pedersen Vebjøm 561541 7634027 u 30200 
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Nr. 1 Lars-Evan Pettersson: Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger (18 s.) 

Nr. 2 Marit Astrup: Avløpsnormaler Normalperioden 1961-1990 (224 s.) 

Nr. 3 Paivi Lundvall, Kjell Moen og Heikki Ruokanen: Vandringshindre for fisk i Tanas sideelver 
og - bekker, konsekvenser av veibygging. Delrapport 2: Bevaring av Tana som en lakseelv i 
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Nr. 4 Tharan Fergus og Eeva Ronka (red): Erosjon og sedimenttransport i Tanaelva 
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Nr. 5 Tor Erik Olsen, Svein Ivar Haugom: Statnett SF. Oppfølgingsrapport 1993/94 (28 s.) 
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