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FoU-programmet Miljøbasert vannføring 

Programmet Miljøbasert vannføring har som mål å skaffe økt kunnskap om 
virkninger av sterkt redusert vannføring i vassdrag, slik at forvaltningen får et bedre 
faglig grunnlag for å fastsette vannføringen ved inngrep i vassdrag. Dette er aktuelt i 
forbindelse med nye vassdragskonsesjoner, revisjon av vilkår i gamle konsesjoner og 
som følge av den nye vannressursloven og EUs rammedirektiv for vann. Programmet 
finansieres av Olje- og energidepartementet og er forankret i Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE).  

Programmets fase I har en tidsramme på fem år (2001-2005). Programmet er 
organisert med en styringsgruppe, bestående av representanter fra NVE med 
lederansvar, energibransjen, naturforvaltningen og interesseorganisasjoner, og et 
fagutvalg der ulike fagområder er representert. Den daglige ledelse og administrasjon 
av programmet er knyttet til Vannressursavdelingen i NVE. 
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Sammendrag 
Ved planlegging av inngrep i vassdrag som medfører endringer i vannføring, stilles 
det i dag krav om å få belyst de visuelle virkningene av tiltaket. Denne rapporten 
presenterer ulike metoder for hvordan tiltakene kan visualiseres, hensyn som bør tas 
ved valg av metode, samt fordeler, ulemper og bruksområder for dem. Mange av 
problemstillingene er belyst med illustrasjoner. 

Eksempler på aktuelle visualiseringsteknikker som er egnet for vassdrag er, foruten 
tradisjonell fotografering, blant annet høydefotografering, videoopptak, webkameraer, 
bildemanipulasjoner og databaserte modellverktøy. Rapporten inneholder 12 faktaark 
som kort beskriver hver enkelt av de tilgjengelige metodene. Kostnadene ved 
metodene er inndelt i kostnadsklasser. 
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Innledning 
Så godt som alle planlagte reguleringsinngrep i vassdrag medfører endringer i de 
naturlige vannføringene. Endringene kan være små, eller de kan være dramatiske og i 
ytterste konsekvens en bortimot fullstendig tørrlegging. 
 
I dagens planlovverk og i konsesjonsspørsmål stilles det krav om å få belyst 
konsekvensene av planlagte tiltak. Det legges blant annet vekt på å gjøre rede for de 
visuelle konsekvensene og virkningene på landskapet.  
 
For de som skal behandle planer om inngrep i vassdrag er det sjelden tilfredsstillende 
å skulle vurdere slike konsekvenser bare ut fra tekst, kart og diagrammer. Det er 
derfor i de fleste sammenhenger et behov for å visualisere de planlagte virkningene. 
Med visualisering menes her billedmessig fremstilling, det være seg i form av foto, 
video, terrengmodeller eller lignende med sikte på å formidle et visuelt, realistisk 
inntrykk av hva som blir konsekvensene av inngrepene. 
 
Visualisering er en snevrere del, men en viktig del, av det generelle behovet for 
formidling av planlagte tiltak og konsekvenser. Med formidling menes da metoder 
for på best mulig vis å gjøre konsekvensene av tiltakene forståelige, det være seg både 
for temaer som fisk, biologi og vanntemperatur som for visuelle og landskapsmessige 
konsekvenser. Tradisjonelt har formidlingen i stor grad skjedd i form av papirbaserte 
dokumenter. I våre dager har vi fått mange alternative formidlingsmuligheter 
gjennom databaserte presentasjonsverktøy, internett, epostdistribusjon, CD og DVD. 
 
 Mange av disse nye formidlingskanalene gir mye større muligheter til allmenn 
spredning av visuell informasjon. Vi står midt oppi en vedvarende utvikling av 
mulighetene. Med utgangspunkt i dagens ståsted har vi her forsøkt å utforme en 
veiledning i hvordan man bør visualisere inngrep i vassdrag, og de krav som man kan 
forvente å bli møtt med av behandlende myndigheter. Disse kravene vil kunne endres 
over tid med nye muligheter og verktøy, men en ting er sikkert: kravene til visualiser-
ing, både med hensyn til kvalitet og omfang, vil ikke bli mindre i årene fremover. 
Både beslutningstakere og allmennhet vil kort og godt forlange en god nok 
dokumentasjon. 
 
 

Inntrykket av rennende vann 
Vann er sammen med værlagets skiftninger blant landskapets mest dynamiske 
elementer. Naturens andre innslag gir ofte inntrykk av statisk ro eller langsom 
endring. Fjellandskapet gir opplevelsesinntrykk av stillhet, ro og evighetsperspektiv. 
Skogen lukker oss inne og lar oss føle det stille og nære landskapet. Naturens 
endringer skjer langsomt og gjerne i en gjentakende årssyklus med spiring, vekst, 
løvfall og dvale.  
 
Det rennende vannet har en raskere dynamikk, og gjerne større kontraster. En 
elvestreng veksler mellom stryk og stille partier, og himmellyset speiler seg i det 
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rennende vannets mange fasetter. Vannføringen varierer gjennom året, fra stri 
vårflom via roligere sommervannføringer til islagte og stille elveleier vinterstid der 
man kan titte ned på det rennende vannets hemmelige lille liv gjennom sprekker i 
isdekket. Det er derfor ikke å undres over at mennesket lar seg fascinere av rennende 
vann og dets mange uttrykk. Først og fremst dreier det seg om synsinntrykket.  

Synsinntrykk 
Det trollbindende, svimlende suget fra et flomdigert fossefall som gult og mektig 
nesten lokker deg til seg. Det blinkende, blunkende lysspillet i en lystig bekk. En 
vindrosse som stryker over et stille parti i elva og som rusker litt i sivet. En fisk som 
vaker i stille vann og som lager ringer i vannet. En steinskvett som nesten på natur-
stridig vis sitter midt uti elva og følger årvåkent med. Oppbrutte isblokker som ligger 
som forvokste byggeklosser i elva. 
 

Låtefoss. Foto: Finn R. Gravem 

I tillegg til synsinntrykket skaper vannet inntrykk gjennom flere fasetter:  

Lyd 
Det fjerne vannbruset i en elv man ikke ser, men som man sanser at er der, som 
kommer og går med vinden. Dunderet fra et fossefall som overdøver alle forsøk på 
normal samtale. Rislingen av en klukkende bekk som synger sin egen lille melodi. 
Kreksingen fra en and som padler rundt i en stille vik der elva roer seg ned og danner 
et større vannspeil. 

Følelse (taktile inntrykk) 
Strømmen i elva som truer med å rive deg med når du forsøker å vade over den. Men 
også det fine vannsløret som blåser over deg fra stryket du står og betrakter. 
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Hvordan formidle dette? 
Det er umulig gjennom bilder og ord å erstatte de sammensatte inntrykkene man får 
ved å være på stedet. Men fordi vi kan trekke veksler på vår hukommelse, våre 
erfaringer og vår evne til generalisering, vil vi langt på vei kunne forstå en situasjon 
som er skildret på trykk. En forslitt frase sier at et bilde kan fortelle mer enn tusen 
ord. Forslitt eller ikke, så er det mye sannhet i dette. En beskrivende tekst vil utfylle 
bildet gjennom en dypere forståelse av prosesser og ikke synlige karaktertrekk. 
Tradisjonelt har den tekstlige formidlingen stått sterkt. Her vil vi ikke dvele så mye 
ved dette, men sette søkelyset direkte på hva bildene kan formidle. 
 
Et bilde har også sine begrensninger. Lukt og følelsesinntrykk kan ikke formidles 
gjennom bildet. Og et bilde i seg selv formidler heller ikke lyden. Til dette må det 
eventuelt gjøres separate lydopptak. Så bildene begrenser seg til å formidle syns-
inntrykket. Synsinntrykket er allikevel nesten alltid det viktigste sanseinntrykket når 
det dreier seg om rennende vann, og hovedvekten blir derfor lagt på dette, mens 
formidling av lyd får en mer sekundær betydning. Vi vil senere gjennomgå de ulike 
metodene som er aktuelle å bruke. 
 
 

Visualisering og manipulasjon 
Å visualisere et tenkt inngrep innebærer å skape et troverdig og realistisk inntrykk av 
hvordan en fremtidig situasjon kan komme til å bli. Troverdighet og realisme er 
nøkkelordene her. Målsettingen er at man med de midler man har til rådighet skal gi 
et inntrykk som med sannsynlighet ligger så tett opp til en virkelig situasjon som man 
evner, og samtidig med visse begrensninger på hvor mye tid og ressurser man skal 
legge i dette. Dette er en vanskelig balansegang. 
 
Den ene utfordringen ligger i kravet til kvalitet på visualiseringen. Hva er godt nok? 
På neste side er vist et eksempel på en visualisering som ikke holder mål i forhold til 
hva man i dag bør kunne forvente.  
 
Hva er så galt med visualiseringen? Den viser jo inngrepet på stedet der det er plan-
lagt, og også hovedprinsippene for hva som kommer til å skje der. Problemet med 
denne visualiseringen er at den er så skjematisk at den ikke skaper noen klar gjen-
kjennelseseffekt. Manipulasjonsteknikken ”skygger” så å si for inntrykket. At den i 
tillegg er ukorrekt i den forstand at den ikke viser vannføringsreduksjonen nedenfor 
bekkeinntaket er også en innvending. 
 
I en lite kontroversiell sak kan kanskje dette passere. Men med en mer og mer våken 
opinion, som vet å stille krav til presentasjonen av planmaterialet, kan det fort slå 
tilbake dersom man ikke bestreber seg på å lage visualiseringer med realisme. 
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Visualisering av et bekkeinntak i en meldingsbrosjyre. Vannflatene er bare skjematisk 
vist, nærmest som et ”stykke papp” klippet inn i bildet. At vannføringen blir borte 
nedenfor inntaket er heller ikke vist 

 
Med de metoder og visualiseringsverktøy man i dag har til rådighet er det mye 
enklere, og også rimeligere, å lage fotorealistiske visualiseringer. Så å si alt kan 
endres på i et bilde. Effektene kan bli riktig så naturtro. Men er de ikke da også 
manipulatoriske? Og ligger det ikke en fare i å forføre og lure opinionen med slike 
manipulasjoner? 
 
Faren er helt klart reell. Både ved motivvalg, belysning, vinklinger og utførelse kan 
man dra et bilde i en eller annen retning mot hva man har til hensikt å formidle. Dette 
kan slå flere veier. Noen vil kunne være fristet av å pynte på situasjonen, og fremstille 
inngrepene som snillere og mildere enn de i virkeligheten kommer til å bli. Andre kan 
ønske å svartmale situasjonen for å ta strupetak på et prosjekt de ikke ønsker. I dag 
kan ”alle” lage et bilde og få det publisert i media. Det er ikke alltid at det da blir stilt 
krav til etterrettelighet og presisjon, hvis bare budskapet fenger. 
 
Nettopp i denne situasjonen er det viktig at man bestreber seg på å lage troverdige og 
realistiske visualiseringer, slik at man har en referanse å vise til. For ikke å så tvil om 
integriteten kan det være fornuftig å overlate det håndverksmessige til noen som har 
erfaring på området, og som ikke har egeninteresse i prosjektet. Når det gjelder 
metodevalg, motivvalg og visualisering av vassdragsinngrep, innebærer det fortrinns-
vis å bruke folk som både har nødvendig fototeknisk kunnskap, og som også gjennom 
erfaring har kunnskaper om det visuelle uttrykket i levende vann. Det gjelder enten 
man planlegger å henge opp et webkamera eller lage en fotomanipulasjon. 
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Presisjonsnivå 

I noen tilfelle er det lett å vise nærmest eksakt hvordan en elvestrekning vil se ut på 
ulike vannføringer. Det gjelder der man enten kan regulere vannføringen og å ta 
bilder av dette, eller der man gjennom måleutstyr og beregninger kjenner elvas 
nøyaktige vannføring når man tar bilder av den. Men mange ganger foreligger ikke en 
slik mulighet. Da må man forsøke å etterape situasjonen ved kvalifisert gjetning. Man 
kan komme ganske nær sannheten dersom man gjør nitid nok forarbeid. Man kan 
måle opp elvestrekningen, registrere elvebunnens og elveskråningens karakter, 
hvordan elva faller og hvordan strømningsbildet er. Man kan trekke veksler på sine 
tidligere erfaringer fra lignende elvestrekninger og vannføringer. Men et eller annet 
sted må det skje en avveining mellom ressursbruk og nøyaktighetskrav. Hvor grensen 
skal gå, kan ikke eksakt angis. Grovt sett kan man si at ressursforbruket øker sterkt 
når man begynner å nærme seg en 100 % presisjon. Hvis man viser et bilde som ikke 
avviker mer enn ”i gåseøyne 20 %” fra en ”sann” gjengivelse, så er det kanskje godt 
nok. Typisk kan det tilsvare forskjellen i et øyeblikksbilde fra en dag til den neste. Og 
beslutningstakere og høringsinstanser har med all sannsynlighet god nok informasjon, 
sammen med annen tekst og bilder, til å ta stilling til det planlagte tiltaket. 

 
 

De visuelle virkningene ved 
inngrep i vassdrag 
Inngrep i vassdrag kan blant annet være kanaliseringer i jordbruket, flomverk og 
utfyllinger i forbindelse med byggeaktiviteter. Den viktigste typen vassdragsinngrep 
knytter seg likevel til å utnytte vannet til energiformål. Denne rapporten retter seg i 
hovedsak mot å dokumentere konsekvensene av slik utnytting av vannet. 
 
Det er erklært fra politisk hold at epoken for de store vassdragsutbygginger er forbi. 
Likevel er det til enhver tid mange planer som vil kunne medføre både store og små 
inngrep i vassdrag. Det fremmes hvert år en rekke planer om småkraftverk. I allerede 
regulerte vassdrag er det planlagt ombygginger og fornyelser som kan medføre 
inngrep og endrede vannføringer. Ved revisjon av konsesjonsvilkår og fornyelse av 
konsesjoner kan det komme nye pålegg som får konsekvenser for vannføringen. 
Mange norske dammer blir for tiden fornyet eller påbygget som følge av økte 
sikkerhetskrav. Eksisterende kraftverk manøvreres på nye måter for å gi bedre 
avkastning på energiproduksjonen (effektkjøring). Samlet sett skjer det derfor store 
endringer i norsk vassdragslandskap hvert eneste år. NVE er opptatt av at de visuelle 
aspektene ved slike endringer i større grad enn tidligere forhåndsdokumenteres. 

Ikke bare vannføringsendringer 
Ved reguleringer i vassdraget er det behov for bygging av reguleringsinnretninger. 
Det kan være bekkeinntak, rørgater nedgravd i bakken eller åpent i dagen, og kraft-
stasjoner. Der vannføringen reguleres over året, bygges det dammer og magasiner. 
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I mange tilfeller utgjør disse mindre punktinngrep som bare sees i de nære 
omgivelsene. Men det er også eksempler på at disse inngrepene kan bli betydelige. 
Det påhviler tiltakshaver et ansvar for å dokumentere omfanget også av slike inngrep. 
I dag er det vanlige metoden at for eksempel bekkeinntak og rørgater vises som 
stiplede streker på et kart. I noen tilfelle kan det være tilstrekkelig. Men der inn-
grepene er av et visst omfang, bør det i det minste presenteres et oversiktsfoto over 
området der man viser hvor inngrepene er planlagt. Blir det for eksempel aktuelt å 
grave og sprenge ut en ryddegate langs elva for å grave ned en rørgate, som senere 
blir tilsådd, må søkermaterialet påvise hva og hvordan dette vil komme til å skje. 

 
Den nedgravde rørgata til dette småkraftverket har skapt sår i naturen. Selv om dette 
ikke er dramatiske inngrep, vil det ta mange år før området får et naturlig preg 

 
Der det er aktuelt med oppdemming og større magasiner, må også disse inngrepene 
vises. Nye dammer bør som hovedregel vises i form av billedmanipulasjoner. Høyeste 
og laveste regulerte vannstand i magasinet må inntegnes og presenteres på et foto. 
 
 
 
 
 
 

Modellfoto som viser ulike vannstander i et regulert magasin 
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Vannføringsendringene 
Det er ofte vannføringsendringene på regulerte elvestrekninger som oppleves som de 
mest dramatiske konsekvensene av de planlagte inngrepene. Vannføringen kan bli 
vesentlig redusert, og i verste fall forsvinner den helt. 
 
Det er viktig at disse virkningene visualiseres, og det er sjelden tilstrekkelig at dette 
bare vises skjematisk på et kart. Berørte elvestrekninger kan ha svært forskjellig 
karakter og betydning i landskapet. I noen tilfelle er det kanskje et beskjedent 
bekkeløp på en avgrenset strekning i en tett granskog som blir berørt. I andre tilfelle 
er det kanskje et blikkfang som et fossefall eller en spektakulær elvestrekning med 
vekslinger mellom kulper og stryk som forsvinner. Det er viktig at slike ting frem-
kommer på en billedlig måte. Og det er ingen bedre måte å formidle det på enn 
nettopp gjennom bilder. 

Hvor mange motiver trengs det? 
Valg av antall standpunkter for visualiseringer må ta utgangspunkt i behovet for å 
belyse de vesentlige sidene av saken. Dette vil variere fra sak til sak. Der man 
eksempelvis tørrlegger en kort bekkestrekning som går i en tett skog, vil ett motiv 
vanligvis være nok. Man blir ikke særlig klokere av å se bilder som viser omtrent det 
samme. Er det snakk om et reguleringsinngrep som berører et stort vassdrag over en 
lang strekning, kan det være behov for å vise dette gjennom en god del motiver. 
 
Som en tommelfingerregel bør man som et minimum vise konsekvensene av vann-
føringsendringen på: 

- Et representativt utvalg av berørte strekninger (variasjoner i 
landskapskarakter, fall på elva og ulike typer elvebredder/elvebunn) 

- Spesielt viktige og sårbare landskapspartier (åpent landskap, utsiktspartier  
osv.) 

- Steder der mange blir visuelt berørt av tiltaket (nær bebyggelse, ferdsels-
årer og stier) 

 
I småkraftverksaker kan det typisk være snakk om to – tre motiver. I store 
reguleringssaker kanskje mellom fem og ti. 

Avbøtende tiltak i vassdraget 
I mange tilfelle vil det være aktuelt med avbøtende tiltak når vannføringen på en 
elvestrekning reduseres. Ett slikt tiltak vil være pålegg om en fastsatt miljøbasert 
vannføring (minstevannføring) for å unngå de mest ekstreme tørrleggingseffektene. 
 
For beslutningstakerne vil det være svært gunstig med bilder som viser ulike vann-
føringer, både uten avbøtingstiltak og med aktuelle miljøbaserte vannføringer. 
Dermed får man tydeliggjort effekten av de avbøtende tiltakene, og et bedre grunnlag 
for å vurdere om avbøtingspåleggene er fornuftige, også ut fra en estetisk vurdering. 
 
Andre aktuelle tiltak er bygging av terskler, strømkonsentratorer osv. For disse typene 
tiltak gjelder samme vurderinger som ovenfor. Man bør altså som hovedregel vise  
inngrep både med og uten avbøtende tiltak. 
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Mår. Fotomanipulasjoner som viser et elveavsnitt ved planlagt redusert vannføring 
(øverst), og effekten av å bygge en terskel på stedet (nederst). Inter Pares 
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Tidsforbruk og kostnader 
Valg av metode er også et tids- og kostnadsspørsmål. Generelt ligger den største 
gevinsten i god planlegging i forveien. Skal man forberede en prosjektsøknad som 
skal fremmes om et år, har man større valgmuligheter når det gjelder visualiserings-
metode enn dersom man i hui og hast skal ferdigstille noe som skal legges ved en 
søknad om kort tid. Eksempelvis kan man da ved god oppfølging gjennom året 
kombinert med målinger eller beregninger av vannføringen få dokumentert samme 
elvestrekning på ulike naturlige vannføringer uten at det er nødvendig å fremstille 
manipulerte bilder. Og selv der man ønsker å vise for eksempel avbøtende tiltak 
gjennom en fotomanipulasjon, vil det være nyttig å ha billeddokumentasjon av 
vassdraget på lave vannføringer slik at man lettere kan gjøre seg opp et inntrykk av de 
totale virkningene. Man vil dessuten kort og godt ha mer billedmateriale å velge i når 
man skal plukke ut basisfoto for fotomanipulasjoner. 
 
Det vil normalt være slik at det er knyttet faste kostnader til et visualiseringsprosjekt 
som er uavhengig av for eksempel antallet bilder som man vil benytte. Den første 
visualiseringen kan derfor bli forholdsvis dyr, men det er ikke sikkert at kostnadene 
for de neste blir like høye. Seriøse leverandører av tjenester bør kunne gi en samlet 
pris for arbeidene, og om nødvendig også en stykkpris for enkeltvise arbeider. 
 
I faktaarkene bak i rapporten har vi gitt estimater for kostnadene ved de ulike 
metodene. Ettersom det er mange forhold som kan innvirke på den eksakte prisen, og 
fordi prisene vil endre seg over tid, har vi valgt å dele kostnadene inn i fire kostnads-
grupper. Prisene som er lagt til grunn i tabellen nedenfor er 2005-priser. 
 
Kostnadsgruppe Prisintervall 
A Inntil 10 000 
B 10 000 – 25 000 
C 25 000 – 50 000 
D Over 50 000 

Tabell 1: Kostnadsgrupper for visualiseringsarbeider. Prisene er eks. mva. pr. 2005 

 
 

Aktuelle metoder 
Detaljer omkring bruk av disse ulike metodene er nærmere beskrevet i faktaarkene. 
Her er generelle sider ved problemstillingene behandlet. 

Visualisering 
Visualiseringer kan gi leseren en ide om estetiske virkninger på landskapet, vann-
dekket areal og strømningsbilde. Aktuelle metoder kan være: 

• Foto 
• Film og video 
• Webkamera 
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Foto 
Visualisering i form av foto er det enkleste og mest brukte. Etter at digitale kameraer 
har blitt allemanns eie tas det enorme mengde bilder med alt fra mobiltelefoner med 
kamera til avanserte speilreflekskameraer.  
 
Generelt bør det benyttes et kamera som har muligheten for å ta bilder med vidvinkel. 
Slik kan man fange inn både vassdraget og et større utsnitt av landskapet rundt der det 
er behov for det. De fleste lommekameraene har en optisk zoom med begrenset 
vidvinkel. Skal en kunne utnytte muligheten med vidvinkel fullt ut må en benytte et 
kamera som gir mulighet for å skifte optikk.  
 
Alternativet til å benytte et vidvinkelobjektiv er å sette sammen flere bilder til ett som 
dekker en større del av landskapet (panoramabilder). Mange kameraer leveres med 
programvare som tar seg av dette (såkalt stitching), men det kan også gjøres som en 
mer manuell operasjon i et bildebehandingsprogram. Skal man sette sammen enkelt-
bilder i en panoramaserie, er det viktig at man gjør opptak på manuell eksponering, 
og ikke med automatisk eksponering. Med automatisk eksponering får man ulike 
fargestikk fra bilde til bilde som det er uhyre komplisert å utjevne. Det blir fort 
tydelige ”skjøter” i bildene der man har brukt automatikk. 
 
Bilder som skal brukes til panoramaserier bør tas fra vatret stativ, ellers kan man få 
store problemer når bildene skal settes sammen. Det er uansett en god regel å bruke 
stativ når man fotograferer, spesielt i dårlig lys, slik at man ikke får uskarpe bilder. 
 
Når man skal ta stilling til valg av utstyr og billedkvalitet, er det verd å ta hensyn til at 
bildet senere kanskje skal kunne brukes til høyoppløselig gjengivelse. Det er lett å 
krympe billedstørrelsen senere dersom det er hensiktsmessig, men det er umulig å gi 
bildene høyere oppløsning i etterkant. 
 
Som en hovedregel bør man som et minimum ha en billedoppløsning som gir 300 dpi 
(dot per inches) for bilder som skal presenteres på trykk. For rene skjermpresentasjon-
er setter skjermen begrensninger på gjengivelsen. Her er det ikke nødvendig med 
høyere oppløsning enn 72 dpi. 
 
Fordelen med lav oppløsning er at bildefilene blir mindre og lettere å håndtere. Små 
bildefiler er særlig fordelaktige hvis man planlegger å legge bilder ut på nettet. Da 
reduseres nedlastingstiden vesentlig. 
 
Bilder kan lagres i ulike bildeformater. JPG er et svært populært format å bruke fordi 
det kan komprimerer bildene uten særlig synlig tap av kvalitet. Som sluttprodukt er 
jpg-bilder utmerkede. Men de innlagte algoritmene i dette formatet gjør også at 
fotografen mister noe av kontrollen med basisfotoet. Det anbefales derfor at man gjør 
råopptakene i et eller annet RAW-format. Et bilde i RAW-format blir å sammenligne 
med originalnegativet i emulsjonsfilmepoken. Man sparer på originalen, og arbeider 
videre med kopiene. 
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Vær oppmerksom på at kvaliteten på bildet reduseres for hver gang man komprimerer 
et jpg-bilde. I prinsippet bør man jobbe med et ukomprimert bilde helt frem til siste 
stadium. Behold originalen, og lag så en komprimert kopi. 
 
 
Brikkene i digitale kameraer som erstatter filmen i analoge (gamle) kameraer er mindre 
enn størrelsen på vanlig 35 mm film. Bildeutsnittet som dekkes av et digitalt kamera 
ved en viss brennvidde på objektivet er derfor mindre enn for et filmbasert kamera. En 
28 mm vidvinkel benyttet på et kamera med film kan for eksempel  tilsvare 28 x 1,6 = 
45 mm. Med andre ord gir den samme linsen et mindre utsnitt av landskapet når du 
bruker den på et digitalt kamera. Du må kanskje benytte en linse med 17 mm brenn-
vidde på et digitalt speilreflekskamera for å oppnå det samme som du oppnådde med en 
28 mm da du benyttet film. De digitale billedbrikkene har forskjellige størrelser fra 
kameraprodusent til kameraprodusent, så multiplikasjonsfaktoren varierer. Se kameraets 
manual for data om dette. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fotomontasje fra Suldalslågen som består av fire bilder koblet sammen ved hjelp av 
programvaren PhotoStitch. De tre bildene viser prosessen. Foto: Finn R. Gravem 
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Høydefotografering og bakkestandpunkter 
Den motsatte ytterligheten til å ta bakkebilder er å ta flyfoto (vertikalfoto og skrå-
foto). Flyfoto gir en total oversikt over en lang strekning i ett bilde. Ulempen med 
flyfoto er at avstanden gjerne blir så stor at det er vanskelig å kjenne seg igjen 
(mangel på detaljer, ”fremmed perspektiv”). For fly er det i mange tilfeller et 
lavflyvningsforbud på 300 meter over bakken. Det er dermed ikke mulig å komme 
tettere inn på motivet. I tillegg er det ganske dyrt å leie fly og helikopter for foto-
grafering. Stykkprisen for hvert motiv kan bli uforholdsmessig høy hvis man bare 
skal ha billeddekning for en avgrenset strekning. 
 
For fotografering av elvestrekninger finnes det også noen interessante mellom-
løsninger. I dag foreligger muligheten for å benytte ballong eller modellhelikopter 
med påmontert kamera. Det finnes også andre varianter som har vært tatt i bruk, slik 
som fotografering fra motorisert hangglider. Utsnittet kan kontrolleres via en skjerm 
eller bildet kan tas på ”gefühlen”. Fordelen med dette konseptet framfor fotografering 
på tradisjonelt vis er at det gir oversiktsbilder, men fra lave nok høyde til at man 
kjenner seg igjen. Ulempene er at det ofte krever flere folk for å håndtere utstyret, 
samt at vind, tett vegetasjon og start- og landingsforhold kan sette begrensinger. Det 
er også vanskeligere å ha total kontroll over motiv og utsnitt. I en ikke altfor fjern 
fremtid kan man tenke seg at det er mulig å lage forhåndsprogrammerte flighter og ta 
bilder fra en ubemannet drone. Men foreløpig er dette ingen aktuell mulighet. 
Generelt går denne typen lavflyvningsteknikker under samlebetegnelsen UAV 
(unmanned aerial vehicle). 
 
Dersom man har et utvalg motiver både fra bakkenivå og fra høyden, har man et godt 
utgangspunkt for å formidle inntrykkene av vassdraget. 
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På denne og foregående side: Elvestrekning i Kvinnherad fra Opstveitvatn til fjorden. 
Billedserien viser hvordan ulike standpunkter frembringer forskjellig informasjon om 
elvestrekningen. Fra først til sist: bakkenivå, skråfoto og vertikalfoto. De to sistnevnte  
er tatt med modellhelikopter (Fotograf: Espen Torp, Birdy) 
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Film og video 
Den store fordelen med å bruke film eller video (levende bilder) er at man får 
formidlet livet og spillet i det rennende vannet. Strømningsbildet trer klarere frem, og 
man får med seg mer av variasjonene av reflekser og lys. Ulempen med levende 
bilder er at det er mer uhensiktsmessig å distribuere til mange enn det stillbilder er, at 
man er avhengig av gode visningsmuligheter (stor skjerm for å få frem detaljene), at 
kvaliteten på vanlige videoopptak er en god del lavere enn tilsvarende fotografier, og 
at det er uhyre vanskelig eller ressurskrevende å lage fotorealistiske manipulasjoner 
på film. 

Webkamera 
I de senere år har man sett eksempler på at man har plassert et webkamera fast 
montert inntil en elvestrekning, og så latt dette foreta kontinuerlige opptak gjennom 
en lengre periode. Det kan legges ut lenker direkte til sanntidsopptakene på nettet, 
eller man kan samle inn materialet og redigere det senere. Metoden er svært god for å 
dokumentere et vassdrags naturlige variasjoner i vannføring, og man kan ved etter-
redigering lage en komprimert sekvens som gir en syntese av disse variasjonene. Det 
er også en fordel at man har opptak fra eksakt samme sted hele perioden. Ulempene 
er stort sett ellers de samme som for film og video, men også at man er bundet til det 
statiske valget av opptakssted hele perioden. Webkameraet vil stå uten tilsyn meste-
parten av tiden, så det er viktig å sikre utstyret best mulig mot hærverk, og å ha 
løsninger som sikrer vedvarende strømforsyning. 

Lyd 
Lyden er en del av et landskapsinntrykk. Fossebrus, fuglesang og sus fra trekroner lar 
seg ikke dokumentere på annen måte enn ved lydopptak. Beste måte å dokumentere 
lyd vil normalt være å gjøre det sammen med filmopptak. 
 
Lydopptak kan være særlig aktuelt der det er spørsmål om å fjerne eller redusere 
fossefall og strykstrekninger. 
 
Problemene med lydopptak er at det ofte forekommer uønsket, tilfeldig lyd, eller at 
lydinntrykket varierer mye på grunn av skiftende vinddrag. Lyden av rennede vann er 
sterk tett innpå et kraftig fossestryk, men en sart lyd på lave vannføringer og på 
avstand. Sterk vind, støy fra trafikk eller annen menneskerelatert virksomhet kan 
forstyrre lydbildet som ønskes gjengitt. 
 
Standardmikrofonen på et videokamera er gjerne retningsstyrt og koordinert med 
zoomfunksjonen på kameraet. Det betyr at lyden fanges opp i samme retning som 
man filmer, men også at lydutsnittet zoomes inn sammen med bildet. Derved kan 
lydbildet bli mer variabelt enn man hadde tenkt seg. 
 
Det beste er derfor å bruke en separat mikrofon som man mer kontrollert kan plassere 
i forhold til lydkilden. Man bør dessuten bruke støyhette for å filtrere vekk uønsket 
vindsus, og fortrinnsvis gjøre opptak når man ikke har utilsiktet støy i omgivelsene.  
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Lyden kan eventuelt redigeres inn på separat lydspor i visningen senere, men dette er 
selvfølgelig en del mer arbeidskrevende enn å bruke lydopptaket direkte. 
 

Modeller 
Modeller benyttes ofte til å etterligne eller simulere virkeligheten, eller en ny tenkt 
virkelighet. Eksempler på modeller / verktøy kan være: 
 

• Skisser og håndtegninger 
• GIS-verktøy 
• 3-D modeller 

Skisser og håndtegninger 
Før man fikk de store mulighetene som ligger i dagens databaserte fotoredigerings-
verktøy, var det langt mer utbredt å lage skisser og tegninger som viste elementene i 
en planlagt situasjon. I dag brukes dette først og fremst til arkitekturpresentasjoner, 
enten som rene tegninger, eller som tegnede elementer inn i en fotomontasje.  
 
Fordelen med en tegning er at man får et rendyrket bilde der man luker bort tilfeldige 
elementer, og understreker de vesentlige trekkene ved den situasjonen som frem-
stilles. Ulemper kan være at det er krevende å lage gode tegninger, og at man i enda 
større grad enn ved fotomanipulasjoner kan komme til å skjevfremstille virkeligheten. 
Håndtegninger egner seg nok best til å vise strukturer i rene bygde elementer. Å lage 
gode tegninger av reguleringsvirkninger i vassdrag er nok i dag lite aktuelt. I visse 
situasjoner kan man likevel tenke seg at man legger innscannede tegnede elementer 
inn i et foto der man for eksempel har dårlig fotodokumentasjon. 

GIS-modeller 
GIS, eller geografiske informasjonssystemer, som er den utfyllende beskrivelsen, er 
kort beskrevet et IT-basert system for innsamling, bearbeiding, analyse og 
presentasjon av geografiske data, kort skissert i figuren nedenfor. 
 

 
Prinsippskisse av GIS 

Definisjonsmessig kan GIS beskrives på 
mange og langt mer kompliserte måter, 
men for dette arbeidets del kan oven-
stående anses som tilstrekkelig, og 
eventuelt også enklere beskrives som 
utarbeidelse og visning av kart og kartdata 
på en datamaskin. 
 
Til forskjell fra de statiske papirkartene 
vil GIS kunne fremstå som et dynamisk 
kart, hvor bl.a. utsnitt, symbolisering og 
målestokk raskt kan variereres og endres 
etter ønske. 
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GIS gjør bruk av geografiske data i digital form, dvs. linjer, punkter og arealer 
(polygoner) med tilknyttet informasjon om disse elementenes egenskaper (attributter), 
se figuren nedenfor. 
 
Den største forskjellen mellom analoge (trykte) kart 
og GIS er dermed i skillet mellom lagring og 
presentasjon. Kartet gir bare ett bestemt og statisk 
bilde av geografien, mens i GIS kan lagring og 
presentasjon ses på som adskilt, og de samme 
geografiske data kan presenteres og analyseres på 
mange forskjellige måter. 
 
Ønskede data kan for eksempel separeres i temalag 
og deretter legges på eller tas av etter ønske om hva 
man skal presentere eller analysere.  

 
 

Kobling mellom geografisk 
objekt og attributtdata 

 

 

Slik temakartlegging er nok den mest benyttede 
form for bruk av GIS i dag, men den geo-
grafiske informasjonen kan brukes til langt mer 
enn bare kartografisk visning. I tillegg kan GIS 
brukes til modellering, analyse og til nær sagt 
all slags visualisering. 
 
 

 
GIS har gjennom de siste 10 årene hatt en sterk økning i bruk og vist seg å være et 
effektivt verktøy i forbindelse med avanserte geografiske analyser. 
 
I et moderne GIS kan man knytte sammen data av mange typer, fra forskjellige kilder 
og med mange forskjellige opphav. Kartdata av typen høydekoter, veier, elver, vann 
og bygninger er det som først ramler en i hu, men også andre data som fotografiske 
bilder fra satelitter og fly, konstruksjonstegninger, statistiske resultater som for 
eksempel fra folketellinger eller biologiske undersøkelser og en mengde andre data 
kan kobles sammen og vises. En ting vil imidlertid alt måtte ha til felles og det er at 
det kan knyttes til et punkt, en linje eller et areal i rommet. 
 
Når det gjelder bruk av GIS til beskrivelse og visualisering av inngrep og tiltak i 
vassdragsnatur kan dette utføres på mange måter avhengig av ressurser i form av 
programvare, datatilfang, kunnskap, tid og kostnad og ikke minst formål. 
 
I den enkle delen av skalaen finner man oversiktlige temakart som med symbolbruk 
forteller om type og plassering av inngrep og reguleringer. Disse egner seg som 
oversiktsbilder, men er i mindre grad egnet som visuelt bilde av lokale virkninger. 
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Bjerkreimvassdraget. Eksempel på bruk av GIS i temakartfremstilling. SWECO Grøner 

 
Slike kart kan også kombineres med flyfoto som underlag, eller eventuellt satellitt-
bilder hvis den geografiske utstrekningen er stor, for å bedre den visuelle forståelsen. 
Kart er imidlertid godt innarbeidet og oppleves i Norge som forståelig for formidling 
av slik informasjon. I andre deler av verden kan imidlertid dette oppfattes annerledes. 
 
Bruk av stilisert kartinformasjon benyttes ofte også på kart med mindre geografiske 
utstrekninger, men her kommer bruk av fotografisk underlag bedre til sin rett. 
 
 

 
 
Fotografiske manipulasjoner kan da også vises direkte i et GIS, som her vist over 
hvor de planlagte terskelendringer fra figuren over er manipulert inn i flybildet. 
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Ved inngrep av typer som 
terskelbygging, nye dammer, 
forbygning og lignende kan 
slike elementer vises som 
kartsymboler på ønsket 
underlag, eller som manipula-
sjoner på avfotografering av 
eksisterende tilstand. Slik 
manipulasjon vil kunne 
utføres uten at det går særlig 
utover den visuelle nøyaktig-
heten eller korrektheten av 
bildet. 
 

Ved inngrep som fører til kortvarig eller vedvarende reduksjon av vannføring kan 
dette bli vanskeligere å dokumentere så sant denne tilstanden ikke forekommer 
naturlig. 
 
Der dette ikke er tilfelle, enten ved at den kommende vannføringen ikke vil opptre i 
naturlig tilstand, eller ved at man ikke har anledning til å avvente en situasjon hvor 
dette vil opptre, kan den forventede vannføringstilstanden og vannstandsnivåene 
modelleres. En vannlinjeberegningsmodell, av type MIKE11 eller HEC-Ras benyttes 
som oftest i så måte. Dette er en beregning av vannstanden i gitt punkt langs 
vassdraget ved gitt vannføring, basert på tverr- og lengdeprofil i elva samt elvens 
øvrige hydrauliske parametere.  
 
Dette er imidlertid en krevende metodikk med stort databehov. Ved siden av kartdata 
med høy oppløsning (N1, N5) er det behov for ytterligere innmåling av tverrprofiler 
og eksisterende vannlinje i elven. Så sant det ikke allerede eksisterer en hydrometrisk 
målestasjon i vassdraget, må det utføres en slik kartlegging av eksisterende vannlinje 
samtidig med at det utføres vannføringsmålinger. For å få kalibrert en vannlinje-
modell må dette som minimum utføres ved to anledninger, ved hhv. høy og lav 
vannføring. Noe usikkerhet vil det fortsatt være i og med at det som oftest er snakk 
om å ekstrapolere modellen utover det kalibrerte utfallsrommet. I tillegg vil modellen 
i mindre grad kunne gjenskape helt lokale forhold med hensyn på turbulens, som jo 
også er med på å gi vassdraget sitt særpreg. Som metodikk er nok dette ressursmessig 
best tilpasset store prosjekter med større elver. På neste side er det som eksempel vist 
resultater fra en slik beregning utført i Suldalslågen. Bredden på elvesegmentene her 
er mellom 30 og 120 meter.  
 
I mindre elver og bekker vil detaljnivået i den underliggende terrengmodellen måtte 
være ekstremt nøyaktig for å kunne skille på små variasjoner i vannføringen, slik som 
det i praksis vil være hvis dette skal kunne benyttes for å se på forskjellige alternativ-
er for minstevannføring. 
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Vannlinjemodell Suldalslågen. SWECO Grøner 

 

3D-modeller 
For å kunne etablere tredimensjonale modeller, trenger man informasjon om høyde 
(z), i tillegg til posisjonen (x,y) som er gitt i de digitale geografiske dataene. Tidligere 
nevnte terrengmodeller er i prinsippet en 3D-modell. I tillegg til geografiske data, 
med x, y og z informasjon trenger man programvare som er i stand til å vise slike data 
tredimensjonalt. I og med at dataene skal vises på skjerm eller papir og ikke som en 
fysisk modell, simuleres denne virkningen i dataverktøyet, og gir et meget realistisk 
bilde av terrenget og eventuelle objekter i dette. 
 

 
Austrepollelva – 2D 

 
Austrepollelva – 3D 

 
Ovenfor er det konstruert en terrengmodell for området rundt nedre deler av 
Austrepollelva. Til venstre er disse vist 2 dimensjonalt i planet og til høyre i 3D. 
Verktøyet som benyttes er ArcScene fra ESRI Inc. En slik modell kan også draperes 
med annen informasjon.  
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Nedenfor er det vist to eksempler drapert med henholdsvis Økonomisk Kartverk (N5) 
og med et flybilde. 
 
 

  
 

 

I tillegg kan annen 
kartinformasjon, 
som bygninger og 
stolper mv., legges 
inn og symbol-
iseres, ekstrueres 
eller heves over 
terrenget i ønsket 
form for å gi kart-
bildet realisme. Se 
eksempel på bildet 
til venstre.  
 
 

 
 
Verktøyet anses som spesielt egnet ved inngrep i form av nye konstruksjoner, endring 
av vannstand i magasiner og vann (som vist i en illustrasjon tidligere i rapporten), 
samt til dels også for å vise endret utstrekning av vannflater i vassdrag. Mange av 
disse programmene har også muligheter til å skape små filmer/animasjoner. 
 
Det finnes en rekke programvarer som kan vise slike tredimensjonale landskaper. 
Felles for mange av de rimeligere programmene er manglende muligheter for selv å 
konstruere den underliggende terrengmodellen. Mange har dog importmulighet for 
terrengmodell fra annen GIS-programvare. En rekke av disse programmene er laget 
mest med tanke på den visuelle fremvisningen, og med mindre fokus på det karto-
grafiske, men typisk kan de fremstille tredimensjonale terrengmodeller som nærmest 
ser ut som fotografier. 
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Eksempel med bruk av Terragen. 
Bilde konstruert av Kjetil Sandsbråten 

Eksempel med bruk av Nature Visual 
studio. Bilde konstruert av Dan Pryce 

 
 

 

Det finnes også verktøy / firmaer 
(eks: www.lgmmodel.com) som ut 
fra geografiske data lager fysiske 
modeller til bruk for visualisering. 
Disse anvendes som oftest til 
visualisering av boligbygging og 
lignende og vil nok i mindre grad 
være aktuelt som hjelpemiddel for 
visualisering av vassdragsinngrep. 

 

Kartdata og bildetilgang 
Kartdata er i Norge i dag ikke allmennt fritt tilgjengelig for bruk i egne applikasjoner. 
Data kan kjøpes, men er relativt kostbart. Spesiellt gjelder dette de finest oppløselige 
dataene (N5, FKB) hvor data for en kommune raskt kan koste opp mot 100 000 
kroner. N50 data med ekvidistanse 20 m koster i størrelsesorden fra 5 000 til 25 000 
kroner pr. kommune. 
 
Statens kartverk som sammen med kommunene har ansvar for kartproduksjon i 
Norge, har lisensiert ut salget av kartdata til Ugland IT. Ønskes det data kjøpt inn til 
prosjekt kan dette handles her; (www.uglandit.com).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

Bilder 
 
I tillegg til tagning eller kjøp av 
prosjektspesifikke bilder er en 
mengde fly- og skråbilder 
tilgjengelig på internett. For 
bruk i Norge anbefales 
adressene www.norgeibilder.no 
eller www.hvor.no/flyfoto/. 
 
I tillegg har en rekke 
kommuner webaserte 
karttjenester på nettet hvor fly-/ 
ortofoto er en del av det 
tilgjengelige materialet. 
 
 

Den internasjonale 
nettoperatøren Google 
har utviklet et allment 
tilgjengelig program der 
man har drapert terreng 
over en tredimensjonal 
modell som dekker hele 
kloden. Kvaliteten på 
dataene som er brukt til 
å kle landskapet 
varierer, men er stedvis 
forbløffende god.  
 
Her er et eksempel på et 
bilde fra Vestfjorddalen 
mot Gaustatoppen laget 
med Google Earth. 
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Vedlegg 
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Faktaark 1: Fotodokumentasjon fra bakkenivå 
av ulike vannføringer 
Kvalitetskrav:
• Skarpe bilder – bruk gjerne fotostativ 
• Unngå vanskelige lysforhold som lav motsol - bruk solblender og polariserende filter 
• Digitale bilders kvalitet er avhengig av antall piksler pr cm (ppcm)
Bilder vist på PC-skjerm krever 600 x 800 piksler (480000 piksler). 80 ppcm gir høy utskriftskvalitet 
og antall piksler øker med størrelsen på utskriften. Et foto på 20 x 25 cm gir (20 cm x 80 ppcm x 15 
cm x 80 ppcm ) 3 200 000 piksler (3,2 Mp), mindre enn de flest nye digitale kameraer gir i dag.

Valg av fotopunkter:
Foto bør beskrive elveavsnitt som er:
• Typiske for vassdraget med ulike bredde, strømforhold og godt synlige strekninger i landskapet
• Lett tilgjengelige, mye brukt eller av spesiell verdi

Fordeler/muligheter: 
Billig og lett tilgjengelig teknologi (alle har et kamera) , raskt å gjennomføre, lett forståelig.

Ulemper/begrensninger:
Området må oppsøkes flere ganger på ønskede vannføringer. Fotopunktene må være nøye beskrevet 
for å kunne  gjenta like opptak. Væravhengig. Vannføringen bør være kjent. Bakkeperspektiv kan gi 
begrenset utsyn.

Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Ca. ett dagsverk pr. vassdrag. Kostnadsgruppe A. Kan gjøres lokalt / 
kombineres med andre oppdrag.

Bruksområder: 
Visualisering av:
• Ulike elveavsnitt med ulike vannføringer
• Elveavsnitt før og etter tiltak
• Utgangspunkt for bildemanipuleringer

Fotodokumentasjon av strekning ved Rui kraftverk i Telemark. Vannføringen er ca. 415 l/s og ca. 65 l/s

Faktaark 1: Fotodokumentasjon fra bakkenivå Faktaark 1: Fotodokumentasjon fra bakkenivå 
av ulike vannføringer av ulike vannføringer 
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Skarpe bilder – bruk gjerne fotostativ 
• Unngå vanskelige lysforhold som lav motsol - bruk solblender og polariserende filter 
• Digitale bilders kvalitet er avhengig av antall piksler pr cm (ppcm)
Bilder vist på PC-skjerm krever 600 x 800 piksler (480000 piksler). 80 ppcm gir høy utskriftskvalitet 
og antall piksler øker med størrelsen på utskriften. Et foto på 20 x 25 cm gir (20 cm x 80 ppcm x 15 
cm x 80 ppcm ) 3 200 000 piksler (3,2 Mp), mindre enn de flest nye digitale kameraer gir i dag.

Valg av fotopunkter:Valg av fotopunkter:
Foto bør beskrive elveavsnitt som er:
• Typiske for vassdraget med ulike bredde, strømforhold og godt synlige strekninger i landskapet
• Lett tilgjengelige, mye brukt eller av spesiell verdi

Fordeler/muligheter: Fordeler/muligheter: 
Billig og lett tilgjengelig teknologi (alle har et kamera) , raskt å gjennomføre, lett forståelig.

Ulemper/begrensninger:Ulemper/begrensninger:
Området må oppsøkes flere ganger på ønskede vannføringer. Fotopunktene må være nøye beskrevet 
for å kunne  gjenta like opptak. Væravhengig. Vannføringen bør være kjent. Bakkeperspektiv kan gi 
begrenset utsyn.

Kostnader:Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Ca. ett dagsverk pr. vassdrag. Kostnadsgruppe A. Kan gjøres lokalt / 
kombineres med andre oppdrag.

Bruksområder: Bruksområder: 
Visualisering av:
• Ulike elveavsnitt med ulike vannføringer
• Elveavsnitt før og etter tiltak
• Utgangspunkt for bildemanipuleringer

Fotodokumentasjon av strekning ved Rui kraftverk i Telemark. Vannføringen er ca. 415 l/s og ca. 65 l/s



Faktaark 2: Videodokumentasjon fra 
bakkenivå av ulike vannføringer 
Kvalitetskrav:
• Stabilt opptak - bruk stativ
• Hold kameraet i ro (ikke panorér og ikke bruk zoomen)
• Unngå vanskelige lysforhold som lav motsol - bruk solblender og polariserende filter 
• Opptakets varighet bør ha sekvenser på minimum 5 - 10 sek. pr. sekvens

Valg av filmpunkter:
Filmen bør beskrive :
• Elveavsnitt som er typisk for vassdraget med ulike bredde, strømforhold; spesielle naturtyper,

landskapselementer (uberørte, dyrkede og eller urbane områder) 
• Lett tilgjengelige områder, mye brukt eller av spesiell verdi (fosser, fiskeplasser, utsiktspunkt) 
Fordeler: 
Billig og lett tilgjengelig utstyr, raskt å gjennomføre, lett forståelig resultat. Gjengir også lyd og 
bevegelse. Gir mulighet til å integrere ulike innslag, med figurer, stillbilder, installasjoner og varierte 
filminnslag.
Ulemper:
Omådet må oppsøkes flere ganger på ønskede vannføringer. Fotopunktene må være nøye beskrevet 
(markert) for å kunne benyttes flere ganger. Væravhengig. Bør kjenne vannføringene. Krever 
kunnskaper om og programvare for redigering. Mer tidkrevende enn fotodokumentasjon. 
Bakkeperspektiv kan gi begrenset utsyn.
Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Ca. ett dagsverk pr. vassdrag. Kostnadsgruppe A. Kan gjøres lokalt og 
kombineres med andre oppdrag. Kan gjøres samtidig med at det tas stillbilder. Noe tillegg for 
etterbehandling av filmopptak
Bruksområder: Dokumentasjon av:
• Visuelle inntrykk, lyd, bevegelse, handlinger
• Ulike elveavsnitt med ulike vannføringer
• Før og etter tiltak
• Lyd og bevegelse

Video- og fotodokumentasjon 
fra Rukkeåi i Telemark

Faktaark 2: Videodokumentasjon fra Faktaark 2: Videodokumentasjon fra 
bakkenivå av ulike vannføringer bakkenivå av ulike vannføringer 
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Stabilt opptak - bruk stativ
• Hold kameraet i ro (ikke panorér og ikke bruk zoomen)
• Unngå vanskelige lysforhold som lav motsol - bruk solblender og polariserende filter 
• Opptakets varighet bør ha sekvenser på minimum 5 - 10 sek. pr. sekvens

Valg av filmpunkter:Valg av filmpunkter:
Filmen bør beskrive :
• Elveavsnitt som er typisk for vassdraget med ulike bredde, strømforhold; spesielle naturtyper,

landskapselementer (uberørte, dyrkede og eller urbane områder) 
• Lett tilgjengelige områder, mye brukt eller av spesiell verdi (fosser, fiskeplasser, utsiktspunkt) 
Fordeler: Fordeler: 
Billig og lett tilgjengelig utstyr, raskt å gjennomføre, lett forståelig resultat. Gjengir også lyd og 
bevegelse. Gir mulighet til å integrere ulike innslag, med figurer, stillbilder, installasjoner og varierte 
filminnslag.
Ulemper:Ulemper:
Omådet må oppsøkes flere ganger på ønskede vannføringer. Fotopunktene må være nøye beskrevet 
(markert) for å kunne benyttes flere ganger. Væravhengig. Bør kjenne vannføringene. Krever 
kunnskaper om og programvare for redigering. Mer tidkrevende enn fotodokumentasjon. 
Bakkeperspektiv kan gi begrenset utsyn.
Kostnader:Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Ca. ett dagsverk pr. vassdrag. Kostnadsgruppe A. Kan gjøres lokalt og 
kombineres med andre oppdrag. Kan gjøres samtidig med at det tas stillbilder. Noe tillegg for 
etterbehandling av filmopptak
Bruksområder: Bruksområder: Dokumentasjon av:
• Visuelle inntrykk, lyd, bevegelse, handlinger
• Ulike elveavsnitt med ulike vannføringer
• Før og etter tiltak
• Lyd og bevegelse

Video- og fotodokumentasjon 
fra Rukkeåi i Telemark



Faktaark 3: Foto- og videodokumentasjon av 
ulike vannføringer fra modellhelikopter og 
UAV (unmanned aerial vehicle)
Kvalitetskrav:
• Bildene/opptakene må være skarpe
• Krever stabil føring av helikopter, gunstig vind og lysforhold. Unngå motlys
• Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten
Se ellers Faktaark 1 og 2  

Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler: 
• Muliggjør oversiktsbilder / opptak i uoversiktlig terreng, 
vertikalt og skråfoto 

• Lett forståelig resultat 
• Relativt billig. UAV kan ta større nyttelast, er mer avansert og koster mer 
Ulemper:
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak. Video gir ikke gode lydopptak 
• I større grad avhengig av værforhold enn ved opptak fra bakkenivå
• Krever standplass for start og landing
• Noen firmaer benytter to personer
• Krever spesialutstyr, kompetanse og trenet mannskap
• Forbundet med en viss risiko

Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Ca. et dagsverk pr vassdrag (to dagsverk hvis to personer). 
Kostnadsgruppe A – B

Bruksområder: 
• Samme som for foto- og videodokumentasjon fra bakkenivå unntatt lydopptak
• Oversiktsbilder som ikke lar seg løse med opptak fra bakken 

Spesielle forhold:
Kan i noen tilfelle kreve tillatelse til fotografering fra grunneier.

Modellhelikopter nedenfor og UAV til høyre

Faktaark 3: FotoFaktaark 3: Foto-- og videodokumentasjon av og videodokumentasjon av 
ulike vannføringer fra modellhelikopter og ulike vannføringer fra modellhelikopter og 
UAV (UAV (unmannedunmanned aerialaerial vehiclevehicle))
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Bildene/opptakene må være skarpe
• Krever stabil føring av helikopter, gunstig vind og lysforhold. Unngå motlys
• Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten
Se ellers Faktaark 1 og 2  

Valg av fotopunkter:Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler: Fordeler: 
• Muliggjør oversiktsbilder / opptak i uoversiktlig terreng, 
vertikalt og skråfoto 

• Lett forståelig resultat 
• Relativt billig. UAV kan ta større nyttelast, er mer avansert og koster mer 
Ulemper:Ulemper:
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak. Video gir ikke gode lydopptak 
• I større grad avhengig av værforhold enn ved opptak fra bakkenivå
• Krever standplass for start og landing
• Noen firmaer benytter to personer
• Krever spesialutstyr, kompetanse og trenet mannskap
• Forbundet med en viss risiko

Kostnader:Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Ca. et dagsverk pr vassdrag (to dagsverk hvis to personer). 
Kostnadsgruppe A – B

Bruksområder: Bruksområder: 
• Samme som for foto- og videodokumentasjon fra bakkenivå unntatt lydopptak
• Oversiktsbilder som ikke lar seg løse med opptak fra bakken 

Spesielle forhold:Spesielle forhold:
Kan i noen tilfelle kreve tillatelse til fotografering fra grunneier.

Modellhelikopter nedenfor og UAV til høyre



Faktaark 4: Foto / videodokumentasjon av ulike 
vannføringer fra helikopter
Kvalitetskrav:
• Bildene må være skarpe. Krever stabil føring av luftfartøy, gunstig vind og lysforhold. 

Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten 
• Opptakets varighet med hensyn på video på mellom 5 og 10 sek. pr. sekvens 
• Unngå zooming og bevegelse når spesifikke punkter skal dokumenteres

Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler: 
• Muliggjør oversiktsopptak i uoversiktlig terreng og opptak av hele vassdraget
• Lett forståelig resultat 
• Gyrostabliserte løsninger gir bedre bildekvalitet, men høyere pris
• Større mulighet for å løse oppdrag enn fra fly

Ulemper:
• Vanskelig å få stabile opptak uten gyroskop
• Gir ikke lyd fra vassdraget på grunn av støy fra helikopteret
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak 
• I større grad avhengig av værforhold enn ved opptak fra bakkenivå 
• Krever normalt både pilot og fotograf
• Krever spesialutstyr  
• Krever programvare og kunnskaper om redigering

Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Pris beregnet gjerne pr. time.  Pris høyere ved bruk av gyro. 
Kostnadsgruppe (A) – B.

Bruksområder: 
• Samme som for videodokumentasjon fra bakkenivå 
• Oversiktsbilder som ikke lar seg løse med opptak fra bakken 

Spesielle forhold:
Krever tillatelse til start og landing, 
og i noen tilfelle tillatelse til fotografering fra grunneier

Helikopterfotografering. 
Foto gjengitt med tillatelse fra Scandicraft

Faktaark 4: Foto / videodokumentasjon av ulike Faktaark 4: Foto / videodokumentasjon av ulike 
vannføringer fra helikoptervannføringer fra helikopter
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Bildene må være skarpe. Krever stabil føring av luftfartøy, gunstig vind og lysforhold. 
Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten 

• Opptakets varighet med hensyn på video på mellom 5 og 10 sek. pr. sekvens 
• Unngå zooming og bevegelse når spesifikke punkter skal dokumenteres

Valg av fotopunkter:Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler: Fordeler: 
• Muliggjør oversiktsopptak i uoversiktlig terreng og opptak av hele vassdraget
• Lett forståelig resultat 
• Gyrostabliserte løsninger gir bedre bildekvalitet, men høyere pris
• Større mulighet for å løse oppdrag enn fra fly

Ulemper:Ulemper:
• Vanskelig å få stabile opptak uten gyroskop
• Gir ikke lyd fra vassdraget på grunn av støy fra helikopteret
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak 
• I større grad avhengig av værforhold enn ved opptak fra bakkenivå 
• Krever normalt både pilot og fotograf
• Krever spesialutstyr  
• Krever programvare og kunnskaper om redigering

Kostnader:Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Pris beregnet gjerne pr. time.  Pris høyere ved bruk av gyro. 
Kostnadsgruppe (A) – B.

Bruksområder: Bruksområder: 
• Samme som for videodokumentasjon fra bakkenivå 
• Oversiktsbilder som ikke lar seg løse med opptak fra bakken 

Spesielle forhold:Spesielle forhold:
Krever tillatelse til start og landing, 
og i noen tilfelle tillatelse til fotografering fra grunneier

Helikopterfotografering. 
Foto gjengitt med tillatelse fra Scandicraft



Faktaark 5: Foto- og videodokumentasjon av 
ulike vannføringer fra fly 
Kvalitetskrav:
• Bildene må være skarpe. 
• Krever stabil føring av luftfartøy, gunstig vind og lysforhold 
Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten. Oppløselighet på bildene gjelder som for 
vanlig  fotografering (Faktaark 1).  

Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler: 
• Muliggjør oversiktsbilder i uoversiktlig terreng, vertikalt og skråfoto fra deler og hele vassdraget 
• Lett forståelig resultat

Ulemper:
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak
• I større grad avhengig av værforhold enn ved opptak fra bakkenivå
• Krever normalt både pilot og fotograf
• Krever at terrenget er oversiktlig
• Gir ikke gode lydopptak fra video på grunn av støy fra luftfartøyet
• Vanskelig å få opptak fra samme punkt som varer en viss tid 

Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Bruker betaler gjerne en grunnpris samt en pris pr. fotopunkt. 
Kostnadsgruppe (A) – B. 

Bruksområder: 
• Samme som for foto- og videodokumentasjon fra bakkenivå  unntatt lydopptak
• Oversiktsbilder som ikke lar ser løse med opptak fra bakken

Spesielle forhold:
• Krever i noen tilfelle tillatelse til fotografering fra grunneier

Illustrasjonseksempel på skråfoto fra fly. 
Stolsvassdammen

Faktaark 5: FotoFaktaark 5: Foto-- og videodokumentasjon av og videodokumentasjon av 
ulike vannføringer fra fly ulike vannføringer fra fly 
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Bildene må være skarpe. 
• Krever stabil føring av luftfartøy, gunstig vind og lysforhold 
Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten. Oppløselighet på bildene gjelder som for 
vanlig  fotografering (Faktaark 1).  

Valg av fotopunkter:Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler: Fordeler: 
• Muliggjør oversiktsbilder i uoversiktlig terreng, vertikalt og skråfoto fra deler og hele vassdraget 
• Lett forståelig resultat

Ulemper:Ulemper:
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak
• I større grad avhengig av værforhold enn ved opptak fra bakkenivå
• Krever normalt både pilot og fotograf
• Krever at terrenget er oversiktlig
• Gir ikke gode lydopptak fra video på grunn av støy fra luftfartøyet
• Vanskelig å få opptak fra samme punkt som varer en viss tid 

Kostnader:Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Bruker betaler gjerne en grunnpris samt en pris pr. fotopunkt. 
Kostnadsgruppe (A) – B. 

Bruksområder: Bruksområder: 
• Samme som for foto- og videodokumentasjon fra bakkenivå  unntatt lydopptak
• Oversiktsbilder som ikke lar ser løse med opptak fra bakken

Spesielle forhold:Spesielle forhold:
• Krever i noen tilfelle tillatelse til fotografering fra grunneier

Illustrasjonseksempel på skråfoto fra fly. 
Stolsvassdammen



Faktaark 6: Foto- / videodokumentasjon av 
ulike vannføringer fra luftskip, luftballong 
(blimp), motorisert paraglider 
Kvalitetskrav:
Som for faktaark 5.  

Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler/muligheter: 
• Muliggjør oversiktsbilder i uoversiktlig terreng, vertikalt og skråfoto
• Lett forståelig resultat 

Ulemper/begrensninger:
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak
• I større grad avhengig av værforhold enn ved andre metoder
• Krever åpent areal av tilstrekkelig størrelse for å få luftfartøyet til værs. 
Heliumballonger har dårligere oppdrift i høyfjellet enn i lavlandet på grunn av lavere lufttrykk

• Krever rom for  å lette og lande – mindre manøvrerbart enn et modellhelikopter
• Krever spesialutstyr  - få i markedet

Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Kostnadsgruppe (A) – B.

Bruksområder: 
• Samme som for fotodokumentasjon fra bakkenivå unntatt lydopptak for de fartøyene som lager lyd 
• Oversiktsbilder som ikke lar ser løse med opptak fra bakken 

Spesielle forhold:
• Krever i noen tilfelle tillatelse til fotografering fra grunneier

Foto av blimp til venstre gjengitt med tillatelse fra Scandicraft. Til høyre motorisert paraglider (Cemagref)

Faktaark 6: FotoFaktaark 6: Foto-- / videodokumentasjon av / videodokumentasjon av 
ulike vannføringer fra luftskip, luftballong ulike vannføringer fra luftskip, luftballong 
((blimpblimp), motorisert paraglider ), motorisert paraglider 
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
Som for faktaark 5.  

Valg av fotopunkter:Valg av fotopunkter:
Som for Faktaark 1

Fordeler/muligheter: Fordeler/muligheter: 
• Muliggjør oversiktsbilder i uoversiktlig terreng, vertikalt og skråfoto
• Lett forståelig resultat 

Ulemper/begrensninger:Ulemper/begrensninger:
• Vanskelig å få opptak fra samme sted ved gjentatte opptak
• I større grad avhengig av værforhold enn ved andre metoder
• Krever åpent areal av tilstrekkelig størrelse for å få luftfartøyet til værs. 
Heliumballonger har dårligere oppdrift i høyfjellet enn i lavlandet på grunn av lavere lufttrykk

• Krever rom for  å lette og lande – mindre manøvrerbart enn et modellhelikopter
• Krever spesialutstyr  - få i markedet

Kostnader:Kostnader:
Avhengig av reiseavstand. Kostnadsgruppe (A) – B.

Bruksområder: Bruksområder: 
• Samme som for fotodokumentasjon fra bakkenivå unntatt lydopptak for de fartøyene som lager lyd 
• Oversiktsbilder som ikke lar ser løse med opptak fra bakken 

Spesielle forhold:Spesielle forhold:
• Krever i noen tilfelle tillatelse til fotografering fra grunneier

Foto av blimp til venstre gjengitt med tillatelse fra Scandicraft. Til høyre motorisert paraglider (Cemagref)



Faktaark 7: Videodokumentasjon av ulike 
vannføringer ved hjelp av fastmontert / WEB 
kamera
Kvalitetskrav:
• Krever stabilt feste for kamera og plassering / beskyttelse som hindrer påvirkning fra vær og vind
• Hærverksikring kan være nødvendig
Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten. Krav til oppløsning (kvalitet) som for vanlige opptak.

Valg av fotopunkter:
Særskilte overvåkingspunkt, oversiktlige elvestrekninger.

Fordeler: 
• Muliggjør opptak over lang tid og ved alle vannføringer
• Lett forståelig resultat 
• Kan følge med på resultatene kontinuerlig fra egen PC
• Ved bruk av avansert utstyr kan en zoome inn og bevege kameraet fra egen PC

Ulemper:
• Dyrt – begrenser antall overvåkingspunkter
• Krever strøm og vedlikehold
• Kan være hærverksutsatt
• Kvaliteten på bildene kan bli dårlig under uegnede lysforhold
• Krever spesialutstyr  
• Krever kunnskaper om og utstyr for redigering

Kostnader:
Ca. 20. 000 kr. for utstyr pluss opprigging. Prisen er blant annet avhengig av om det finnes strøm i 
området. Kostnadsgruppe C.

Bruksområder: 
• Overvåking av spesielt interessante elvepartier
• Ellers samme som for videodokumentasjon fra bakkenivå 

Webkamera brukt til overvåking av isforhold i elva.
Sautso, Altaelva.
Gjengitt med tillatelse fra Statkraft

Faktaark 7: Videodokumentasjon av ulike Faktaark 7: Videodokumentasjon av ulike 
vannføringer ved hjelp av fastmontert / WEB vannføringer ved hjelp av fastmontert / WEB 
kamerakamera
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Krever stabilt feste for kamera og plassering / beskyttelse som hindrer påvirkning fra vær og vind
• Hærverksikring kan være nødvendig
Solblender og filter kan bedre bildekvaliteten. Krav til oppløsning (kvalitet) som for vanlige opptak.

Valg av fotopunkter:Valg av fotopunkter:
Særskilte overvåkingspunkt, oversiktlige elvestrekninger.

Fordeler: Fordeler: 
• Muliggjør opptak over lang tid og ved alle vannføringer
• Lett forståelig resultat 
• Kan følge med på resultatene kontinuerlig fra egen PC
• Ved bruk av avansert utstyr kan en zoome inn og bevege kameraet fra egen PC

Ulemper:Ulemper:
• Dyrt – begrenser antall overvåkingspunkter
• Krever strøm og vedlikehold
• Kan være hærverksutsatt
• Kvaliteten på bildene kan bli dårlig under uegnede lysforhold
• Krever spesialutstyr  
• Krever kunnskaper om og utstyr for redigering

Kostnader:Kostnader:
Ca. 20. 000 kr. for utstyr pluss opprigging. Prisen er blant annet avhengig av om det finnes strøm i 
området. Kostnadsgruppe C.

Bruksområder: Bruksområder: 
• Overvåking av spesielt interessante elvepartier
• Ellers samme som for videodokumentasjon fra bakkenivå 

Webkamera brukt til overvåking av isforhold i elva.
Sautso, Altaelva.
Gjengitt med tillatelse fra Statkraft



Faktaark 8: Håndtegninger
Kvalitetskrav:
• Bildene må være informative 
• Krever håndlag og tegneferdigheter

Valg av punkter:
Særskilte overvåkingspunkt

Fordeler/muligheter: 
• Muliggjør fremstilling av forhold som ikke kan dokumenteres  på annen måte. 

For eksempel snittegninger over lang tid og ved mange ulike vannføringer
• Stiliserte tegninger kan brukes til å fremheve hovedtrekk, og å nedtone uvesentligheter
• Kan gjøres enkelt
• Raske skisser som ikke skal brukes til endelige presentasjonsformål

Ulemper/begrensninger:
• Krever at bilder eller annen dokumentasjon allerede foreligger
• Den som tegner må ha håndlag og tegneferdigheter

Kostnader:
Variable, svært avhengig av hvor forseggjorte tegningene er. En rask skisse koster ikke mye. En 
forseggjort illustrasjonstegning mer. Normalt innenfor kostnadsgruppe A (- B) pr. motiv.

Bruksområder: 
Dokumentasjon av forhold som ikke lar seg belyse med foto og film. Illustrasjon av prinsipielle 
løsninger, typisk konstruksjoner og avbøtende tiltak.

Tegnet illustrasjon av nytt flomverk og erosjonssikring.
Gjengitt med tillatelse fra Tapir Forlag 
(Vassdragshåndboka 1998)

Faktaark 8: HåndtegningerFaktaark 8: Håndtegninger
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Bildene må være informative 
• Krever håndlag og tegneferdigheter

Valg av punkter:Valg av punkter:
Særskilte overvåkingspunkt

Fordeler/muligheter: Fordeler/muligheter: 
• Muliggjør fremstilling av forhold som ikke kan dokumenteres  på annen måte. 

For eksempel snittegninger over lang tid og ved mange ulike vannføringer
• Stiliserte tegninger kan brukes til å fremheve hovedtrekk, og å nedtone uvesentligheter
• Kan gjøres enkelt
• Raske skisser som ikke skal brukes til endelige presentasjonsformål

Ulemper/begrensninger:Ulemper/begrensninger:
• Krever at bilder eller annen dokumentasjon allerede foreligger
• Den som tegner må ha håndlag og tegneferdigheter

Kostnader:Kostnader:
Variable, svært avhengig av hvor forseggjorte tegningene er. En rask skisse koster ikke mye. En 
forseggjort illustrasjonstegning mer. Normalt innenfor kostnadsgruppe A (- B) pr. motiv.

Bruksområder: Bruksområder: 
Dokumentasjon av forhold som ikke lar seg belyse med foto og film. Illustrasjon av prinsipielle 
løsninger, typisk konstruksjoner og avbøtende tiltak.

Tegnet illustrasjon av nytt flomverk og erosjonssikring.
Gjengitt med tillatelse fra Tapir Forlag 
(Vassdragshåndboka 1998)



Faktaark 9: Bildemanipulasjon
Kvalitetskrav:
• Bildene må være informative og gjengi virkeligheten på en så riktig måte som mulig
• Oppløselighet som for foto

Valg av punkter:
Bør beskrive elveavsnitt som er:
• Typiske for vassdraget med ulike bredde, strømforhold og som er godt synlige i landskapet
• Lett tilgjengelige, mye brukt eller av spesiell verdi 
• Punkter som ikke lar seg dokumentere ved flere vannføringer

Fordeler/muligheter: 
• Muliggjør fremstilling av forhold som ikke kan dokumenteres fordi fotodokumentasjon mangler

eller ikke er mulig å skaffe
• Lett å forstå
• Egnet til å vise planlagte tiltak i vassdraget (terskler osv.)
• Egnet til å vise planlagte konstruksjoner (inntaksdammer, kraftledninger osv.)

Ulemper/begrensninger:
• Krever at bilder eller annen dokumentasjon allerede foreligger
• Kan gi et fordreid inntrykk i forhold til virkeligheten 
• Vanskelig i forkant å kontrollere riktigheten av fremstillingen

Kostnader:
Variable, men vanligvis innenfor kostnadsklasse A pr. motiv.

Bruksområder: 
Dokumentasjon av forhold som ikke lar seg belyse med foto og film.

Visualisering av bekkeinntak i Stølsdalen. Carsten Jensen, SWECO Grøner

Faktaark 9: BildemanipulasjonFaktaark 9: Bildemanipulasjon
Kvalitetskrav:Kvalitetskrav:
• Bildene må være informative og gjengi virkeligheten på en så riktig måte som mulig
• Oppløselighet som for foto

Valg av punkter:Valg av punkter:
Bør beskrive elveavsnitt som er:
• Typiske for vassdraget med ulike bredde, strømforhold og som er godt synlige i landskapet
• Lett tilgjengelige, mye brukt eller av spesiell verdi 
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Fordeler/muligheter: Fordeler/muligheter: 
• Muliggjør fremstilling av forhold som ikke kan dokumenteres fordi fotodokumentasjon mangler

eller ikke er mulig å skaffe
• Lett å forstå
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• Kan gi et fordreid inntrykk i forhold til virkeligheten 
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Kostnader:Kostnader:
Variable, men vanligvis innenfor kostnadsklasse A pr. motiv.Variable, men vanligvis innenfor kostnadsklasse A pr. motiv.

Bruksområder: Bruksområder: 
Dokumentasjon av forhold som ikke lar seg belyse med foto og film.

Visualisering av bekkeinntak i Stølsdalen. Carsten Jensen, SWECO Grøner



Faktaark 10: GIS Faktaark 10: GIS –– Tematiske kartTematiske kart
Kvalitetskrav:
• Stiller krav til kart/GIS-kompetanse hos utfører. 
• Krever tilgang på kartdata i ønsket nøyaktighet og målestokk. 
• Nøyaktighet i posisjonering av inngrepsdata.

Fordeler:
• Rask etablering av oversikt over inngrepstype og geografisk plassering

Ulemper:
• Forholdsvis dyr programvare 
• Stilisert uttrykk og lav fotorealisme

Kostnader:
Enkle tematiske kart kan utføres i prisgruppe A. 
Større kompleksitet i tema, og større antall tema kan ligge i prisgruppe B-C.

Kostnader til innkjøp eller nyinnmåling av kartdata er holdt utenom. Slike kostnader kan ligge i 
størrelseorden 5 000 til 100 000 avhengig av en rekke faktorer.

Bruksområder:
Oversiktskart, temakart.

Oversiktskart som viser eksisterende og planlagte reguleringer i Bjerkreimsvassdraget (SWECO Grøner)



Faktaark 11: GIS Faktaark 11: GIS –– Terrengmodeller, Terrengmodeller, ortofotoortofoto--
og  fotodraperingog  fotodrapering
Kvalitetskrav:
• Stiller krav til kart/GIS-kompetanse hos utfører
• Krever tilgang på egnete flyfoto/skråfoto i tillegg til kartdata i ønsket nøyaktighet og målestokk

Fordeler:
• Forholdsvis rask etablering av oversikt over inngrepstype og geografisk plassering 
• Terrengmodeller kan raskt benyttes til uttak av andre geografiske parametere,

som for eksempel tverrprofiler

Ulemper:
• Dyr programvare for å etablere egne terrengmodeller

Kostnader:
Enkle terrengmodeller basert på enkle kartdata kan utføres i prisgruppe A. Større kompleksitet i 
detaljgrad i terrengmodell fører til behov for bedre og dyrere kartdata og kan ligge i kostnadsgruppe 
B-D.

Kostnader til innkjøp eller nyinnmåling av kartdata er holdt utenom.

Bruksområder:
Oversiktskart og detaljfigurer i simulert 3D. Meget godt egnet til å vis endret vannlinje i magasiner.

Eksempler på terrengmodellbilder med ulik detaljering og utførelse

Palati - NepalAustrepollelva



Faktaark 12: GIS Faktaark 12: GIS –– Hydrauliske modellerHydrauliske modeller
Kvalitetskrav:
• Stiller krav til hydraulisk kompetanse i tillegg til kart/GIS kompetanse hos utfører 
• Krever tilgang til kartdata i ønsket nøyaktighet og målestokk
• Nøyaktig innmåling av profiler og vannlinjer for etablering av modell

Fordeler:
Forholdsvis nøyaktig i fastsettelse av vannlinjer ved ikke målte vannføringer hvis gode 
kalibreringsdata.

Ulemper:
• Komplisert modellverktøy
• Krever data med stor nøyaktighet og høy oppløsning 
• Må som regel ut for oppmåling av terreng og vannføringer 
• Ofte ikke gode høyde/profildata i elveleier

Kostnader:
Enkle vannlinjer hvor alle nødvendige data er tilgjengelig kart kan utføres i prisgruppe B-C. Større 
kompleksitet og beregninger over lengre strekninger fører til behov for bedre og dyrere kartdata og 
ligger i kostnadsgruppe D og høyere.

Kostnader til innkjøp eller nyinnmåling av kartdata er holdt utenom.

Bruksområder:
Oversiktskart og detaljfigurer av endret vannlinje i vassdrag

Kart/tverrprofiler som viser 10-årsflom, 100-årsflom og 500-årsflom i Skolpefossen, Finnmark.
Utarbeidet av NVE Flomsoneprosjektet



Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utgitt i rapportserien Miljøbasert vannføring:

Nr. 1-02 Thomas Skaugen, Marit Astrup, Zelalem Mengistu, Bjarne Krokli: Lavvannføring - estimering  
 og konsesjonsgrunnlag (28 s.)

Nr. 1-03 Eva B. Thorstad, Finn Økland, Nils Arne Hvidsten, Peder Fiske, Kim Aarestrup: Oppvandring av   
  laks i forhold til redusert vannføring og lokkeflommer i regulerte vassdrag (51 s.)

Nr. 2-03 Per Ivar Bergan, Carsten S. Jensen, Finn R. Gravem, Jan Henning L’Abée-Lund, Anders Lamberg,   
 Peder Fiske: Krav til vannføring og temperatur for oppvandring av laks og sjøørret (63 s.)

Nr. 1-04 Hervé Colleuille, Tor Simon Pedersen, Panagiotis Dimakis: Elv og grunnvann. Analyse av inter-  
 aksjon mellom et grunnvannsmagasin og Glomma på Rena, Hedmark (002.Z) Rapport 1.    
 Formål og metoder (67 s.)

Nr. 2-04 Hervé Colleuille, Tor Simon Pedersen, Panagiotis Dimakis, Bjørn Frengstad: Elv og grunnvann.   
 Analyse av interaksjon mellom et grunnvannsmagasin og Glomma på Rena, Hedmark (002.Z).   
 Rapport 2. Materiale og feltmålinger (113 s.)

Nr. 3-04  Hervé Colleuille, Wai Kwok Wong, Panagiotis Dimakis: Analyse av interaksjon mellom et grunn- 
   vannsmagasin og Glomma på Rena, Hedmark (002.Z). Rapport 3. Grunnvannsmodellering (114 s.)

Nr. 4-04  Bjørn Ove Johnsen og Nils Arne Hvidsten: Krav til vannføring i sterkt regulerte smålaksvassdrag  
  (68 s.)

Nr. 5-04  Torulv Tjomsland: Abiotiske effekter i reguleringsmagasiner. Temperatur- og isforhold i Follsjøen  
           og i vassdraget nedenfor (25 s.)

Nr. 6-04  Svein Jakob Saltveit, Peder Fiske, Åge Brabrand, Harald Sægrov, Ola Ugedal: Bruk av fangst-  
          statistikk for å belyse effekt av endret vannføring på fisk (46 s.)

Nr. 7-04  Peder Fiske, Arne Johan Jensen: Mot en modell for sammenhengen mellom vannføring og
               fiskeproduksjon. Fase 1 - Evaluering av presmoltsammenhenger (30 s.)

Nr. 1-05  Hans-Petter Fjeldstad, Tharan Fergus, Nils Reidar Bøe Olsen: Habitatforbedrende tiltak - geomorfo- 
          logiske prosesser, sedimenttransport, erosjon og simulering av optimale forhold for fisk (34 s.)

Nr. 2-05  Åge Brabrand, Trond Bremnes, Svein Jakob Saltveit, Andreas G. Koestler, Jim Bogen:  
  Økologisk betydning av grunnvann for bunndyr og fisk (64 s.)

Nr. 3-05  Gunnar G. Raddum, Arne Fjellheim, Gaute Velle: Populasjonsstrukturen hos bunndyr 
  i Aurlandselva i relasjon til endringer i vannføring og temperatur (48 s.)

Nr. 4-05  Arve Misund, Hervé Colleuille, Oddmund Soldal: Elv og grunnvann. Analyse av interaksjon mellom   
  grunnvann og elvevann i et typisk vestlandsdalføre: Osa, Hordaland (84 s.) 
 
Nr. 5-05  Wai Kwok Wong, Hervé Colleuille: Elv og grunnvann. Estimering av grunnvannsbidrag til det totale  
  avløpet ved hydrogramseparering (62 s.) 
 
Nr. 6-05  Thomas Væringstad, Hege Hisdal: Estimering av alminnelig lavvannføring i umålte felt (40 s.) 
 
Nr. 7-05  Hege Hisdal: Regional metodikk for estimering av lavvannskarakteristika (53 s.) 
 
Nr. 8-05  Hervé Colleuille, Panagiotis Dimakis, Wai Kwok Wong: Elv og grunnvann.  
               Sluttrapport - Oppsummering og anbefalinger (41 s.)

 



Nr. 1-06 Knut Alfredsen, Morten Stickler, Tommi Linnansaari: Verknader av is på habitat for fisk i elver  
 med habitattiltak og minstevassføring (43 s.)

Nr. 2-06 Finn R. Gravem, Jan-Petter Magnell, Kjetil Sandsbråten: Tilsigsstyrt minstevannføring (42 s.)

Nr. 3-06   Jo Vegar Arnekleiv, Gunnar G. Raddum, Tore Olav Sandnæs, Arne Fjellheim, Tharan Fergus:
  Evaluering av terskler som avbøtende tiltak i et utvalg vassdrag i Midt- og Vest-Norge (79 s.)

Nr. 4-06  Sven Erik Gabrielsen, Torbjørn Kirkhorn, Bjørn T. Barlaup, Sigve Næss: Habitatprosjektet i Modalen.  
 Bruk av datamodeller for å beskrive kvalitative og kvantitative endringer i leveområdene for aure  
 før og etter terskelbygging i regulert vassdrag (63 s.)

Nr. 5-06 Bror Jonsson, Nina Jonsson: Betydningen av miljøforhold for oppvandring hos kjønnsmoden laks 
  (31 s.)

Nr. 6-06 Bjørn T. Barlaup, Sven Erik Gabrielsen, Helge Skoglund, Tore Wiers: Utlegging av gytegrus i  
 tilknytning til terskler som habitatforbedrende tiltak for aure og laks (30 s.) 

Nr. 7-06 Edgar Vegge, Ørnulf Haraldstad: Krypsiv i sørlandsvassdrag. Årsaker og tiltak (34 s.)

Nr. 8-06 Stein W. Johansen: Vekst av krypsiv i elver. Betydningen av redusert vannføring i forhold til andre   
 miljøendringer (61 s.) 

Nr. 9-06 Jo Halvard Halleraker, Atle Harby: Internasjonale metoder for å bestemme miljøbasert
 vannføring – hvilke egner seg for norske forhold? (67 s.)

Nr. 10-06 Anders Lamberg, Peder Fiske, Geir Tesaker, Einar Tesaker, Sjur Gammelsrud: Oppvandrende lakse  
 fisk i Skjoma - hvilke faktorer bestemmer oppvandring fra sjøen til elva? (29 s.)

Nr. 11-06 Ånund Sigurd Kvambekk, Kjetil Melvold, Ivar Berthling: Temperaturforhold i elver ved redusert  
 vannføring (50 s.)

Nr. 12-06 Einar Berg, Kjetil Sandsbråten, Finn R. Gravem: Visualisering av vannføringsendringer (46 s.)
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