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1 NORDEN SOM HYDROLOGISK REGION

Vann er overalt i Norden et viktig og synlig element i landskapet. Våre land er rike på
innsjøer, som dekker mellom 1.5% (Danmark) og 10% (Finland) av arealet. Strandlinjene
rundt innsjøene utgjør flere hundre tusen km. De nordiske elvene er mange og tildels vannrike,
med imponerende fosser, snø forekommer årlig i hele regionen, og i de kalde og nedbørrike
fjellene langs Nordens vestkyster er isbreer vanlige.

Nordens hydrologi preges i hovedsak av tre forutsetninger:
- et kjølig klima,
- store nedbørmengder,
- vår geologiske historie med kvartære istider.

Naturligvis er det i en så stor region også store variasjoner. Norden spenner over 16
breddegrader, selv uten å regne med Svalbard, og avstanden fra Vest-Island til Sørøst-Finland
er ca. 2600 km. Og mens Danmark og det meste av Finland ligger lavere enn 200 m o.h. er 1/4
av Norge høyere enn 1000 m. Også flere fysiografiske forhold, særlig vegetasjonen, er med og
bestemmer de hydrologiske særtrekk. Men la oss først se på de store trekk som er felles.

1.1  Klima og hydrologi.
Det kjølige klimaet er en følge av en negativ strålingsbalanse på våre breddegrader; det årlige
strålingsunderskuddet utgjør mellom 167 kJ/cm² i Sør-Danmark og 280 kJ/cm² på 700N.
Energiunderskuddet oppveies av transport av varm luft fra sørligere bredder og frigjort
kondensasjonsvarme. Temperaturfordelingen i Norden viser at middeltemperaturen i januar er
under 0 0C i hele regionen unntatt en smal kyststripe langs Vest-Norge og Sør-Island, og det
meste av Danmark. Kaldest er det i Nord-Sverige og Finland, hvor jaunuarmiddelet går ned i
-13 til -15 0C. Hydrologisk har vårt klima klare følger for bre- og snødekke, islegging og
vinterens varighet.

Sommertemperaturene er mindre variable, stort sett er julimiddelet mellom 10 og 17 0C i hele
Norden; noe lavere i høyfjellet og nordøstre Island. Den moderate variasjonen i
sommertemperaturer, og de lange lyse sommernettene mot nord (dvs. lang vekstperiode)
bidrar til en liten regional variasjon i absolutt fordampning i Norden. Et uttrykk for klimaets
kontinentalitet er forskjellen i middeltemperatur mellom varmeste og kaldeste måned, figur 1.

Årsmiddeltemperaturen i Norden er under 0 0C i store deler av Nord-Skandinavia, finsk
Lappland og indre Island. Hydrologisk gir dette betingelser for permafrost. Utbredelsen av
permafroster ikke godt kjent, og den ser ut til å forekomme særlig i myrområder hvor hauger
og søyler av frossen torv, palser, hever seg over omgivelsene.

Årsmiddeltemperaturen i luft bestemmer i sin tur også grunnvannets temperatur.
Lufttemperaturens gang bestemmer også åpenbart forløpet av det hydrologiske fenomen som
alene kanskje best karakteriserer nordisk hydrologi, vårflommen.
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Figur 1 Klimaets kontinentalitet i Norden. Kurvene viser forskjellen i middeltemperatur
mellom årets varmeste og kaldeste måned. Årsamplituden varierer fra 8 0C på Islands sørkyst
til over 28 0C i Norrbotten. (Fra Wallén, 1960)

1.2  Nedbør og hydrologi.
De store nedbørmengdene henger sammen med Nordens beliggenhet i vestavindsbeltet langs
polarfronten og arktikfronten. Dette fører til stor transport av fuktig luft mot Norden vinter og
høst. Lavtliggende områder får moderate nedbørmengder, men allerede små høydeforskjeller
gir opphav til betydelig intensivering av nedbøren pga. hevning og avkjøling av luften.
Vestsiden av Smålands høgland er ett eksempel, og effekten er særlig markert langs den
skandinaviske fjellkjeden. I regnskyggen øst for fjellene faller langt mindre nedbør. Som
eksempel er årsnedbøren øverst på Ålfoten-massivet mellom Nordfjord og Sunnfjord over
5000 mm/år, mens de øverste fjellbygdene på Østlandet, i Ottadalen og Lesja, får mindre enn
300 mm/år. Lignende nedbør-gradienter finner vi mellom Helgelands og Lofotens 2000-3000
mm/år og de tilgrensende svenske fjellstrøk, bl.a. Torneträsk, med under 500 mm/år. Og på
sørskråningene av Myrdalsjökull og Vatnajökull på Island er årsnedbøren over 4000 mm, mens
innlandet straks nord for Vatnajökull bare får 400 mm.

I de sørøstlige delene av Norden med mere kontinentalt klima, er konvektive sommerbyger
viktig for den totale årsnedbøren. Juli og august er typisk de mest nedbørrike månedene i
Danmark, Sverige og Finland.

Ettersom den aktuelle fordampningen varierer bare moderat over Norden, og stort sett er
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betydelig mindre enn nedbøren, vil nedbørfordelingen i hovedsak bestemme hvilke
vannmengder som er tilgjengelige for avrenning, direkte eller etter infiltrasjon. Et unntak er
bl.a. Øland og Gotland som tidvis er svært tørre.

Forholdet mellom temperatur og nedbør er hydrologisk svært viktig. Høy nedbør og lav
temperatur gir gode betingelser for utvikling av myrer, ikke overraskende et alminnelig
landskapstrekk i Norden, og et hydrologisk viktig element.

For breenes materialbalanse, og dermed deres fremrykning eller tilbaketrekning, er
vinternedbør og sommertemperatur særlig viktig. Høy vinternedbør gir stor akkumulasjon, og
høy sommertemperatur gir stor avsmelting. Brevariasjoner er følsomme klima-indikatorer, men
må tolkes i lys av samspillet nedbørtemperatur.

Om de vannmengder som tilføres jordoverflaten bestemmes av klimatiske forhold, så er
magasinering og transport ofte bestemt av geologiske betingelser. Vi vil derfor kort se på
Nordens geologi i hydrologisk perspektiv. Forøvrig vises til kapittel 5 om meteorologiske
elementer.

1.3  Geologi og hydrologi.
I hele Norden er de kvartære nedisninger og den topografi og de avsetninger de skapte, av
stor hydrologisk betydning. For Islands vedkommende spiller dessuten geologien en
avgjørende rolle for hydrologi og vannkvalitet gjennom de vulkanske prosessene.

Den storstilte topografi i Norden (som naturligvis også er bestemt av før-kvartær utvikling),
har gitt oss et alpint og sterkt oppskåret relieff langs Norges kyst med karakteristiske lange
smale innsjøer, ofte overfordypet av glasial erosjon til meget store dyp. Korte vassdrag og
høye fosser er også typiske. Også på fjellkjedens østside er lange og dype innsjøer vanlige. På
det midtsvenske slettelandet er de store innsjøene Vänern, Vättern, Mälaren og Hjälmaren,
som er dannet ved en kombinasjon av geologiske foldninger og forkastninger samt
innlandsisens erosjon. Forøvrig er det nordiske morenelandskapet uhyre sjørikt som en følge
både av morenenes egen topografi (bl.a. vannfylte dødisgroper) og oppdemning. De mange
finske innsjøene er dannet ved isens utgraving i sprekkesoner i berggrunnen, og i mindre grad
ved oppdemming. En spesiell innsjøtype er de bredemte sjøene i Norge og Island, og ganske
unik er Grimsvotn under Vatnajökull, en kratersjø som fylles med smeltevann fra isen, og som
tappes i jøkullaup med vel 5 års mellomrom.

De nordiske innsjøenes store hydrologiske rolle er som utjevnende faktor i avløpet.
Flomvannføringer er lavere og lavvannføringer høyere i nedbørfelt med mange eller store
innsjøer.

Morenene fra istiden dekker Nordens berggrunn praktisk talt overalt, eventuelt med
glasifluviale eller marine avsetninger ovenpå. Det hovedsakelig grunne morenedekket (5-10 m
i Finland og det meste av Sverige, dypere i Skåne og Danmark, grunnere i det meste av Norge
og Island), gir opphav til betydelige grunnvannsmagasiner, men med lav ytelse for eventuell
vannforsyning. Også grunnvannet i fast fjell i Norden er med visse bergarter unntatt,
lavtytende. Annerledes stiller det seg med eskere, dvs. glasifluviale grus- og sandåser avsatt i
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Figur 4.2 Eskere i Sverige. Eskere er
grusåser avsatt under den smeltede
innlandsisen. De fører ofte store mengder
grunnvann. (Etter Magnusson et al.:
Sveriges geologi, 1957)

sprekker og hulrom i den smeltende
innlandsisen, fig. 2. Eskere er særlig vanlige i
Sverige og Finland, og spiller en viktig rolle i
lokal vannforsyning. Store glasifluviale
israndavsetninger som Gardermoen-området i
Norge og Salpausselkä i Finland er ypperlige
grunnvannsmagasiner og -kilder.

De geologiske, og spesielt kvartære,
avsetningene har stor betydning for erosjon
og materialtransport i Nordens vassdrag.
Vannet i naturen kan sammenliknes med et
enormt transportbånd. Det frakter med seg
materiale i en eller annen form i alle ledd i
kretsløpet, unntatt vanndampfasen. Avhengig
av geologisk miljø varierer de naturlige
sedimentkildene betydelig over regionen.
Åpenbart spiller også vegetasjonen og
arealbruk inn. Målt suspendert
materialtransport varierer fra 2-10 t/km².år i
skogområder med morenegrunn, til 1000-10
000 t/km².år fra breer. Fra Katlajökull, en
utløper fra Myrdalsjökull på Island, er det
beregnet hele 20 000 t/km².år. I områder med
marin leire er suspendert materialtransport i
størrelsesorden 100 t/km².år.

Elvenes bunntransport er vanskelig å måle,
men har sannsynligvis en tilsvarende
variasjonsbredde som den suspenderte
transport. Transporten av løst materiale
varierer i Norden typisk mellom 10 og 150
t/km².år, lavest fra nedbørfelt i fjellområder
med bergarter som er motstandsdyktige mot
forvitring, høyest fra jordbruksområder og i
vassdrag med stor grunnvannsandel.

1.4  Vannbalanse i Norden.
Etterhvert som observasjonsdata for de enkelte elementer i vannets kretsløp har blitt
tilgjengelige i de nordiske land, har den geografiske variasjonen blitt forsøkt fremstilt på kart.
Størst interesse og praktisk nytte er knyttet til de tre hovedkomponentene i
vannbalanselikningen:

 Q - P �
��� �����

(1.7)

når magasinleddet M kan neglisjeres.
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Det er mange metodiske og prinsipielle vansker med å kartlegge nedbør, avrenning og
fordampning som det ble gjort rede for i avsnitt 1.3. Til tross for disse mange problemer, er
det utarbeidet konsistente
vannbalanse-kart over Norden, men
bare i liten skala, fig.3. Skal kart over
vannbalanse-elementene være fullgode
praktiske verktøy må de dessuten
være konsistente, dvs. at
vannbalanselikningen må gjelde
overalt, og tidsperioden for kartene
må være den samme. For tiden er det
standard normalperioden 1930-1960
som er naturlig referanseperiode.

Kartene viser hovedtrekkene i den
regionale fordelingen, men vil ikke
være nøyaktige i detalj. Til
fordampningskartet må bemerkes at
fordampningen fra innsjøer er tatt med
i fremstillingen for Finlands del, hvor
sjøfordampningen kan overstige 500
mm/år. I Sverige anslås
innsjøfordampningen til 600 mm/år i
Sør-Sverige, 400 i Svealand og 200 i
Norrland.

Figur 3 Årlig midlere nedbør, avløp og fordampning i Norden. Kartbildene gir utjevnede
verdier, og kan ikke brukes til å bestemme lokal vannbalanse.
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1.5  Hydrologisk regioninndeling i Norden.
Det er en viktig oppgave for hydrologene å beskrive hydrologiske systemer med hensyn til de
grunnleggende forhold mellom delene i vannets kretsløp. Hovedmønstre i vannets kretsløp må
derfor klassifiseres og stedfestes. Dette fører til en geografisk inndeling i hydrologiske
regioner. Hvis region-inndelingen bygger på de klimatiske og andre fysiske karakterdrag som
påvirker hydrologien, kan vi håpe at informasjon om en hydrologisk prosess ett sted i området
kan overføres til andre steder i samme område.

Menneskenes bruk av vannressursene kan endre vannets kretsløp betydelig. I de senere
avsnittene om de enkelte nordiske land i dette kapittelet er det nevnt eksempler på slike
inngrep, så som bebyggelse, kraftproduksjon, jordbruk og vannforsyning. Når omtalen er
knyttet til et enkelt land er det på grunn av omfang eller særpreg, og betyr selvfølgelig ikke at
menneskelige inngrep av samme art er uvesentlige i de øvrige land.

En enkel inndeling av Nordens hydrologiske regioner bygger på avrenningens sesongvariasjon,
også kalt regime, fig 4. Inndelingen utnytter informasjon om månedsfordelingen av flom- og
lavvannsperioder på følgende måte (Gottschalk et al., 1979):

FLOMPERIODER:
H1 Dominerende snøsmeltingsflom. De tre månedene med høyest middelavløp

forekommer om våren eller forsommeren, typisk mai - juli.

H2 Overgang til sekundær regnflom. Et område klassifiseres som H2 når det andre eller
tredje høyeste månedsavløp inntreffer om høsten, typisk oktober - november.

H3 Dominerende regnflom. Et område klassifiseres som H3 når høyeste månedsavløp
finner sted om høsten eller tidlig vinter, typisk november - desember.

LAVVANNSPERIODER:
L1 Dominerende vinterlavvann, pga. snøakkumulasjon. De to laveste månedsavløp

forekommer om vinteren eller tidlig vår, typisk februar - mars.

L2 Overgangstype. De to laveste månedsavløp tilhører forskjellige årstider, typisk februar
og juli.

L3 Dominerende sommer-lavvann pga. høy fordampning og/eller lite nedbør. De to laveste
månedsavløp tilhører sommer eller tidlig høst, typisk juni - august.

På dette grunnlaget kan Norden (unntatt Island) deles inn i 5 regimetyper:

H1L1 Fjell-regime
Indre og nordøstre deler av Norge, Sverige og Finland.

H2L1 Innlands-regime
Fjordområder sør for Troms, skog- og kystområder vest for Bottenviken, sentrale
deler av Finland.
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H2L2  (H3L2)   Overgangs-regime
Sørøstlandet i Norge, Värmland, Dalarna og Gästrikland i Sverige og Sørvest-Finland.

H2L3 Baltisk regime
Midtre Møre - Trøndelag, Sørøst-Sverige, Finlands sørvestkyst og skjærgård.

H3L3 Atlantisk regime
Ytre kystområder i Norge fra Lofoten og sørover, Sørvest-Sverige, Danmark.

Figur 4 Avløpsregimer i Norden. (Fra Gottschalk et al., 1979)

Spesielle regimetyper finnes også, så som det ekstreme H1L1-regime i bre-elvene. I disse
vassdragene kommer årets flomkulminasjon ofte så sent som juli - august. Islands
avløpsregimer er ikke vist i fig. Typiske regime-typer der er den glasiale, i enkelte elver med
jøkullaup som ekstra-fenomen; videre "lindá"-typen, dvs. elver forsynt med grunnvann, og
med svært konstant vannføring året gjennom; og for det tredje "dragá"-typen, med direkte
avrenning etter nedbør og snøsmelting. Se videre under avsnitt 4.



Nordens Hydrologi                                                                                                              10

Den regioninndeling som er beskrevet ovenfor, med grunnlag i elvenes flommer og lavvann er
i hovedsak tilfredsstillende også for å beskrive de generelle variasjonsmønstrene i
grunnvannstand i de nordiske land, (Kirkhusmo, 1988), fig. 5. I det Atlantiske regime når
grunnvannstanden sitt maksimum senvinters eller tidlig vår, pga. stor vinternedbør og ingen
tele i bakken, Minste grunnvannstand inntreffer sent på sommeren. Også i områder med
Fjellregime har grunnvannstanden ett maksimum og ett minimum årlig. Maksimum inntreffer
om sommeren etter at snøsmeltingen er over, og deretter synker grunnvannstanden gjennom
høst og vinter til et minimum like før neste smeltesesong starter i april-mai. Resten av Norden
har grunnvanns-variasjoner med to maksima (etter snøsmeltingen og sent på året etter
høstnedbør), og to minima (like før snøsmeltingen og på ettersommeren). I dype akviferer kan
det forekomme en forsinkelse i forhold til det typiske mønster beskrevet her, fig. 6.

Figur 5 Idealiserte kurver som viser endringene i grunnvannstand gjennom året for tre
hovedregioner i Norden, jfr. figur 6. (Fra Kirkhusmo, 1988)
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Figur 6 De tre hovedregionene for grunnvannsvariasjoner i Norden, jfr. figur 5. (Fra
Kirkhusmo, 1988)

For mange formål er en hydrologisk klassifisering som bygger på regime-typer bare en
grovstruktur. Statistiske karakteristika, så som avrenningens variabilitet, er nyttige bl.a. for å
vurdere behovet for lange observajonsserier, eller risikovurderinger for flerårs tilsig.
Variasjonskoeffisienten for årsavrenning (for definisjon se appendix 1):

 cv  =  s / Q
 
hvor s er standardavviket for årsavrenning og Q er gjennomsnittlig årsavrenning, er vist i fig.
7. Variabiliteten er liten i de nedbørrike, maritime delene av Norden, og særlig i bredekkete
felter. Dette henger sammen med at varme, tørre somre som gir liten vannføring i brefrie felter,
fortsatt gir høyt avløp fra breene. Stor variabilitet i årsavrenningen finner vi særlig i de delene
av Norden som har mere kontinentalt klima med liten nedbør og høy fordampning, (Gottschalk
et al., 1979).
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Figur 7 Variasjonskoeffisient for årsavløp i Norden. (Fra Gottschalk et al., 1979)

2 DANMARK

          Der ruller de bække så tungt gennem dal,
          langmodigt ta'r åen imod
          og skrider til havs i en sindig spiral,
          forinden den drev det til flod

                                      (Carl Nielsen)

Nedbøren i Danmark varierer naturlig nok mindre enn i land med større høydeforskjeller.
Likevel får de mest nedbørrike delene av Danmark, indre Sønderjylland, nær dobbelt så stor
nedbør som de nedbørfattigste, Storebælt-kystene. Observert årsnedbør varierer mellom vel
400 mm og nær 800 mm. Forøvrig mottar innlandet mere nedbør enn kyststrøkene.

Nedbøren er hovedsaklig frontnedbør med vinder fra S og V. Konvektiv nedbør utgjør en
mindre del, men kan være viktig i Midt-Jylland sommerstid.
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Årstidsfordelingen viser lavest nedbør vår og forsommer, februar-juni, og høyest nedbør på
sensommer og høst, juli-oktober. For jordbruket er denne nedbørfordelingen ugunstig, med
stor risiko for lange tørrværsperioder i begynnelsen av plantenes vekstsesong, og dermed
problemer med vannmangel og vinderosjon. Den ofte fuktige høsten gir på den annen side
problemer i innhøstingstiden. De forholdsvis tørre forsommermånedene har ført til sterk bruk
av vanningsanlegg i Danmark, og en etablert rådgivningstjeneste for landbrukets
vanningsbehov.

Nedbørekstremene i Danmark er ikke spesielt bemerkelsesverdige sammenliknet med områder
hvor konvektiv nedbør dominerer. Største målte døgnnedbør i Danmark er 125 mm, og største
månedsnedbør 248 mm. Begge rekordene er målt i Tønder, Vest-Jylland.

I den periode det finnes nedbør- (og temperatur-) målinger i København, dvs. siden første
halvdel av 1800-tallet, har årsnedbøren hatt en økende trend, men med tørrere perioder
omkring 1870 og 1930. Også normaltemperaturen har økt betydelig, ca. 1 0C, i
København-området over de siste ca. 150 år.

Den geografiske fordeling av fordampningen i Danmark preges ikke bare av nedbør- og
temperaturfordelingen (økende temperatur fra NV mot SØ), men også av jordartsfordelingen.
Sandjorden på hedeslettene i Vest- og Sør-Jylland har små magasiner for plantetilgjengelig
vann, i motsetning til de leireholdige morenejordene i resten av landet. Fordampningen i
Danmark er kartlagt både med vannfylte evaporimetre for måling av potensiell fordampning,
og med vannbalansemetoden. For jordbruksformål er særlig potensiell fordampning i
vekstperioden av betydning, fordi den sier hvilke vannmengder plantene maksimalt kan
nyttiggjøre seg. Den aktuelle fordampningen er det som inngår i vannbalanselikningen, og som
styrer den andelen av nedbøren som blir tilgjengelig for avrenning. I Danmark er aktuell
fordampning mellom 350 og 500 mm i et normalår, minst på de vestjyske hedeslettene, størst
på de varmere leirjordene på de danske øyene i sørøst (Lolland, Falster).

Aktuell fordampning fra innsjø-overflater er også målt i Danmark. Som eksempel er
fordampningen (årlig middel) fra Søndersø, Nordsjælland, målt til 650 mm. Innsjøer utgjør
bare 1.5% av Danmarks areal, og fordampningen fra dem er derfor av liten betydning i landets
vannbalanse.

I rotsonen, som i Danmark er 100-140 cm, vil planterøttene styre vannbevegelsen i
vekstsesongen. I perioden april-september er fordampningen i gjennomsnitt større enn
nedbøren i Danmark, og nedsivningen (perkolasjonen) gjennom rotsonen stopper derfor opp
de fleste år. Nedsivningshastigheten i danske jordarter er bestemt til 3-4 m/år i hedeslettene på
Jylland (Karup å), og 0.6-0.8 m/år i moreneleirene (Suså, Sjælland).

I Danmark skjer grunnvanns-dannelsen vesentlig i vinterhalvåret. Grunnvannstanden stiger da,
og utstrømningen i de nedre, vassdragsnære, områdene øker hvor lag med høy hydraulisk
ledningsevne begynner å bidra til grunnvannstrømningen. Når grunnvannsdannelsen avtar
utover våren, minsker også grunnvannsmagasinet fordi det fortsatt avgir vann til vassdragene.
Hvor grunnvanns-speilet ligger dypt, og grunnvannsmagasinene er store, vil tilgangen på vann
fra grunnvannet til vassdragene bli sterkt utjevnet over året.
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Ettersom Danmark er praktisk talt fullstendig dekket av sedimenter eller dypere bergarter med
gode egenskaper som vannførende lag, er grunnvannet helt dominerende som
vannforsynings-kilde.

De grunnvannførende lag er særlig tertiære sandlag i Vest-Jylland, og kalk- og krittlag fra
tertiær og krittiden i Øst-Jylland og Sjælland. Grunnvannets kjemi og kvalitetsendringer er
godt beskrevet i Danmark, og overvåkes intensivt. Kvalitetsendringer som følger av tilsig fra
avfallsdeponier og fra jordbruksarealer gir grunn til bekymring, ikke minst på gunn av sterkt
økende konsentrasjoner av nitrat i sårbare grunnvannsforekomster. Generelt har likevel
Danmark fortsatt en god grunnvannskvalitet.

De avløpsdannende prosessene i Danmark er naturligvis de samme som andre steder: direkte
nedbør på vannflater, overflateavrenning på frossen mark eller ved skybrudd, og ved
grunnvanns-utstrømming som beskrevet ovenfor. I tillegg har Danmark noen særlige forhold
som påvirker avrennings-prosessen:

Kunstig drenerte områder utgjør en stor andel av Danmarks overflate, særlig på Øst-Jylland og
øyene. Her er 75 % av landbruksarealene drenerte, dvs. over halvdelen av totalarealet. I
moreneområder uten drensrør er det vanlig med åpne drensgrøfter. Undersøkelser antyder at
på Sjælland renner den største relative andel av nedbøren av som drensvann.

Så tett befolket som Danmark er, spiller også overflateavrenning fra tette flater i byer og
tettsteder en stor rolle. Også spillvanns-avrenning må nevnes. Den har store døgnvariasjoner i
takt med vannforbruket, men er nokså jevn over året. Det finnes danske elver hvor nesten hele
avrenningen i visse perioder, særlig om sommeren, utgjøres av spillvann. Dette kan ha
drastiske virkninger på vassdragets naturlige fauna og flora.

Hele Danmark faller innen den atlantiske regimetypen, H3L3 (se avsnitt 1.5) høy avrenning
vinterstid med regn som hovedårsak, og et sommerminimum. Kulde og snø spiller en mindre
rolle i Danmarks avrenning. Som regel har vintermånedene avvekslende frost og mildvær, og
bare unntaksvis er kuldeperiodene lange nok til at et egentlig snømagasin kan dannes.

For flomavløp er derimot snøen av stor betydning. Når varm, fuktig luft kommer inn over et
stort snødekke, eventuelt på frossen mark, kan flomavløpet bli meget stort. De største
flommene i Danmark er likevel målt ved midtsommer etter kraftig regnnedbør, 220 l s-1 km-².
(Lomose å, Lolland)

Normalavløpet i Danmark varierer i hovedsak som nedbøren, med de høyeste avrenninger ca.
15 l s-1 km-² i sentrale og sørlige deler av Jylland. De laveste årsavløpet med verdier omkring 5
l s-1 km-² forekommer på øyene i sørøst og rundt Storebælt. I de sistnevnte områdene forsyner
fordampningen seg med størstedelen av nedbøren før den når vassdragene. Fig. 8 viser både
normalforhold og visse interessante avvik i det danske avløps-regime.
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Figur 8 Målt nedbør og avløp i danske vassdrag. Avløpet er avsatt oppover fra den
gjennomgående 0-linjen. Søylenes totale høyde utgjør nedbøren, og bredden angir
nedbørfeltets areal. Den svarte delen er lik nedbør minus avløp. Figuren viser at
fordampningen kan anslås grovt til ca 350 mm pr. år på Jyllan. Nedbørfelt med vesentlig større
differens P-Q antyder tap av grunnvann, og vesentlig mindre differens, eks. Vejle å, antyder
mottatt grunnvann. Øyene viser generelt noe mindre nedbør, mindre avløp og høyere
fordampning enn Jylland. (Fra Lundager Jensen, 1979)

Figuren viser for det første den regionale forskjell mellom Jylland og øyene som nevnt
ovenfor. Ser vi nærmere på elvene Storå (Højris) og Åresvad å (sideelv til Karup å) på den ene
side, og Vejle å og Funder å på den annen, så har de to første tilsynelatende for liten
avrenning, og de to siste for stor avrenning, i forhold til gjennomsnittet for Jylland.
Forklaringen er geologisk. De to første, Storå og Åresvad å renner mot vest fra området ved
hovedoppholdslinjen for siste istids innlandsis. De løper med slak lengdeprofil mot
Vesterhavet. De to andre elvene, Vejle å og Funder å løper østover fra samme høyderygg i
Midt-Jylland, men dypere nedskåret i morenelandskapet i Øst-Jylland. De øst-løpende elvene
stjeler grunnvann fra de vestgående nabo-vassdragene, ved at grunnvannskillet forskyves
vestover fra det topografiske vannskillet, fig. 9.

I mange tilfeller følger de østlige Jyllandselvene såkalte "tunnell-daler" utformet av det
smeltevann som presset seg frem mot innlandsisens kant under siste istid, altså fra øst mot
vest. Idag er følgelig strømningsretningen snudd om.

Et annet interessant fenomen vist i fig. 8 er Hove å på Sjælland hvor oppumping av grunnvann
til vannforsyning har redusert vannføringen dramatisk. Det er særlig Københavnregionens
vannforsyning som har redusert de naturlige vannføringene i Nordøst-Sjælland sterkt.

Som eksempel viser fig. 10 Græse å. Grunnvann til København pumpes opp fra oppsprukne
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kalklag under 10 m mektige kvartære løsavsetninger. Vannbalanseberegninger viser at nedbør
og fordampning ikke har endret seg vesentlig etter at vanninnvinningen startet med
gjennomsnittlig 142 mm/år. Derimot sank overflateavløpet med 84 mm/år, og
grunnvannsavløpet med 58 mm/år. Nedbørfeltet som før "eksporterte" 35 mm/år som
grunnvannsavløp, "importerer" nå 23 mm/år fra nabofelter.

Figur 9 I Jylland skjærer de øst-løpende elvene seg dypere ned i morenelandskapet, flytter
grunnvannsskillet vestover, og "stjeler" grunnvann fra de vestløpende naboelvene.

Figur 10 Vannbalansen i Græse å, Nord-Skjælland før (a) og etter (b) start av
grunnvannsinnvinning. N er nedbør, E evapotranspirasjon, A0 overflateavløp, Au

grunnvannsavløp oq Q er oppumpet vannmengde. Tallene angir midlere årsverdi i mm år-1.

Vanninnvinning til forbruk påvirker også minimums-vannføringene i de tettest befolkete deler
av Danmark, dvs. på øyene. Her er også nedbøren og grunnvanns-magasinene minst (liten
permeabilitet). Det er ellers i særlig grad grunnvanns-magasinene som bestemmer
minimums-vannføringen. For å kartlegge det ofte sterkt varierende tilskudd fra ulike
grunnvanns-reservoarer, utføres det i Danmark ofte samtidige vannføringsmålinger i ulike
deler av nedbørfeltene etter lang tids tørrvær (synkronmålinger). Deretter estimeres
medianminimum vannføring, som er en mye brukt statistisk størrelse i dansk
vannressursplanlegging.
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Lett gjennomtrengelige bergarter, så som oppsprukken kalkstein, og kort avstand til havet,
fører til at en betydelig andel av grunnvannet i Øst-Danmark sannsynligvis går direkte til havet.

Tabell 1 oppsummerer gjennomsnittlige årlige verdier i mm for vannbalanseelementene i
forskjellige landsdeler i Danmark
(etter S. Rasmussen, 1987):

       Nedbør, P      Avrenning, Qs   Fordampning, Ea

Øst-Jylland        775 425    350
Vest-Jylland 650  275   375 
Sjælland 625 200   425
Lolland   600   150 450

3 FINLAND

           Vi älska våra strommars brus,
           och våra bäckars språng,
           den morka skogens dystra sus,
           vår stjärnenatt, vårt sommarljus,
           allt, allt vad här som syn, som sång
           vårt hjärta rort en gong.

                                 (Johan Ludvig Runeberg)

Finlands hydrologi preges av innsjøene. Landet har 56 000 innsjøer med areal over 1 ha. Men
Finlands innsjøer er ikke jevnt fordelt geografisk. Kystområdene har få innsjøer, og også de
vassdragene som drenerer mot Nordishavet har få, men enkelte store innsjøer. Det er derfor
sentrale og sørøstlige deler av Finland som er de mest typiske innsjøområdene. Det er beregnet
at Finlands innbyggere hver har 1 ha innsjøareal og 30 m strandlinje gjennomsnittlig.

Et annet forhold som preger hydrologien og bruken av vannressursene, er den lange vinteren. I
Nord-Finland kommer halvdelen av nedbøren som snø, og snødekket varer opptil 7 måneder. I
et normalår er innsjøene i Nord-Finland isdekket fra slutten av oktober til begynnelsen av juni.

Nedbøren i Finland viser bare liten geografisk variasjon. I Lappland faller 450-600 mm/år, og i
midtre og sørlige Finland mellom 500 og vel 750 mm/år. Heller ikke årstidsvariasjonen i
nedbør er særlig markert i Finland. Målte nedbørdata blir i Finland rutinemessig korrigert for
målerens oppfangningssvikt. Korreksjonene ligger på 10-15%.
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Fordampningen avtar jevnt fra sør (400-450
mm/år) mot nord (100-300 mm/år). I sentrale
deler av landet er årlig fordampning 300-400 mm.
Finske hydrologer har arbeidet mye med å best-
emme fordampningen fra innsjøer. Generelt har
man funnet verdier som er ca. 50 mm/år høyere
enn den aktuelle fordampningen fra
landoverflater, f.eks. ca. 500 mm/år fra innsjøer i
Sør-Finland.

Den høye fordampningen fra de store innsjøene
gjør at avrenningen blir tilsvarende mindre fra
nedbørfelt med høy sjøprosent. I Finlands
"sjødistrikt" fordamper omlag 2/3 av nedbøren,
og avrenningen er bare 5-7 l s-1 km-², mens den er
ca. 12 l s-1 km-² lengre nord, i nedbørfeltene til
Oulujoki, Iijoki og Kemijoki.

Sesongfordelingen av avløpet i Finland viser
overganger fra "Baltisk regime", H2L3, i det
ytterste kystområdet i SV via "Innlandsregime",
H2L1 til "Fjellregime", H1L1 i Lappland. Det vil si
at Sør-Finland har både en snøsmelteflom og en
høst-regnflom. Lavvannsperioden om sommeren
dominerer i kyststrøkene i SV, mens resten av
landet har lavvannsperiode om vinteren.

Lokalt påvirkes avløpsregimene sterkt av
innsjøene. Nedbørfelt med høy sjøprosent jevner
ut flomtoppene, og kulminasjonen inntreffer
senere enn i felter med færre og mindre innsjøer. I
Saimaa-området kulminerer snøsmelteflommen
først i juli-august, mens vanlig
flomperiode ellers er april-juni, fig. 11.
Vårflommene fører 30-40% av årsavløpet i
Finland og dominerer flomtoppene over hele
Finland, selv om store høst-regnflommer er
vanlige i sørvest, og kan inntreffe selv i Lappland.

I nedbørfelt med lite sjøer kan vårflommaksimum
være svært mye større enn middelvannføringen, som følgende forholdstall mellom midlere
maksimumsvannføring og midlere minimumsvannføring viser: I innlandsvassdrag med mange
innsjøer er dette forholdstallet mellom 2 og 10. F.eks. har Vuoksi-vassdraget som er Finlands
største med nedbørfelt på 61 560 km² og en sjøprosent på 21.3 et maksi-
mums/minimums-forhold på bare 2.

I de store vassdragene i Nord-Finland med forholdsvis få innsjøer, sjøprosent 3-6, f.eks.

Figur 11 Årsvariasjon 1931-1960 i Vuoksi-
vassdraget fra øverst til nederst. Økende
nedbørfeltareal og innsjøprosent gir økende
selvregulering.



19                                                                                                             Nordens hydrologi.

Tornionjoki/Torneälv, Kemijoki og Iijoki, er forholdstallet mellom 10 og 30.
Paatsjoki/Pasvikelv med Enare har derimot en høy sjøprosent og et maksi-
mums/minimums-forhold på 5.

Endelig har de nesten innsjøfrie kystvassdragene langs Østersjøen svært store
vannføringsvariasjoner. Maksimums/minimums-forholdet kan her ofte være over 100 og av og
til over 1000.

Langtidsvariasjonene i avrenningen i Finland viser at vannstander og vannføringer var over det
normale ved århundreskiftet. I 1940-1942 hadde Finland en uvanlig tørr periode. I 1980-årene
har igjen nedbør og avløp vært høye. Mellom 1930 og 1970 sank sommer-lavvannføringene i
Sør- og Midt-Finland, mens vinter-lavvann økte i samme periode.

Et spesielt geofysisk forhold som påvirker vannstandsmålingene i finske vassdrag med små
gradienter (de fleste elver har fall mindre enn 1 0/00) og lange innsjøstrenger, er landhevningen
etter siste istid. Den er størst i Osterbotten og minst i sørøst, og må tas med i vurderingen av
langperiodiske observasjonsdata.

De finske innsjøene er i hovedsak grunne forsenkninger i det iseroderte grunnfjells-platået som
er Finlands overflate. Enkelte steder er endemorener med og demmer opp for innsjøene.
Særlig kjent er de mange store innsjøene nord for Salpausselkämorenene. Total-arealet av
finske innsjøer er 32000 km², eller 9.5% av landets areal.

De finske innsjøene er som nevnt grunne. Gjennomsnittsdybden er bare 6.9 m, og 80% av
innsjøarealet er grunnere enn 10 m. Finland dypeste innsjø, Päijänne, er 95 m. Den 13 km²
store Ullavanjärvi i Osterbotten er mindre enn 1 m dyp. Vannkvaliteten i innsjøene er fra
naturens hånd sterkt humusholdig, med lav saltholdighet og næringsstoff-innhold, og svakt
surreaksjon.

Alle finske innsjøer fryser til om vinteren. Selv i den mildeste sørvestligste delen av landet er
midlere januartemperatur under -40C. Normal islagt periode i innsjø-distriktet er fra tidlig
november til første del av mai, mens sjøene i Lappland er isdekket 1-2 måneder lengre. Den
lengste hydrologiske observasjonsserie i Finland gjelder nettopp isleggings- og
isløsningsdatoer. Det er innsjøen Kallavesi som har sammenhengende observasjoner siden
1834, fig. 12. I perioden 1870-1940 minsket den islagte tiden for Kallavesi med ca. 1 måned
parallelt med en tilsvarende temperaturøkning. I tiden etter 1940 har islagt sesong igjen økt
noe.

I den siste tiden har problemene omkring mulige klimaendringer pga. drivhus-effekten blitt
vurdert med hensyn til de finske innsjøers hydrologi, (Kuusisto, 1988). En fordobling av driv-
husgassene i atmosfæren vil kunne føre til en temperaturøkning på 4-50C om sommeren i
overflatevannet. Isdekket periode vil kunne bli omlag 2 måneder kortere, og de største
innsjøene i Sør- og Midt-Finland vil ikke fryse til hver vinter. Innsjøenes vannbalanse ventes
ikke å endres vesentlig, ettersom økt fordampning vil kompensere mer eller mindre for en
nedbørøkning. Det er en interessant observasjon at juni 1988 ga temperaturrekorder ved de
fleste finske stasjoner for innsjø-temperatur. I Sør- og Midt-Finland var temperaturer over
260C vanlig, og ved halvdelen av stasjonene ble tidligere rekorder overskredet med minst 2.5
0C.
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Figur 12 Glidende 20 års middeltall for isleggings- og isløsningsdato på den finske innsjøen
Kallavesi, og midt-Finland, for perioden 1834-1980. (Fra Kuusisto og Lemmelä, 1980)

Halvdelen av vannforbruket gjennom finske kommunale vannverk er grunnvann, og andelen
øker. Det er særlig i Salpausselkä-området i Sør- og Sørøst-Finland at
grunnvannsforekomstene er store nok og lett nok tilgjengelige fra sand- og grusryggene. Også
andre steder hvor det finnes grusåser fra istiden utnyttes grunnvannet i stor skala. Grunnvann i
morenejord og fast fjell utnyttes lite i Finland.

Utnyttbare grunnvannsressurser defineres i Finland som områder som kan yte minst 250 m³ d-1

(ca. 3 l s-1). Slike nyttbare ressurser anslås til 5.106 m³ d-1.

Tabell 2 Finlands vannbalanse (1930-1960) (Etter Water resources and their utilization
in Finland, 1977)

m³ s-1  mm år-1

Nedbør, P     6600  630
Fordampning, Ea 3500 330
Avrenning Q    3100 300
derav via grunnvann 100-300
midlere maksimum   14000
midlere minimum     1200
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4 ISLAND

         Vatnid rennur gegnum got,
         glufur, holur, sprungur.
         Jardlaga um flædir flot,
         foldar straumur pungur.

For å forstå særtrekkene i Islands hydrologi (og for den saks skyld Islands natur og næringsliv
i allmennhet), er det nødvendig å beskrive de geologiske hovedtrekkene.

Island ligger på den midt-atlantiske ryggen hvor kontinentene driver fra hverandre. Langs
denne aktive sonen i jordskorpa er jordskjelv og vulkanisme vanlig, og berggrunnen består av
lavaer brakt til overflaten gjennom sprekker, kratere og kjeglevulkaner. Denne aktive sonen
krysser Island fra SV til NØ, og inneholder porøse lavaer (isl.: hraun), fra tertiær og kvartær
tid. Faktisk er en ti-del av Islands overflateberggrunn yngre enn siste istid. Islands varme kilder
ligger også nesten utelukkende i denne midt-sonen. I NV og Ø består berggrunnen av tertiære
basalter, som er langt tettere og mere ugjennomtrengelige enn de yngre lavaene. Her er den
vulkanske aktiviteten langt mindre, fig. 13.

Islands breer er et annet dominerende trekk i landskapet. Breene dekker 11.5% av landets
areal, og bestemmer i stor grad vassdragenes regimer, og materialtransporten i vassdragene.
Og i krysningen mellom vulkanisme og breer oppstår Islands mest særpregete hydrologiske
fenomen, jøkullaupene.

Islands klima er utpreget maritimt med rikelig nedbør, kjølige somre og milde vintre. Langs
sør-kysten er vintermånedenes middeltemperatur knapt under 0 0C, og selv på nordkysten er
det sjelden streng kulde. I innlandet er klimaet noe mere kontinentalt. Drivisen, som i tidligere
tider kunne legge seg inn til Islands nordkyst langt utover året, og gi kaldt vær med snøfall og
sen snøsmelting, har i dette århundret bare to ganger, 1902 og 1915, ligget ved kysten til
midtsommer.

Nedbørfordelingen viser store variasjoner. De største nedbørmengdene faller på sørøst-kysten,
hvor bl.a. Vatnajökull får en årsnedbør over 4000 mm og Myrdalsjökull trolig over 5500 mm.
Også vestkysten er svært nedbørrik, mens innlandet og noen av de store dalene i NØ ligger i
regnskygge, og mottar bare 400-500 mm/år. Årstidsfordelingen er den samme over hele
Island, med de største nedbørmengdene senhøstes og vinterstid, november-januar, og med lite
nedbør vår og forsommer, mai-juni.

Også islandske nedbørmålinger lider av den oppfangingssvikt som særlig rammer målere i
sterk vind, og anslag over virkelig nedbør må derfor gjerne bygge på bestemmelser av de
øvrige leddene i vannbalanselikningen. Årlig landsgjennomsnitt anslås til 2000 mm.

Fordampningen i Island er bare kjent fra klimatiske beregninger. Aktuell fordampning anslås
etter dette til 310-414 mm/år.
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Figur 13 Oversikt over Islands geologi (1) Tertiære basaltområder (2) Tidlig-kvartære
vulkanske bergarter (3) Sen-kvartære vulkanske bergarter, lava og sandur-sletter (4) Nåtidige
askevulkaner (5) Aktive vulkaner (6) Eruptive sprekkeområder (Etter Sigurdsson og
Sigbjarnarsson, 1985)

Avløpet i de islandske vassdragene er størst i sør der store områder har en avrenning over 100
l s-1 km-². Laveste avrenning har nordsiden av Islands høyfjellsplatå, hvor årsverdiene er under
20 l s-1 km-². Islands middelavløp utgjør 5150 m³ s-1, eller 1586 mm år-1 (1950-1980). Dette er
klart høyere enn for de andre nordiske land. I tillegg kommer grunnvannsavløp direkte til
havet fra områder uten overflateavløp dvs. særlig lavamarker, sprekkesoner og
sandur-områder. Det direkte grunnvannsavløpet anslås til 106-196 m³ s-1 eller 33-62 mm år-1.

De islandske elvene kan grupperes i tre regimetyper, eller blandinger av dem. Disse tre
hovedtypene er:

  - Elver med direkte avløp, (isl.: dragá). Disse elvenes vannføring følger vekslingene i 
nedbør og snøsmelting i likhet med elver med lite naturlig magasin ellers i Norden. De
islandske dragá-elvene finnes i det eldre basaltområdet i NV og SØ, og ellers hvor
undergrunnen er forholdvis tett.

  - Elver med stor grunnvanns-andel, (isl.: lindá). Disse elvene får ofte sitt vann fra kilder
med grunnvannstilsig. Lindáelvene har liten materialtransport, og jevn temperatur året
rundt. Vannføringene varierer også lite pga. den sterke utjevningen i 
grunnvanns-magasinet. Lindá-elvene finnes mest i områdene med yngre, porøse lavaer.
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  - Breelver (isl.: jökullvatn). Breelvene fører smeltevann, og mange av de største islandske
elvene har klart preg av bretilsig. Fargen er grå eller brun av stor materialtransport og
vanntemperaturen er nær 00C ved iskanten. Vannføringen har en døgnrytme i takt med
smelteintensiteten.

Årstidsvekslingene i vannføring for de tre elvetypene er klart forskjellige. Dragáelvene følger
nedbørens og snøsmeltingens variasjoner. Ettersom Island har nedbørrik og mild vinter, og en
tørrere sommer, vil det typiske sesongforløp være mange og store flommer vinterstid uten den
lange og markerte lavvannsperiode som ofte kjennetegner elver med direkte avløp ellers i
Norden. Vårflommene begynner tidlig, ofte i mars, og er ikke alltid dominerende flom i året.
Dragá-elvene har gjerne et markert sensommer-minimum, før høst- og vinterflommene igjen
kommer.

Lindá-elvenes regime er som nevnt svært jevnt året gjennom. Disse elvene egner seg åpenbart
ypperlig for vannkraftutnyttelse ettersom naturen selv har sørget for utjevningsmagasinger,
(Sog og Laxá). Island har et svært stort vannkraft-potensiale (teoretisk 250 TWh/år, men
produksjonen er hittil bare 4.2 TWh, 1988). Dertil kommer 0.25 TWh geotermal
elektrisitetsproduksjon.

Breelvene har markerte minima vinterstid, begynner å øke i april, når maksimum i juli-august,
og synker så utover høsten til neste vinter-lavvann. Breelvenes store materialtransport gir
opphav til brede og flate grussletter foran breen, hvor elveløpene stadig skifter sideveis etter
som materialet sedimenterer. Det islandske ordet for en slik grusslette, sandur, er blitt
internasjonalt. Prototypen på en sandur er Skeidarársandur fra Vatnajökull.

Fig. 14 viser eksempler på de tre regime-typene.

Jøkullaupene krever spesiell omtale. Et jøkullaup er et plutselig utbrudd av vann fra en isdemt
innsjø eller fra et vannmagasin inne i en bre. Særlige teoretiske spørsmål knytter seg til
jøkullaup fra de geotermisk aktive områdene under islandske breer. De mest kjente, og mest
dramatiske, er jøkullaupene fra Grimsvotn på Vatnajökull og fra vulkanen Katla under
Myrdalsjökull. Grimsvotns jøkullaup kommer fra et reservoar som bygger seg opp med en
periode på 5-6 år. I løpet av hver syklus stiger vannstanden under breen ca. 100 m, og en
forsenkning på 30 km² dannes over vannet, hvor isen flyter som en is-shelf. Vannet antas å
stamme fra smelting over et geotermisk område. Når volumet når ca. 3 km³ (3 000 millioner
m³), tømmes Grimsvotn i et jøkullaup som strømmer ut over Skeidarársandur med
vannføringer omkring 50 000 m³ s-1.

Vulkanutbrudd fra Katla utløser de voldsomste jøkullaup. I løpet av få timer når vannføringen
mellom 100 000 og 200 000 m³ s-1. Slike vannføringer er sammenlignbare med Amazonas.
Ettersom vulkanutbrudd ikke kan smelte is med en slik smeltehastighet, antas det at det
bygges opp et vannmagasin på grunn av magmavarme i tiden før utbruddet, (Björnsson,
1975).
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Figur 14 Eksempler på de tre hovedtypene avløpsregimer i islandske elver: "dragá" med få
naturlige magasiner, "jökulvatn", breelver med mye smeltevann i sommerhalvåret, og "lindá"
med stor grunnvannsandel fra porøse lavaområder. (Etter målinger av S. Rist)
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Islands breer dekker 11 800 km² eller 11.5% av landets areal. Den største, Vatnajökull, er
alene 8 400 km². Med mulig unntak av Vatnajökull er alle islandske breer tempererte, dvs. at
breoverflaten smelter sommerstid. Glasiasjonsgrensen, som er det nivå hvor breer kan dannes
og vokse under dagens klima, avtar fra 1500 m o.h. nord for Vatnajökull, til 750 m.o.h lengst
NV. Breene eroderer kraftig i de forholdsvis løse lavabergartene, og materialtransporten fra
Islands overflate til havet er på 80 mill.tonn pr. år, eller ca. 800 t km-² år-1. Se forøvrig kap.
1.3.

Islandske grunnvanns-ressurser øker i betydning som følge av økende befolkning med økende
konsum pr. innbygger, og på grunn av økende kvalitetskrav til fiskeforedlingsindustrien, og
raskt voksende fiskeoppdrett. Som eksempel nevnes at Reykjaviks vannforbruk i 1983 var 900
liter p-1 dag-1. I 1988 passerte vannbehovet for smoltproduksjon i Island
husholdningsforbruket. Konsumtallene var henholdsvis 3.6 m³ s-1 og 3.0 m³ s-1.
Vannforsyningen er helt dominerende basert på grunnvann, ettersom overflatevannskilder ofte
forurenses under flom og fra jorderosjon, (Sigurdsson og Einarsson, 1988).

Figur 15 Store grunnvannskilder i Island finnes i hovedsak i de yngste lavabergartene, jfr. figur
13. Legg merke til at mange store kilder ligger i utkanten av de områder uten
overflateavrenning. (Etter Sigurdsson og Einarsson, 1988)

Det er berggrunnen i den senkvartære vulkanske sonen (se innledningen) som gir de beste
betingelsene for grunnvannsutnyttelse. Lavaene og andre vulkanske bergarter er her ytterst
permeable, og sprekke-svermer øker infiltrasjonen sterkt. Permeabiliteten i denne sonen er
typisk 0.001 - 0.1 m s-1 Dessuten er porøsiteten ofte svært stor, i enkelte bergarter opptil 50%.
Mange grunnvannskilder i denne sonen har ytelser mellom 5 og 20 m³ s-1. Mange av de
viktigste kildene finnes i utkanten av områder uten overflateavløp, fig. 15.

I de delene av NV- og SØ-Island hvor berggrunnen består av tette og lite permable tertiære
basalter, er også betingelsene for grunnvannsforsyning langt dårligere. I disse landsdelene er
derfor også sedimentære avsetninger interessante som akviferer (morenedekke, elvegrus,
rasmateriale og forvitringsdekke). Ytelsene fra enkeltkilder eller brønner er typisk 1-10 l s-1,
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og bare sjelden over 100 l s-1.

Islands varme kilder utnyttes teknisk for fjernvarme, og er populære for bading. Varme kilder
finnes over hele Island, hyppigst i den sentrale vulkanske sonen, og sjeldnest i sørøst. Den
normale termiske gradient for Vest-Island er 0.1 0C m-1. Til sammenlikning er normal gradient
for resten av Europa bare en tredel, 0.03 0C m-1. Vannet i de varme kildene er grunnvann som
har strømmet gjennom den oppsprukne jordskorpa dypt nok til å bli varmet opp, og som
deretter når overflaten med temperaturer opp til 100 0C.

I enkelte områder er den termiske gradienten særlig høy, omkring 1 0C m-1. Sirkulerende
grunnvann kan under slike betingelser bli utsatt for sterk konveksjon. Når det overhetede
vannet eventuelt kommer nærmere overflaten og dermed under lavere trykk, fordamper det,
og en blanding av vanndamp og vann strømmer ut. Vannet i slike kilder er vanligvis surt og
svovelholdig. Kilder med varm vanndamp utnyttes enkelte steder for elektrisitets-produksjon.
Det best kjente og største av disse kraftverkene er Krafla, (nær Myvatn, Nord-Island)

5 SVERIGE

           Låt sista älven,som brusar i vår natur,
           brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!

                                             (Evert Taube)

Sveriges hydrologi viser en større variasjon enn f.eks. Danmarks og Finlands ettersom den
geografiske utstrekning er større, og høydeforskjellene likeså.

Nedbøren kommer hovedsakelig som frontnedbør med lavtrykk fra vest. På grunn av den
orografiske forsterkningen får Vest-Sverige større nedbør enn Øst-Sverige. De største
nedbørmengdene, rundt 1500 mm år-1, faller i fjelltraktene mot Norge fra Jämtland og
nordover. Sarek-massivet på høyde med Sulitjelma, mottar ca. 2000 mm. Et annet
nedbørmaksimum ligger på vestsiden av det sørsvenske høylandet, med nedbørmengder på vel
1000 mm år-1. Indre Norrland og Østersjøkysten i sørøst får bare ca. 400 mm nedbør årlig. Jo
lenger øst vi kommer i Norden, jo større betydning har konvektiv bygenedbør.

Hele Sverige, som Danmark og Finland, har de minste nedbørmengder på senvinter og vår, og
de største på ettersommeren, juli-august.

Snødekkets varighet avtar fra fjelltraktene i Norrland, hvor snøen normalt ligger fra slutten av
september til slutten av mai, og til Skåne hvor det i likhet med Danmark knapt er noe
permanent snødekke, men snarere en veksling mellom snøfall og mildvær med smelting
gjennom januar-februar. Midlere maksimalt snødyp varierer tilsvarende fra under 20 cm i
Skåne og rundt de sørlige kystene, til 100-120 cm i fjellområdene. Snøsmeltingen kan være
intens; høyeste døgnsmelting i Norrland er målt til 29 mm vann i et regnfritt døgn med nesten
overskyet himmel. Høyeste timeverdi var 3.6 mm i klart vær og +13 0C.
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Fordampningen fra Sveriges overflate
varierer fra nær 450 mm år-1 i sør til omkring
150 mm i nord. Ettersom både nedbør og
fordampning er nær 400 mm år-1 i
Sørøst-Sverige, oppstår det på Øland og
Gotland et tørt klima. Tørke-preget
forsterkes av permeabel kalkstein hvor det
lokalt skjer karst-drenering. Denne
naturtypen er ganske unik i Norden.

Avløpsregimene i Sverige er klart preget av
vinterens snøakkumulering og
smelteflommer om våren. Sørvest-Sverige,
Skåne og sørøst-kysten har likevel atlantisk
regime (vintermaksimum +
sommerminimum). Sørøst-Sverige fra
Småland til Uppland har sommerminimum
og en sekundær høstregnflom. Med en
overgangssone i Midt-Sverige, har hele
Nord-Sverige fjellregime (vinterlavvann +
vårflom).

Avløpets størrelse øker generelt fra sør mot
nord fra under 200 mm (4-5 l s-1 km-²) til
1500 mm år-1 (45 l s -1 km-²).

Dreneringsmønsteret for de svenske elvene
karakteriseres av en rekke store vassdrag
som renner fra norskegrensen mot
Bottenviken. De 11 store norrlandselvene fra
Torneälv til Dalälven har alle nedbørfelt over
10 000 km², og middelvannføringer fra 140
m³ s-1 (Ljungan) til 510 m³ s-1 (Luleälv). De
tre øvrige svenske vassdragene som regnes
blant "de 14 store" er: Mälaren-Norrstrom,
Vättern-Motalastrom og Vänern-Gotaälv.
Elvene i Sør-Sverige stråler ut fra Smålands
høyland, og har betydelig mindre nedbørfelt
og vannføringer, se fig. 16.

Flommene fra de store Norrlands-elvene er
preget av at det norrländske skogsområdet
er svært enhetlig. Snøsmeltingen foregår
omlag samtidig fra hele området, og
vårflommen blir svært konsentrert.
Forholdstallet mellom midlere flom og
middelvannføring er 3-6. Både Torneälv og

Figur 16 Avrenningen i de største svenske
elvene, med mere enn 100 m3 s-1 normal
flomvannføring. Svarte linjer viser normal
vannføring, svart+grå viser normal flom. (Etter
Atlas över Sverige, 1957)
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Ångermanälven har største målte flom over 3000 m³ s-1. I mindre vassdrag blir naturlig nok
forskjellen mellom flom- og middelvannføring større. Særlig i Bohuslän skjer avrenningen
hurtig i nedbørfelter som har mye fjell i dagen, og ellers mye tette leirer.

De store mellomsvenske innsjøene har en stor selvregulering på avløpet. Väneren er dessuten
Sveriges største reguleringsmagasin med 9.4 milliarder m³ (9.4 km³). Reguleringsgraden i
Gotaälv er 73 %, og midlere årlig flom ved utløpet er bare 1.15 ganger middelavløpet.

Den mest "typiske" svenske innsjø er den lange smale fjellsjøen, f.eks. Torneträsk, utskåret av
isen. Antallet svenske innsjøer er beregnet til 100 000.

De naturlige betingelsene for store grunnvannsressurser er ikke de beste i Sverige.
Berggrunnen er for det meste granitt og gneis, som er ugjennomtrengelig for vann, bortsett fra
i sprekkesonene. Berggrunnen er dekket av bunnmorene eller leire, som også kan være meget
kompakt. Løsmassene er jevnt over grunne, 5-15 m, og bare i Skåne kommer
kvartær-avsetningene mere allment opp i tykkelser på 50 m.

Det er en kvartær-avsetning, derimot, som er svært viktig for svensk grunnvanns-hydrologi,
nemlig eskerne, grusåsene som ble avsatt av smeltevannselver under innlandsisen - eller nær
iskanten. De kan ofte følges sammenhengende mer enn 100 km. Eskerne består av sand, grus
og stein med høy porøsitet og høy hydraulisk ledningsevne, 10-² - 10-4 m s-1 Begge deler er
viktige egenskaper for en god grunnvanns-ressurs. Brønner i morene gir bare lave ytelser,
sjelden mer enn 1 l s-1, mens eskerne lokalt kan gi opptil 500 l s-1. I mange tilfeller brukes
eskere til kunstig infiltrasjon, fig. 2.

Grunnvannsforsyning fra sprekkesoner i berggrunnen er også viktig lokalt, og kan gi opptil 20
l s-1, selv om vanlige ytelser er langt mindre.

 Grunnvannsvariasjonene følger i hovedsak avløpsregimene, se forøvrig 1. I Sverige har
grunnvannstandene i nord et minimum om vinteren og maksimum sensommers. Midt-Sverige
har maksimum etter vårflommen, minimum sensommers og et mindre maksimum om høsten.
Lengst sør i Sverige kulminerer grunnvannet om vinteren og når minimum om sommeren.

Sverige har med sitt sterkt differensierte og høyteknologiske næringsliv, også et høyt
vannforbruk. Mange av bruksformene har klare virkninger på vannets kretsløp og
vannkvaliteten. Sverige frembyr derfor mange eksempler på hydrologiske konsekvenser av
menneskelig aktivitet. Noen slike berøres kort i det følgende.

Svensk vannkraft har et teoretisk potensiale på 200 TWh, hvorav 130 TWh anses teknisk
utnyttbart, og for tiden ca. 100 TWh økonomisk nyttbart. Årsproduksjonen fra svenske
vannkraftverk er for tiden vel 68 TWh (1988). Det er særlig de nordsvenske vassdragene som
er utbygd. Blant de store elvene er idag bare Torneälv, Kalixälv, Piteälv og Vindelälven
uregulerte.

Indalsälven er et godt eksempel på en nordsvensk "kraft-elv". Nedbørfeltet er 26 720 km²,
middelvannføringen 460 m³ s-1, og det er bygget magasiner på tilsammen 5.2 milliarder m³.
Reguleringsgraden er dermed 37 %, fig. 17. En så omfattende regulering endrer både
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vassdragets natur fra en serie med sjøer, stryk og sakteflytende partier til magasiner, dammer
og kraftstasjoner. Avløpets naturlige variasjoner, som i denne delen av Sverige betyr
vinterlavvann, vårflom-maksimum, og en sekundær høstflom, kan vendes helt om. For å
tilfredsstille det store kraftbehovet vinterstid, reguleres magasinene slik at vannføringen blir
høyest om vinteren og lavest om sommeren, fig. 18. Vårflommen forsvinner praktisk talt. Ved
uheldig utforming av reguleringsdammene, spesielt ved brede flomoverløp, og lite hensyn til
behovet for å reservere magasinkapasitet til flomdempning, er det også mulig at en regulering
kan øke flomavløpet i forhold til det naturlige. Dette vil særlig være en risiko om høsten med
nær fulle magasiner. Andre hydrologiske effekter av kraftregulering er svakere is eller isfrie
strekninger vinterstid der vannhastigheten og/eller vanntemperaturen øker etter reguleringen.
Større åpne vannflater vil produsere mere is under kuldeperioder, og i kombinasjon med raske
endringer i regulert vannføring, kan det skapes store isproblemer. Reguleringer har som kjent
en rekke andre virkninger på vannmengder og vannkvalitet som vi ikke kommer inn på her
(f.eks. næringsforhold og gytemuligheter for fisk, erosjon, tåkedannelse og andre
lokalklimatiske virkninger).

Figur 17 Inndalsälven er sterkt utbygd for vannkraftproduksjon. De regulerbare magasinene
utgjør 37% av nebørfeltets midlere årsavløp. (Fra Water in Sweden, 1971)
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Figur 18 Regulering for vannkraftproduksjon (heltrukket) kan endre det naturlige regimet
(stiplet) totalt. I eksemplet, Indalsälven, magasineres vann om våren og tappes ut om vinteren
når kraftbehovet er størst. (Fra Melin, 1970)

Sverige er et land av byer og tettsteder. Det antas at i år 2000 vil 90% av svenskene bo i
bymessige strøk. Hydrologiske konsekvenser av dette er flere. Lokal vannforsyning blir hardt
presset, og det må søkes løsninger med storstilt overføring av vann over lange strekninger.
Stockholms-regionen og Skåne har idag betydelig mindre vann disponibelt lokalt enn Sverige
forøvrig.

Byområder har særegne drenerings-problemer pga. de tette overflatene. Maksimal avrenning
fra et city-område kan være 100 ganger større enn fra landområdene omkring. Med eksempel
fra Sverige kan aktuelle tall være henholdsvis 150 l s-1 ha-1 og 1.5 l s-1 ha-1.  De største
flommene i urbane områder i Sverige skyldes sterk konvektiv sommer-nedbør, gjerne i august.
(Langs Norges kyst er ikke dette tilfelle, her er største urbanflom ofte en kombinasjon av sterk
snøsmelting og nedbør om vinteren). De mange tette flatene i byområdene fører til redusert
infiltrasjon. Dermed reduseres også grunnvannsdannelsen, grunnvannet synker,
porevanntrykket likeså, og byggegrunnen setter seg med risiko for sprekker i bygningene. De
mange tunneller i byene drenerer mye vann, og bidrar derfor i samme retning.



31                                                                                                             Nordens hydrologi.

Tabell 3

Sveriges nasjonale vannbalanse,1931-1960. (Fra Water in Sweden, 1977)

                          km³ år -1       mm år-1

Nedbør, P 325 720
Fordampning, Ea 150 330
Avløp Q 175 390
Grunnvannsavløp     0,7
direkte til havet

6 NORGE

           Når fjordene blåner som markens fiol,
           og breene glitrer i spillende sol,
           når liljekonvallen ved foten av hegg
           står duftende skjønn langs med klippenes vegg,
           mens elven bak orkrattet danser seg vill,
           og trosten i granlien synger dertil,
           - da røres mitt bryst, da blott hviske jeg kan:
           "Gud signe deg, Norge, mitt deilige land!"

                                          (John Paulsen)

Norge er et av de land i verden som har de største vannmengder pr. innbygger, målt som
overflate-avrenning, nemlig ca. 260 000 l p-1 døgn-1. Til sammenlikning er det globale
gjennomsnitt knapt 1/10: ca. 25 000 l p-1 døgn-1, og Island er i en særstilling med 7 ganger
Norges vannmengder pr. innbygger.

Årsaken til Norges gunstige situasjon er, som vel kjent, at landet ligger midt i banen for
nedbørområdene som følger lavtrykkene langs polarfronten. Norges fjell tvinger de fuktige
luftmassene fra vest og sørvest opp, med avkjøling og store nedbørmengder som resultat.
Maksimalsonen for nedbør ligger 30-70 km inn fra kysten, hvor hevningen av luftmassene på
grunn av fjell-topografien er sterkest. De største nedbørmengdene faller i høydenivået 150-300
m o.h. (Førland, 1979). Denne formen for nedbørdannelse kalles orografisk. Det er særlig
fjellområdene mellom Sunnfjord og Nordfjord, og sør for Bodø som har ekstremt store
nedbørmengder. Her er midlere årsnedbør 4000-5000 mm år-1, og breer er dannet hvor
sommervarmen ikke strekker til for å smelte vintersnøen. I de nevnte maksimalområdene for
årsnedbør finner vi henholdsvis Ålfotbreen og Svartisen.

Det nasjonale stasjonsnett for nedbør kan ikke gi pålitelige data for virkelig nedbør i fjellet.
Dels er det vanskelig å drive observasjoner regelmessig uten observatører, og det er derfor
svært få nedbørstasjoner over 1000 m o.h. Dels er oppfangningssvikten for standard
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nedbørmålere et alvorlig problem overalt, og særlig i fjellet med sterke vinder og mye
snønedbør. Vår kunnskap om virkelig nedbør i fjellet bygger derfor i stor grad på indirekte
data, fra avløpsmålinger i vassdragene og fra snømålinger på breene og andre fjellstrøk. Så
stor kan oppfangingssvikten være at avrenningen i elvene enkelte steder tilsynelatende er
større enn nedbøren, målt i nedbørmålere. Da dette forholdet ble kjent i sin tid, ble det omtalt
som "det hydrologiske paradoks". Observerte data fra nedbørstasjoner er likevel svært nyttige
som relative indekser på variasjon i tid og rom, og enkelte interessante nedbør-observasjoner
gjengis her:

Største målte døgnnedbør, 230 mm, ble målt i Indre Matre i Hordaland 26. november 1940.
Også største månedsnedbør er målt på Vestlandet, nemlig 1134 mm i Haukeland i januar 1989.
Regner vi nedbør i 30-dagers perioder, har enkelte Vestlandsstasjoner hatt over 1300 mm.
Både 1988 og 1989 var uvanlige år meteorologisk, bl.a. fikk Oslo (Blindern) ny årsrekord med
1083 mm i 1988. Og Brekke i Sogn satte ny Norges-rekord for årsnedbør i 1989 med 5350
mm.

Lavest nedbør i Norge har dalbunnene i regnskyggen  øst for Jotunheimen (Lom, Skjåk,
Lesja), og Finnmarksvidda hvor årsnedbøren bare når opp i 300-400 mm.

I Lesja overstiger fordampningen enkelte år nedbøren, slik at vannets saltinnhold felles ut nær
jordoverflaten som skorper. Slike forhold er ellers kjent fra jordens aride strøk. Bøndene i
området har tradisjonelt motvirket vannmangelen med vanningsanlegg forsynt fra fjellsidene
omkring, og med leskigarder for oppsamling av snø vinterstid.

Over Østlandet spiller bygenedbør om sommeren en rolle for nedbørklimaet, og som årsak til
flommer i små vassdrag.

Fordampningen i Norge varierer mellom ca. 150 mm år-1 og 400 mm år-1. Fordampningstallene
er anslag som bygger på meteorologiske beregninger. Bare i få tilfeller er det gjort direkte
vannbalanseberegninger som kan bekrefte anslagene. Målinger av fordampning fra fri vannflate
sommerstid viser at temperaturen er den viktigste faktor som bestemmer fordampningen.

Midlere årlig avløp i Norge viser stort sett samme variasjon som nedbøren. Lavest spesifikk
avrenning har traktene omkring Mjøsa, øvre Gudbrandsdal og indre Finmarksvidda, hvor
avrenningen er bare 10-12 l s-1 km-². Langtidsgjennomsnitt for hele landet er ca. 39 l s-1 km-².
Høyeste observerte avløp forekommer ved Ålfoten-massivet, hvor enkelte elver, Riseelv og
Norddalselv, har et midlere årlig avløp omkring 150 l s-1 km-².

Gjennomsnittlig avløp for enkeltår kan variere ganske kraftig. Det er ikke uvanlig at høyeste
årsavløp i et vassdrag er det dobbelte av normalt avløp. Variabiliteten i årsavløpet kan studeres
ved hjelp av variasjonskoeffisienten, cv = s / Q. I Norge er cv minst, 0.15, i midtre strøk av
Vestlandet og Nordland, og høyest, 0.35, på Sørøstlandet (Tollan, 1972). Dette henger
rimeligvis sammen med stabiliteten i polarfront-lavtrykkene som bestemmer Vest- og
Nord-Norges nedbør. Nedbørfelt med breer viser også liten variabilitet i årsavløpet ettersom
varme, tørre år som gir lavt avløp generelt, likevel kan gi betydelig smelteavrenning i
brefeltene.
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Avløpsregimene i Norge spenner fra det atlantiske regime i ytre kyststrøk fra Østfold til
Lofoten, med høy vintervannføring og sommertørke, til fjellregime med lavvann like før den
helt dominerende snøsmelteflommen om våren. Fjellregimet dekker stort sett Finnmark og
indre strøk ellers i Nord-Norge, samt Sør-Norge over ca. 1000 m o.h. Midtre deler av
Østlandet og Trøndelag, og fjordstrøkene på Vestlandet og i Nordland har innlandsregime (og
overgangsregimer), hvor en høstregnflom er nokså årviss.

Flommene i Norge kan klassifiseres i tre typer etter dannelsen. Vårflommen skyldes
snøsmelting, og kan eventuelt forøkes av nedbør i smeltetiden. Vårflommens kulminasjon
bestemmes bare delvis av snømagasinet i nedbørfeltet, men i stor grad av
temperaturutviklingen under smeltingen. De største vårflom-vannføringer har Glomma. Under
Glommas vårflom 1967 var kulminasjonsvannføringen ut av Øyeren ca. 3600 m³ s-1. Denne
flommen hadde et gjentaksintervall på ca. 100 år.

Utover sommeren og høsten forekommer rene regnflommer, både etter frontnedbør og
bygenedbør. Fig. 19. De høyeste spesifikke flomavløp inntreffer i steile, vegetasjonsfattige
Vestlands-felter, hvor de kan nå opp i 2000-3000 l s-1 km-² fra felter på 2-5 km². Fra små
urbane felter kan flomintensitetene bli enda større. Høstflommer etter regn har større
spredning omkring middelverdien enn vårflommer. Det betyr at jo lengre periode vi betrakter,
desto større sannsynlighet er det for at den største flommen vil være en regnflom, eller en
kombinert regn-/smelteflom.

Langs kysten er ofte største flom en kombinert regn-/ smelteflom om vinteren. Ettersom 80%
av landets tettstedsbefolkning bor langs kysten, har dette stor betydning for dimensjonering av
avløpssystemene i norske byer.

Fig. 20 viser fordelingen av norske observerte maksimalflommer i små vassdrag, med
utbredelsen av enkelte særlig kjente flommer inntegnet. I en klasse for seg blant norske
flommer står "Storofsen" fra 1789. Den inntraff i slutten av juli etter en sen vår, og etter flere
ukers sterk nedbør. De største skadene kom etter omfattende jordras og utglidninger i øvre
Gudbrandsdal og Østerdal, men også andre deler av Østlandet ble rammet. Vannføringen ut av
Øyeren var trolig omlag 5000 m³ s-1 på det høyeste. Gjentaksintervallet for "Storofsen" er
naturligvis uvisst, da flommer av sammenlignbar størrelse ikke er målt i Skandinavia. Muligens
kan den ha vært en 1000-årsflom.

Norge er rikt på innsjøer. Omkring 200 000 opptar 7 % av landets areal. Denne mangfoldighet
av innsjøer skyldes særlig isens erosjon i berggrunnen under de kvartære nedisninger.
Iserosjonen har ført til svært store dyp i enkelte innsjøer, således 514 m i Hornindalsvatnet,
dvs. 462 m under havets overflate. Dype sjøer har en markert termisk skiktning vinter og
særlig sommer, som fører til at gjennomstrømmingen for en stor del skjer i et tynt overflatelag.
Dette har konsekvenser for innjøenes sårbarhet overfor forurensninger, idet oksygentilførsel til
de dypere lag under sprangskiktet begrenses til fullsirkulasjonsperiodene vår og høst.

Mange av Norges innsjøer er vel egnet for regulering på grunn av beliggenhet og form. Totalt
er det ved norske kraftverk ca. 800 reguleringsmagasiner med et samlet volum på vel 58 km³
(1990), dvs. 16 % av årlig avløp. De største regulerings-magasiner er Blåsjø, 3.1 km³ i
Ulla-Førre og Tustervatn-Røssvatn 2.3 km³ i Røssåga.
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Figur 19 Et kraftig uvær med store nedbørsmengder over Østlandet og Sørlandet i midten av
oktober 1987 førte til skader for ca. 650 mill. kr. Kartet viser gjentaksintervall (år) for største
døgnavløp under denne flommen, sammenliknet med andre høstflommer. (Fra Engen, 1988)



35                                                                                                             Nordens hydrologi.

Figur 20 Langs kysten fra Troms og sørover skyldes de største flommene i små vassdrag
høstregn, mens snøsmeltingen gir årets største flom i innlandet. Områder hvor enkelte kjente
flommer har vært den største observerte flom er spesielt avmerket. Det forekommer enkelte år
meget store vinterflommer i kyststrøkene, og selv i innlandet med vårflom-dominans kan i
sjeldne tilfeller høstregn gi storflom. (Fra Tollan, 1977)
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Vannkraften dominerer totalt Norges elektrisitetsproduksjon. Vannkraften utgjør ca. 47% av
landets energiforbruk. Elektrisitetsforbruket pr. innbygger i Norge er ca. 24 000 kWh pr. år.

Temperaturen i elver og innsjøer gjenspeiler i hovedsak lufttemperaturen, men
sommertemperaturen kulminerer senere og med lavere maksimum i vassdragene. Utover
høsten og vinteren avkjøles vannet mot 00C når lufttemperaturen synker. Innsjøer og
stilleflytende partier vil normalt islegges i Norge, avhengig av vær, høyde, turbulens og
vannets varmeinnhold. Små, grunne innsjøer på Østlandet er vanligvis islagt mellom siste del
av november og april-mai. Store innsjøer er islagt kortere tid, og Mjøsa f.eks. islegges helt
bare enkelte år.

Når vannhastigheten øker forsinkes isleggingen, og dersom en elv skal islegges må
vannhastigheten ikke overstige en viss grense, som er avhengig av vanntemperaturen. Er
overflatehastigheten 0.6 m s-1 vil elven holde seg åpen selv om vannet bare har en temperatur
på 0.02 0C. I kuldeperioder kan det på enkelte åpne elvestrekninger bygge seg opp dammer av
bunnis og sarr. Ved værforandringer eller store vannføringsøkninger kan isdammene briste, og
det kan bli isganger med store skader i vassdraget. Vinterisganger er årvisse i mange elver på
Østlandet og i Trøndelag, særlig under isleggingstiden. Også under vårløsningen kan det gå
store isganger med skader i vassdraget.

Der hvor reguleringer fører til høyere vannføring om vinteren vil elvene gå lengre åpne.
Nedenfor magasiner og kraftstasjoner er dessuten gjerne vanntemperaturen litt høyere enn
under naturlige forhold. Dette forandrer selvsagt betingelsene for isproduksjon og frostrøyk.

Oppmerksomheten om markvann og grunnvann har vært forholdsvis liten i Norge, og
nasjonale stasjonsnett for datainnsamling har vi først fått i de senere år. Dette henger nok
sammen med at våre geologiske forhold med mye tette bergarter og liten løsmassemektighet
har begrenset utnyttelsen av vannressursene i undergrunnen. Likevel er variasjonen i
markvanns- og grunnvannsmagasin gjennom året betydelig for vannbalansen. Både for
markvann og grunnvann kan vi anslå årsamplituden til 50-200 mm. Den umettete sonen er
oftest tynn i Norge, og grunnvannet treffer vi ofte på noen få meters dyp i løse avsetninger.

Betydningen av grunnvann som drikkevanns-kilde øker i Norge, og ca. 15 % av befolkningen
drikker nå grunnvann. Denne prosenten er mye høyere i mange andre land. I Østlandets
dalfører får flere tettsteder sitt vann fra vannførende løsmasser avsatt i dalbunnen av elver eller
innlandsisen. Langs kysten finnes mange borebrønner i fast fjell for vannforsyning til
befolkningen. Ytelsene fra brønner i sand- og gruslag er oftest større enn fra fast fjell. Porøse
bergarter som porfyr, eller bergarter som lett sprekker opp, så som kalkstein og sandstein, gir
likevel bra med vann, 2000-4000 l t-1 er vanlig.

Vannkvaliteten i vassdragene bestemmes av nedbørens kjemiske sammensetning, nedbørfeltets
geologi og biologiske og menneskelige aktiviteter. Nær kysten er vassdragene sterkt preget av
havsalter, og har høye konsentrasjoner av Na og C1, og også Mg og SO4. Sulfatinnholdet er i
stor grad bestemt av langtransporterte luftforurensninger.

I områder med harde og forvitringsbestandige gneisser, granitter og sandsteiner er vannet
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saltfattig ("bløtt") og naturlig svakt surt. I områder med kambro-silur-bergarter, bl.a.
Oslo-området, har vannet høyere saltinnhold og er mindre surt. Ca og HCO3 er ofte
dominerende ioner. Elver som renner gjennom strøk med marine leirer har høyt saltinnhold og
stor suspendert materialtransport.

De største forurensningsproblemene i norske vassdrag er knyttet til
* Forsuring
* Overgjødsling (eutrofiering)
* Mikrobiologisk forurensning, og
* Miljøgifter

Forsuring, med fiskedød og fattigere artsliv som resultat, har særlig rammet Sør-Norge. Også
Finnmark får tilførsler av forurenset luft og nedbør. I tillegg til S- og N-forbindelser inneholder
den sure nedbøren ofte også metallforurensninger (Pb, Zn og Cd) og organiske
mikroforurensninger. Sulfat-innholdet i vassdragene på Sør- og Østlandet har gått ned mellom
1974-75 og 1986, mens nitratinnholdet gikk opp på Sør- og Sørvestlandet. Innsjøenes pH var
lite endret.

Overgjødsling er et utbredt problem i Norge. Rensing av avløps-vann har bedret situasjonen i
mange vassdrag, eks. Mjøsaksjonen, mens lekkasjer på avløpsnett, avløp fra spredt bebyggelse
og landbruksforurensning fortsatt gir store problemer andre steder.

Mikrobiologisk forurensning i form av bakterier kan komme fra urenset avløpsvann, men også
fra rensete avløp hvor effektiviteten er liten.

Miljøgifter (tungmetaller og organiske miljøgifter) har mange kilder: industri, gruver,
søppelfyllinger, kommunalt avløp og plantevernmidler. Selv om mange vannforekomster er i
bedring, ikke minst enkelte fjordområder, er det et meget langsiktig problem å bli kvitt
miljøgift-belastningen.

Materialtransporten i norske vassdrag er ikke systematisk undersøkt, og først i løpet av
1980-årene er det bygget opp en operativ overvåking i utvalgte vassdrag. Den suspenderte
partikkeltransporten er nokså godt kjent i bre-vassdrag, hvor årlig transportmengde varierer
fra 200 til 2800 t km-² breareal. Bunntransporten er anslått til 30-50 % av totaltransporten.

Også områdene med marine leirer langs kysten er stedvis utsatt for kraftig erosjon med høye
konsentrasjoner av suspendert slam. Verdier mellom 15 og 450 t km-² år-1 angir
variasjonsbredden. Fra brefrie vassdrag med skogdekket morene over marin grense er
partikkeltransporten liten, typisk 5 t km-² år-1. Erfaringene viser at erosjon og påfølgende
materialtransport er sterkt variabel, og kan domineres av isolerte hendelser over korte tidsrom.

Transporten av kjemisk løste stoffer bestemmes dels av tilførslene fra luft og nedbør, og dels
av nedbørfeltets geologi. Generelt er den kjemiske forvitringen størst i områder med kalkrike
bergarter og minst i områder med grunnfjellsbergarter og dyperuptiver.

Praktisk talt hele landet er snødekket en kortere eller lengre tid av året, men snømengdene
varierer mye geografisk og fra år til år. Varig snølegging skjer normalt allerede i september i
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de høyeste fjellpartiene og på Finnmarksvidda. I de lavere delene i Sør-Norge legger snøen seg
vanligvis i november og desember.

Tabell 4 viser bl.a. det kjente fenomen at Sørlandet i enkelte værsituasjoner med østavind om
vinteren kan få svært store snømengder (Gjerstad, maksimaldybder). Merk også kontrasten
mellom f.eks. Vestlandets kyststrøk med stor vinternedbør, men lite snø (Fitjar), og
Finmarksvidda med liten vinternedbør, men et betydelig og langvarig snødekke (Jotkajavre).

Tabell 4 Midlere og maksimal snødybde i cm for utvalgte steder.
             

S O N D J F M A M J
Jotkajavre midd. 3 15 29 39 51 65 76 75 43 2

maks. 26 46 68 88 91 103 125 129 132 100

Tustervatnet midd. 0 3 21 47 87 126 148 146 88 9
maks. 17 43 88 133 210 234 278 270 201 114

Fitjar midd. - 0 1 1 2 2 2 0 - -
maks. - 0 42 30 47 53 32 12 5 -

Gjerstad midd. - 1 7 28 41 48 52 27 1 -
maks. 0 79 76 190 208 218 196 177 75 -

Tufsingdal midd. 0 2 11 28 44 56 64 53 10 -
maks. 29 43 53 77 88 106 127 126 118 8

Snøsmelting kan forekomme til alle tider gjennom vinteren langs kysten, og gi opphav til
kraftige vinterflommer. I innlandet smelter snøen i april - juni. Maksimal smelteintensitet i
fjellet kan nå opp i 40-50 mm døgn-1 og enda høyere verdier er målt på Vestlandet. Netto
fordampning (sublimasjon minus kondensasjon) er oftest svært beskjeden, men den
varmemengde som frigis ved kondensasjon (særlig på Vestlandet) kan bidra vesentlig til
smeltingen. I kyststrøkene betyr varmeovergang fra luft til snø (vind) mest for smeltingen, i
innlandet betyr netto stråling mest.

Snøskred er en betydelig trussel mot liv og eiendom i Norge. Årlig omkommer gjennomsnittlig
6-7 mennesker i snøskredulykker. Mest utsatt er fjorder og daler på Vestlandet og i
Nord-Norge. Dette skyldes både steilt terreng, store snømengder og hyppige væromslag.

Når snøsmeltingen om sommeren ikke klarer å tine den snøen som har falt om vinteren, lagres
overskuddet til neste år. Blir samlet akkumulasjon stor nok over tid, kan snømassene
omdannes til is. Breer er slike snø- og ismasser i bevegelse. Norge har mange breer. I alt
regner vi med at det finnes ca. 1590 breer i Norge, med et areal på 2740 km². Dette er 0.8%
av landets areal. De største er Jostedalsbreen (486 km²), Svartisen, vestre og østre (369 km²)
og Folgefonni, søndre, midtre og nordre (212 km²). De er alle platåbreer.
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Figur 21 Akkumulert massebalanse 1962-1989 ved noen norske breer. Vestlige maritime breer
så som Nigarsbreen og Ålfotbreen, har økt. Østlige, kontinentalt påvirkede breer i
Jotunheimen har minket.

Målinger av breenes massebalanse, dvs. forskjellen mellom vinterens akkumulasjon og
sommerens ablasjon, viser at de vestlige breene har hatt netto vekst de siste 25 år, mens breene
i Jotunheimen har gått tilbake, fig 21. Hovedårsaken ser ut til å være store snømengder i vest.
Generelt øker snømengdene med høyden fordi akkumulasjons-sesongen blir lengre. På
Ålfotbreen er snødybder på 8 m normalt.

Vinteren 1989-90 ble vinterakkumulasjonen på Jostedalsbreen målt til 13 m snø. Den
grenselinjen på breen hvor det kommer til like mye snø og is som det forsvinner, kalles
balanselinjen. På Ålfotbreen i vest ligger balanselinjen omkring 1220 m o.h., mens den på
Hellstugubreen i Jotunheimen er ca. 1850 m o. h.

Overskudd og underskudd i breenes massebalanse viser seg etterhvert som fremrykning eller
tilbaketrekning av bretungene, men først med noen års forsinkelse.
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