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Retningslinjer for hydrologiske undersøkelser 

Retningslinjer for dokumentasjon og registrering av 
driftsvannføring, overløp, luketapping og forbitapping i kraftverk 

Vedtatt: 20.06.2016  Utarbeidet av: NVE 

1. Formål 
Retningslinjene skal sikre at registrering av driftsvannføring, overløp, luketapping og forbitapping i 
vannkraftverk utføres etter standardiserte metoder og at kravene til dataleveranse og nøyaktighet 
tilfredsstilles uavhengig av hvem som utfører målingene.  

2. Omfang 
Retningslinjene gjelder alle registreringer av driftsvannføring, overløp, luketapping og forbitapping i 
kraftverk. 

3. Ansvar og myndighet 
NVE er nasjonal faginstans for hydrologi. Det innebærer at NVE har et nasjonalt ansvar for å sikre 
innhenting av hydrologisk data av god kvalitet kvalitet og sørge for at data er tilgjengelig for samfunnet 
i ettertid. En del av dette arbeidet innebærer at NVE gir pålegg om hydrologiske undersøkelser og har 
ansvar for utarbeidelse av og veiledning i nødvendige retningslinjer. Den som er pålagt hydrologiske 
undersøkelser har ansvaret for at målingene utføres tilfredsstillende, og med tilstrekkelig datakvalitet. 
NVE fører tilsyn med at den som er pålagt hydrologiske undersøkelser utfører disse, og at 
innrapporterte data har nødvendig kvalitet og tilfredsstiller retningslinjene. 

4. Dokumentasjon og registrering av driftsvannføring, overløp og luketapping. 
 
For å ivareta krav stilt i konsesjon eller i særskilt hydrologisk pålegg, må registrering av vann brukt i 
produksjon (driftsvannføring) normalt registreres separat fra vann som går i overløp eller tappes 
gjennom luker. Dokumentasjon på grunnlag for beregningene og kontrollmålinger må kunne fremvises 
ved behov og arkiveres i henhold tilvirksomhetens internkontrollsystem. 

4.1 Registeringskrav 
Driftsvannføring i kraftverk, vann som går i overløp, via luketapping og forbitapping skal registreres 
med den registreringshyppighet som fremgår av det hydrologiske pålegget og vil normalt være en gang 
per time. Driftsvannføringen skal registreres med 5% nøyaktighet.  

4.2 Dokumentasjon av driftsvannføring 
Driftsvannføring kan måles i tilløpet før kraftverket, i avløpskanal umiddelbart etter kraftverket eller 
indirekte ved hjelp av omregning fra produksjon.  

Der driftsvannføringen måles kreves minimum 95% årlig datafangst.  
 

Hydrometriske stasjoner 
Ved bruk av hydrometrisk stasjon til registrering av driftsvannføring i kraftverk skal NVEs 
«Retningslinjer for registrering av vannføring i elver» følges. 
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Omregning fra produksjon til driftsvannføring 
Ved omregning fra produksjon til driftsvannføring må en ta hensyn til variabel fallhøyde, virkningsgrad 
i turbin og falltap i vannvei på en slik måte at kravet til nøyaktighet er oppnådd. Det må normalt utføres 
kalibreringsmålinger for å innfri kravet til nøyaktighet.  

Måling av vannstrømning i rør 
Ved måling av strømning i rør skal dette følge gjeldende ISO-standard for aktuell metode (jf. 
referanseliste).  

Direkte måling av vannføring 
Ved bruk av instrumenter for direkte måling av vannføring (eksempelvis indeksstasjon) skal respektive 
ISO-standard følges og systemet kalibreres med tradisjonelle målemetoder (Flygelmålinger/ 
Saltmålinger/ADCP, jf. referansliste).  

4.3 Dokumentasjon av overløp  
Vannføringen i et overløp eller andre flomløp skal registreres. Dette gjøres enten ved en standard 
hydrometrisk målestasjon i utløpet umiddelbart nedenfor, eller ved bruk av tilpassede kapasitetskurver 
for det enkelte overløp. Ved bruk av kapasitetskurver beregnes vannføringen som en funksjon av 
vannstanden i magasinet og en formel der bredde og høyde av overløpsterskelen inngår. Det må 
normalt utføres kontrollmålinger for kalibrering av kurve. 

4.4 Dokumentasjon av vannføring gjennom luke 
Vannføringen gjennom luker skal beregnes indirekte gjennom utarbeidet tabell eller tilpasset 
kapasitetskurve.  

4.5 Kontroll av data  
Den som er pålagt undersøkelsene skal gjennom egenkontroll påse at dataene er korrekte og komplette 
før eventuell innrapportering til NVE. Tiltakshaver skal kunne gjøre rede for hvilke data som er 
korrigert og dokumentere hvordan korrigeringen er gjort. Denne dokumentasjonen sendes inn etter 
avtale med NVE, hydrology@nve.no. NVE gjør en endelig kontroll av at innrapporterte data 
tilfredsstiller krav stilt i retningslinjer, konsesjon og hydrologiske pålegg. 

5. Datainnsending og dokumentasjon til NVE  

For kraftverk over en gitt størrelse eller hvor driftsvannføring og totalvannføring benyttes i analyser 
eller overvåking, vil det gjennom hydrologiske pålegg stilles krav til innrapportering. 

Data skal sendes elektronisk til NVE. Nærmere beskrivelse av krav til innsending finnes i NVEs 
«Retningslinjer for innsending av hydrologiske måledata».  

Rapporteringsfrekvensen vil fremgå av det enkelte pålegg.  

Ved årlig rapportering skal data oversendes senest 1.mars året etter registrering. Hvis feil oppdages 
og rettes etter at data er oversendt skal dette straks meddeles hydrologisk avdeling, 
hydrology@nve.no,og korrigerte data oversendes. Dokumentasjon som beskriver metodikk og 
nøyaktighet for feilretting skal også oversendes.  

Tiltakshaver skal oppbevare innsamlede data i hele konsesjonsperioden og data må kunne fremlegges 
på forespørsel fra NVE. 
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6. Henvendelser  
Faglig rådgivning: Kontakt seksjon for hydrometri teknikk og feltdrift (HHT) eller hydrometri 
datakvalitet (HHD) ved hydrologisk avdeling, nve@nve.no. 

Datainnsending: Kontakt seksjon for hydroinformatikk (HI) ved hydrologisk avdeling, 
hydrology@nve.no. 

Spørsmål knyttet til det aktuelle pålegget om hydrologiske undersøkelser: Kontakt seksjon for 
miljøtilsyn (TBM) ved avdeling for tilsyn og beredskap, nve@nve.no. 
 

Referanser 
ISO 15769:2010 – Guidelines for the application of acoustic velocity meters using the Doppler and  
echo correlation method. 
 
NS-EN ISO 6416:2005 – Måling av avløp med ultrasonisk (akustisk) metode. 
 
ISO 3966:2008 – Measurement of fluid flow in closed conduits – Velocity area method using Pitot 
static tubes. 
 
NS-EN ISO 5167-1-4:2003 Måling av fluidstrøm i fylte rør med sirkulært tverrsnitt ved hjelp av 
differansetrykkutstyr. 
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