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Hydraulisk analyse for ny bru over Ya i Tynset

Flomberegningen for Ya bru viser at 200 års flommen er på 400 m3/s, 50
års flommen er 315 m3/s og 10 års flommen er 230 m3/s. Det er vurdert å
ta høyde for fremtidige klimaendringer og basert på anbefalinger fra NVE er
dette satt lik 20 %. En 200 års flom har en vannstand ved Ya bru lik 557.40
moh i NN2000. Det anbefales å legge på en sikkerhetsmargin lik 0.5 m slik
at nedre kant bru ikke legges lavere enn 557.90 m moh. En 50 års flom har
en vannstand på kote 557.00 moh og en 10 års flom er på kote 556.60
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Forord 
På oppdrag for Statens Vegvesen har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flomberegning 
og flomsonekartlegging for Ya bru ved Kvikne. Denne rapporten beskriver dette arbeidet. 

Arbeidet er blitt utført i 2019 med Per Ludvig Bjerke som ansvarlig for oppdraget fra 
NVE sin side. Byman Hamududu har kvalitetssikret arbeidet. 

Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige 
behandling av saken. 

 

 

 

Trondheim, oktober 2019 

 

 

 
Elise Trondsen  Per Ludvig Bjerke 
Seksjonssjef  Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 

           Per Ludvig Bjerke
for
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Sammendrag 
Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med ny Ya bru.  

Flomberegningen for Ya bru viser at 200 års flommen er på 400 m3/s, 50 års flommen er 
315 m3/s og 10 års flommen er 230 m3/s. Det er vurdert å ta høyde for fremtidige 
klimaendringer og basert på anbefalinger fra NVE er dette satt lik 20 %.  

En 200 års flom har en vannstand ved Ya bru lik 557.40 moh i NN2000. Det anbefales å 
legge på en sikkerhetsmargin lik 0.5 m slik at nedre kant bru ikke legges lavere enn 
557.90 m moh. 

En 50 års flom har en vannstand på kote 557.00 moh og en 10 års flom er på kote 556.60 
moh. 
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1 Innledning 
Statens Vegvesen ønsker å utrede flomfaren ved Ya bru i Kvikne og har engasjert NVE til 
bistand til flomberegning og hydraulisk analyse.   

Det er beregnet 200 års og 50 års flom med sammenhørende hastigheter og vannstand. 

Det er ikke kjent at elva har hatt ødeleggende flommer.  

 

Figur 1 Kart som viser med rød ring hvor den omsøkte brua ligger 

 

2 Datagrunnlag 
Det omsøkte brua er vist figur 1 og beliggenhet av nedbørfeltet og dets karakteristikk er 
hentet fra NEVINA og er vist i vedlegg 1. 

Til beregningene er det benyttet data mottatt fra SVV, informasjon fra Norgeskart, 
analyser fra diverse rapporter fra NVE og Sweco og data fra NVE sin Hydra database. 
Laserdata for å beskrive elva er innmålt i NDH Tynset 5 pkt. 2018 og hentet fra 
hoydedata.no. 

Det er flere målestasjoner i nærheten og NVE og andre har utført flomberegninger for 
flere av disse som brukes i denne rapporten.  

Det ble utført befaring av området med en enkel oppmåling den 11.9.2019. 
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3 Flomberegning 
Flomberegninga er basert på analyser på nærliggende målestasjoner utført av NVE i 
2002, av Sweco i 2010 og 2016. Dette er sammenholdt med NVE sine anbefalinger for 
regionale flomverdier. Analyse av data fra målestasjonene Gisnås, Svoni og Lillebudal 
bru utført av Sweco i 2010 gir en maksimal spesifikk middelflom for de tre stasjoner på 
300 l/sek*km2. NVE analyserte i 2002 data fra stasjoner i Orkla og fant at 
middelflommen for disse ligger mellom 150 og 250 l/sek*km2. 

Feltet til Ya er på 284 km2 som er vesentlig større enn feltene til de 3 som Sweco 
analyserte og mindre enn de NVE analyserte. Som et konservativt valg settes den 
spesifikke middelflommen for Ya lik 300 l/sek*km2. Dette gir en middelflom lik 85 m3/s.  

Flomfaktoren mellom Q200 og Qmiddel settes ut fra analysen i Sweco i 2010 og NVE i 2002 
sine analyser lik 2.8 og 200 års flommen blir da 240 m3/s. Basert på formel av Sælthun 
fra 1997 settes forholdet mellom døgnmiddelflom og kulminasjons lik 1.38. 200 års 
flommen blir da 330 m3/s. Dette gir en spesifikk 200 års flom på 1160 l/sek*km2. 

Justering av flomverdier i forhold til forventede klimaendringer 

Rapporten «Klimaendring og fremtidige flommer i Norge» (Lawrence, 2016) samt 
rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen Bauer mfl., 2015) tar for seg endringer i 
flomstørrelsen sett i lys av fremtidige klimaendringer. 

Ut fra informasjon og anbefalinger i de nevnte rapportene velges en økning lik 20 % for å 
anslå klimaendringers effekt på flommer med forskjellige gjentaksintervall og 200 års 
flommen blir da 400 m3/s og en spesifikk flomstørrelse på 1410 l/sek*km2. Dette er litt 
større en flommen i Ålen i 2011 som var på 1270 l/sek*km2 og som også ble regnet som 
en 200 års flom.  Det antas derfor at denne beregninga er på konservativ side. 

For en 50 års flom er forholdet mellom Q50 og Qmiddel 2.2 og som gir en 50 års lik 315 
m3/s. For en 10 års flom er forholdet mellom Q10 og Qmiddel 1.6 og gir en 10 års flom lik 
230 m3/s. 

 

4 Om modellering i bratte elver 
Det som bestemmer flomhøyden og vannhastigheten er først og fremst helningen av elva, 
men også svinger i elva og forholdene i elveløpet som størrelse på stein og eventuelt 
andre hindringer har betydning.  

I bratte elver som her er det ofte vanskelig å få kalibrert modellen og slik er det også her. 
Basert på tidligere hendelser og erfaringer er det anbefalt å bruke høy ruhetsfaktor. Dette 
er gjort her ved å bruke høye Mannings ‘n’ i simuleringene. Dette er for å ta høyde for at 
det kan være høye vertikale hastigheter, luftinnblanding og løsmasser som rives med ved 
flom. Se Ref. 7.  

Den hydrauliske modellen Hec-Ras versjon 5.0.7 er benyttet i de videre beregninger. 
Informasjon om den finnes i Ref. (10). 
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I modellen er elva modellert med laserdata hentet fra hoydedata.no samlet inn i 2017. 
Disse ble innhentet på lave vannstander i elva og kan derfor brukes direkte som 
representasjon av elvebunnen i modellen. 

5 Resultater 
Det er beregnet vannstand, vanndyp og vannhastigheter for 200 års flom, 50 års flom og 
10 års flom. Vannstanden nedover elva for 200, 50 og 10 års flom er vist i figur 2. Brua 
ligger ved station 200. Tverrsnittet rett oppstrøms brua er vist i figur 3. 

En 200 års flom har vannstand ca. 557.40 moh ved brua, mens en 50 års flom ligger på 
ca. kote 557.00 moh og 10 års flom på kote 556.60 moh.  

 

Figur 2 Vannstanden langs elva ved 200, 50 og 10 års flom. Brua ligger ca ved station 200. 

 

 

Figur 3 Figur som viser tverrsnitt ved brua og vannstand ved 200, 50 og 10 års flom. 
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Vannhastigheter ved 200 års flom er vist i figur 4. Det er opp mot 4.5 m/s like opp for 
brua.  Vanndypet er vist i figur 5 og er opp mot 4 m på det meste.  

 

 

Figur 4 Figur som viser vannhastighet og utbredelse for 200 års flom ved Ya bru 

 

 

Figur 5 Kart over vanndybde ved 200 års flom. Høyeste dyp er ca. 4 m. 
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6 Normal tilstand og flom i byggeperioden 
I lange deler av året er vannstanden svært lav i Ya. Dette fordi det er tørt i området, men 
også fordi elva er regulert ved at Falningsjøen er tatt bort. Typisk vil det være en 
vannføring som sildrer mellom steinene og med en situasjon som på bildet i figur 6. 

 

Figur 2 Bildet tatt under befaring den 11.9.2019. 

 
Det kan under byggeperioden være aktuelt å stenge halve løpet. En 50 års flom på 315 
m3/s vil ha vannhastighet på 4 m/s vil da kreve et areal på 80 m2. Med tilgjengelig bredde 
lik 15 m kreves en høyde på 5.5 m. Dette betyr at vannstanden vil stå opp i brua ved 50 
års flom. Dimensjonerende åpning under byggeperioden vil da være ca en 20 års flom.    

 

7 Konklusjon 
Det er foretatt en flomberegning og hydraulisk analyse for å finne nødvendig størrelse av 
ny bru ved Ya ved Kvikne.   

Vannstanden ved 200 års flom like opp for brua ligger på ca kote 557.40 moh, for en 50 
års flom er vannstanden ca. 557.00 moh og for en 10 års flom er vannstanden ca. 556.60 
moh. Bunnen ligger på ca. kote 554.00 moh.  

Det er alltid en viss usikkerhet ved hydrauliske beregninger og det anbefales at det legges 
på en sikkerhetsmargin på 0.5 m og at det brukes kote 557.90 moh som laveste høyde av 
nedre kant bru. 

Vannhastigheten for en 200 års flom er ca. 4.5 m/s like ved brua. 

Referanser 
(1) Sælthun, N.R. med flere (NVE rapport 1997/14): Regional flomfrekvensanalyse for 
norske vassdrag. 



11 
 

(2) NVE (2008): Retningslinjer for flomberegninger. 

(3) NVE Report 5 – 2011. Hydrological projections for floods in Norway under a future 
climate. 

(4)  NIFS (2014): Regionalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt. 

(5)  NVE (2010): Vassdragshåndboka. 

(6)  NVE (2009) Rapport nr. 4: Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein. 

(7)  Skred AS (2019): Innledende casestudie av overgangsprosesser mellom flom og 
flomskred. 

(8) NVE (2016): Klimaendring og framtidige flommer i Norge. 

(10) US Army Corps of Engineers:  http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-
ras/features.aspx. 

(11) Sweco (2010): Flomberegning for dammer i Orklavassdraget. 
 
(12) NVE (2010): Rapport nr. 10 Flomberegning for Orkla ved Meldal og Orkanger 



12 
 

Vedlegg 1 
Nedbørfelt med feltkarakteristika for Ya bru 
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Vedlegg 2 
Oppmåling av punkt under befaringen. 554.04, 554.41 og 555.12 moh er vannstander. 559.28 og 559.19 moh er høyde brubane. 
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