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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

E16 i Valdres mellom Bagn og Bjørgo skal utbedres, og det foreligger en vedtatt 
kommunedelplan. Traséløsningen som er vedtatt starter i Bagn sentrum, med en ny bro over 
Begna. Videre går veien i en 2,7 km lang tunnel (med stigning 5%) frem til sør for Bergli. 
Reguleringsplanleggingen startet våren 2011 med sikte på godkjent reguleringsplan i 2012 
(avsluttet), klagebehandling og klart til bygging 2. halvår 2014.  

Multiconsult har fått i oppdrag å utføre konsekvensutredning på en lang rekke områder, 
herunder vannmiljø og vassdrag. Denne rapporten tar for seg de vassdragstekniske 
konsekvensene i forbindelse med elvekryssingen i Bagn sentrum. Det er utarbeidet en egen 
rapport om de vassdragstekniske konsekvensene i forbindelse med krysspunktet i Kjerring-
svingen mellom veitraseen og en mindre bekk gjennom et planlagt massedeponi (ref. /1/). 

1.2 Formål 

Formålet med denne utredningen er å belyse de hydrauliske konsekvensene av prosjektet 
gjennom Bagn. Det betyr praksis å beregne i hvilken grad – og hvor – vannstand og 
vannhastighet påvirkes, samt evt. flomutsatt areal. Slike effekter kan ha betydning for 
elvemiljøet og for tekniske løsninger, herunder for erosjonsbeskyttelse rundt pilarer. 

1.3 Beskrivelse av prosjektområdet 

Studieområdet omfatter primært strekningen der det kan forventes effekter fra prosjektet. Det 
vil si fra litt nedstrøms den prosjekterte broen opp til fossen et par hundre meter oppstrøms den 
gamle broen. I alminnelighet vil en konstruksjon i elveløpet først og fremst medføre 
oppstuvning oppstrøms – når det er tale om en elv med relativt slakt fall som i Bagn. 

Studieområdet er karakterisert som en nesten 1 km lang strekning som går opp til foten av 
fossen ved FV222-broen, ettersom oppstuvningseffekter ikke kan forplante seg lenger opp. 
Strekningen går ned til det trange partiet ved FV219 broen, som ligger over 300 m nedstrøms 
ny brotrasé. Studieområdet er vist på Kart 1. Omtrent 150 meter nedstrøms fossen og 
umiddelbart nedstrøms E16 broen, har Bagn kraftverk utløp på venstre side av elven. 

Dagens E16 krysser Begna i Bagn sentrum i form av en bru i en meget spiss vinkel (ca. 33 
grader med bredden). Denne broen har fire smale pilarer som er plassert med en liten vinkel på 
strømningsretningen når vannet går i fossen. I prosjektet vil bruen flyttes ca. 200 m lenger 
nedstrøms og krysse nesten normalt på bredden. Det er ulike varianter av broens utførelse, med 
kort og lang fylling og med og uten pilarer i elveløpet. I denne rapporten undersøkes de 
hydrauliske konsekvensene av disse ulike varianter, og konsekvensene av å fjerne den 
nåværende broen. 
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2. Metodikk 

2.1 Flomstørrelser 

Konsekvenser av inngrepet er beregnet for vanlige vannføringer, representert ved QN, 
normalavrenning (gjennomsnitt av alle vannføringer til alle tider). I tillegg er konsekvenser 
beregnet for en lavvannssituasjon, siden vassdraget er særlig sårbart i en slik situasjon. 
Lavvann er representert ved vinter-5-persentilen (Q5%), altså en vannføring som kun 
underskrides i 5% av tiden i vinterhalvåret. Endelig er det også gjennomregnet en 
flomsituasjon, representert ved en 20-årsflom (Q20), for å utrede risikoen for økte flomskader. 

Flomvannføringene er bestemt av NVE (Ref. /2/). Middel- og lavvannføringen er hentet fra en 
konsekvensutredning for Kvennfossen kraftverk (Ref /3/). Disse vannføringer er skalert ned 
med forholdet mellom feltarealer Bagn/Kvennfossen = 89%. 

Det er antatt at hele vannføringen går i utløpet til Bagn kraftverk så lenge maksimal slukeevne 
(90 m3/s) ikke er overskredet. Det betyr at ved Q20 går det 90 m3/s gjennom kraftverket, mens 
de resterende 283 m3/s går i fossen 

 

Tabell 1   Benyttede flomstørrelser.  

Flom / Situasjon Vannføring  

(m
3
/s) 

Normalvannføring QN 57 

Lavvann: 5-persentil vinter Q5% 28 

20-årsflom Q20 373 

 

2.2 Grunnlagsdata – topografi og elvebunn 

Det viktigste sett grunnlagsdata for hydrauliske beregninger er en beskrivelse av elvebunnen. 
Det er derfor utført en detaljert oppmåling av elvebunnen i studieområdet i høsten 2011. 
Resultatet av bunnmålingen er vist i Vedlegg 1. Som supplement et det også benyttet 
vektoriserte kart for terreng over vannnivå. Dette er nødvendig ved flomvannføringer der 
vannstanden stiger opp over vanligvis tørt land.  

På basis av de to datakildene – supplert med skjønn enkelte steder – er det utarbeidet en 
terrengmodell som er vist på Kart 2. Denne danner input til modellsimuleringer. 

2.3 Hydrauliske simuleringer 

Konsekvensberegning av strømningsforholdene er utført med programvaren Mike21, som er 
en 2-dimensjonal hydraulisk modell. At modellen er 2-dimensjonal betyr at de hydrauliske 
parametrene (bunnkote, vanndybde, vannføring, hastighet) er distribuert i horisontalplanet, 
men midlet vertikalt. Modellen tar altså ikke hensyn til vertikale strømningskomponenter. 

Inndata til 2D-modellen er en terrengmodell basert på oppmåling av elvebunn samt kartdata. 
Det er generert en terrengmodell med oppløsning 1m x 1m. I tillegg er det utført supplerende 
detaljerte beregninger på den isolerte effekten av pilarer i elveløpet med oppløsning 25 cm. 
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2.3.1 1D modellering 

1-dimensjonal modellering er utført med det formål å beregne en realistisk grensebetingelse til 
den lokale 2-dimensjonale modellen. Den 1-dimensjonale modellen er fortsatt så langt 
nedstrøms at denne modells grensebetingelse (dvs. fastsatt nedstrøms vannstand, basert på 
kvalifisert gjetting ) ikke influerer på beregnet vannstand i studieområdet. Den 1-dimensjonale 
modellen er derfor forlenget ned forbi et stryk ca. 4 km nedstrøms prosjektområdet. 
Grunnlaget for 1D-modellen er tverrprofiler. I studieområdet er disse basert på bunnmålingene. 
Utenfor prosjektområdet er tverrprofilene basert på tidligere arbeider av Asplan-VIAK (ref. 4 
og 5), samt vurderinger ut fra kart og flyfotos. 

2.4 Kalibrering og nivellement 

Bunnmålingene viser at umiddelbart ved FV219-broen stuper bunnen ca. 2 m ned fra ca. 215,5 
til 213,5. Dette ser ikke ut til å avspeiles i vannspeilet som tilsynelatende fortsetter på samme 
nivå ned til stryket Sparkevikfossen, 3-4 km nedstrøms Bagn. Det sto etter hvert klart at 
vannstanden i Bagn sentrum er høyere enn de lokale bunnforholdene i seg selv tilsier og mye 
tydet på at vannstanden i Bagn bestemmes av Skarpevikfossen.  

For å være sikker på at dette var en korrekt forståelse og at det tas korrekt høyde for i den 1-
dimensjonale modellen, ble det gjennomført et vassdragsnivellement, dvs. at kotehøyden til 
vannspeilet ble målt langs elvebredden, fra Bagn til Skarpevikfossen. Nivellementet ble 
gjennomført 19/09-2012. Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) opplyser at 
vannføringen på denne dag var 48,5 m3/s. Vannspeilsobservasjonene og dette vannføringstallet 
er benyttet til å kalibrere den 1-dimensjonale modellen. Resultatet av nivellementet er vist i 
Vedlegg 2. 

Med vannføring 48,5 m3/s er det gjennomført en 1D-modellberegning av vannstand fra Bagn 
sentrum til Skarpevikfossen. Ruheten ble forsøksvis satt til standardverdien M=30. Resultatet 
er vist på Figur 1. Samsvar mellom observert (nivellert) vannstand og simulert er så godt at det 
ses ikke behov for ytterligere tilpasning av ruheten. Ganske visst er samsvaret mindre godt 
oppstrøms FV219-broen (x< 1000m på Figur 1). Dette antas å avspeile singulærtapet som 
skyldes den kraftige utvidelsen og tilsvarende bakevje som ses på nedstrømssiden av denne 
broen. Da formålet med 1D-modellen er å beregne vannstand nedstrøms samme broen, er det 
ikke investert ressurser i å simulere dette singulærtapet i 1D-modellen, hvilket jo kun gir 
mening hvis man ønsker korrekt beregning oppstrøms broen. 

Det konkluderes derfor med at vi har en tilfredsstillende kalibrert 1D modell fra Sparkevik-
fossen og opp til brua ved FV219. 

3. Scenarier 

Det har blitt utarbeidet 4 brualternativer. De alternativene som adskiller seg mest fra hverandre 
er «Bru1» og «Bru 4», nemlig ved at Bru 1 har en kort fylling mens Bru 4 har en lang fylling 
som går nesten helt frem til elvebredden. Fyllingen til Bru 4 er ca. 125 lengre enn den til Bru 
1. Kart 4 viser de to alternativene. Med den lange fyllingen har Bru 4 uten tvil potensialet for å 
medføre de mest merkbare konsekvensene og det er følgelig dette alternativet som er gjenstand 
for undersøkelsen. 

Fete rammer i Tabell 2 under antyder hvilke modellsimuleringer som er kjørt parvis for 
sammenligning. Scenario 0 og Scenario 1 (nå-situasjonen og Bru 4) er begge kjørt i 2-
dimensjonal modell med oppløsning 1m – med henblikk på en utredning av totaleffekten av 
anlegget. Scenario 1 og Scenario 2 (Bru 4 med og uten pilar) er kjørt i en mer detaljert og mer 
lokal modell for å undersøke den isolerte effekten av brupilaren. 
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Tabell 2  Modelleringsscenarier med angivelse av rutenettstørrelse. 

Betingelser 1D 
2D 

1m 25cm 

0 Eksisterende terreng/bunnforhold 
 

x x  

1 Nåværende bru og tilhørende fylling fjernet, 
Bru 4 bygget. 

 x x 

2 Som 1), men uten pilar. 

 

  x 

 

4. Resultater 

4.1 1D modellering 

Gjennom nivellering og kalibrering har vi etablert en 1D-modell som beregner korrekt 
vannstand fra og med FV219 broen ned forbi Skarpevikfossen ved en vannføring på ca. 50 
m3/s. Modellen er kjørt med vannføringer fra 28 til 373 m3/s. Simulerte vannstander er avlest 
rett nedstrøms broen, tilsvarende ca. x=1150 på Figur 1. Tallene vises i Tabell 3. En grafisk 
fremstilling av tallene er gitt på Figur 2. Disse vannstander utgjør nedstrøms grensebetingelse i 
2D-modellen. 

 

Tabell 3   Beregnede grensebetingelser (fra 1D modell).  

Flom / Situasjon Vannføring  

(m
3
/s) 

Grensebetingelse (moh) 

M11=>M21 

Lavvann: 5-persentil vinter Q5% 28 218,05 

Under nivellering 19.09.12 48,5 218,35 

Normalvannføring QN 57 218,46 

20-årsflom Q20 373 220,59 

4.2 2D simulering 

4.2.1   Nå-situasjonen 

Figur 3.1 viser beregningsresultater for nå-situasjonen. Vannføring: normalavrenning QN= 57 
m3/s. Det er antatt at hele vannføringen går gjennom Bagn kraftverk. Øverst er vist vanndybde. 
Vanndybden på det dypeste sted (nesten rett i svingen) er omkring 5 m. I prosjektområdet er 
dybden i djupålen imidlertid omkring 2 m. I midten av Figur 3.1 er vist vannspeilets høyde 
over havet. Det er lite fall, ca. 24 cm gjennom hele den viste strekningen på 650 m. Hver 
fargekode tilsvarer et intervall på 5 cm. Nederst er vist hastighetsfeltet. Hastighetene er 
naturlig nok størst ved utløpet av kraftverket, ca. 2,5 – 3 m/s. I strekket mellom utløpet og 
svingen ligger gjennomsnittshastigheten på rundt 1 m/s. Ved svingen synker maks hastighet til 
rundt 0,5 m/s i midten av elven, mens det er nærmest stillestående vann i yttersving. Ned mot 
FV219 broen øker hastigheten igjen til rundt 0,7 m/s. 
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Figur 3.2 viser de samme parametrene i en lavvannssituasjon, Q5% = 28 m3/s. Vannstanden er 
rundt 40 cm lavere enn normalvannstand. Grunnen til at forskjellen ikke er større, er 
oppstuvning fra Sparkevikfossen. Man ser at vanndekket areal er mindre enn ved 
normalavrenning, men forskjellen er ikke stor. Vanndybden er ca. 1 – 1,5 m i prosjektområdet. 
Vannhastigheten før svingen er omkring 0,7 m/s. 

Figur 3.3 viser de samme parameterne ved stor flom – Q20 = 373 m3/s. Her er det antatt at 
vannkraftverket går med fullt pådrag, dvs. 90 m3/s. De resterende 283 m3/s går i fossen. Det er 
nå et fall på ca. 60 cm fra fossen og ned til FV219 broen, delvis på grunn av oppstuving ved E-
16 broen og kraftverkets utløp. Dybden i prosjektområdet er ca. 4 m i djupålen. Hastigheten 
mellom utløpet og svingen er omkring 2 - 2,5 m/s. 

4.2.2   Effekt av inngrep: Vannstand 

Figur 4.1 viser effekt på vannstand (moh) etter bygging av Bru 4. De tre enkeltfigurene 
tilsvarer de tre avrenningssituasjonene. Øverst er vannføringen lik normalavrenning 
(gjennomsnittlig vannføring). I midten er vist en lavvannsituasjon, nemlig vinter-Q5% = 28 
m3/s (5-persentil). Nederst er vannføringen lik Q20 = 373 m3/s, altså en 20-årsflom. 

For å tydeliggjøre konsekvensene presenteres vannspeilsdifferansen (zprosjekt minus zeksisterende). 
Negativ verdi tilsvarer senket vannspeil. Tallene som omtales i det følgende avspeiler altså 
forskjellen mellom fremtidig og nåværende situasjon. Rødlige farger representerer en økning 
og grønne farger representerer en reduksjon av dybden. 

Ved normalvannføring (QN) viser simuleringen en liten vannstandsenkning på rundt 5 mm 
oppstrøms den nåværende E-16 broen, og en liten hevning på 1-2 mm nedstrøms broen. Dette 
er et resultat av at de fire pilarene som støtter opp broen i den nåværende situasjonen fjernes. I 
tillegg er det vannstandsendringer på opp til 3-4 cm lokalt ved pilarene som fjernes, og 
endringer på opp til 1-2 cm rundt den nye pilaren.  

I en lavvannssituasjon (Q5%) ses tilsvarende, men litt mindre endringer.  

Ved en 20 års flom (Q20) vil fjerningen av pilarene ved E-16 broen føre til en senkning av 
vannspeilet på rundt 5 cm i hele området oppstrøms bruen. Den tilsvarende hevningen av 
vannspeil på nedstrøms side ser ut til å begrenses til rundt 1 cm. Resultatet av simuleringen 
viser også lokale vannstandsendringer på opp til 10-15 cm lokalt ved de mest utsatte pilarene 
nederst ved den nåværende broen. Ved den nye pilaren kan forventes 5-10 cm endring i 
vannspeil ved Q20.  

Bemerk (NB!) at flyttingen av kryssingsstedet lenger nedstrøms medfører at en strekning på 
rundt 150 m går over fra å befinne seg nedstrøms til å befinne seg oppstrøms krysningsstedet. 
Det betyr at selv om den lokale oppstuvningen som skyldes broen var uforandret, vil man 
likevel se en økning av vannstanden i dette mellomområdet, siden oppstuvningen 
nødvendigvis må forekomme på oppstrømssiden. For å omgå denne problemstillingen er det 
også gjennomført en isolert undersøkelse av nettoeffekten med/uten pilarer i elveløpet, for ett 
og samme broprosjekt, se avsnitt 4.2.4. 

Sammenfattende vurderes vannstandsendringene på opp til noen få cm å være uten noen 
vesentlig betydning, sett i forhold til dybder på flere meter.  

4.2.3   Effekt av inngrep: Hastighet 

Figur 4.2 viser hastighetsfeltet for de tre vannføringssituasjoner. Man aner en «strømskygge» 
på nedstrømssiden av midtpilaren for flomsituasjonen og så vidt også for normalavrenning.  

For å tydeliggjøre effekten av det nye broanlegget er det utregnet en differanse mellom 
hastighetene med nåværende og fremtidig anlegg, ∆V. Denne er presentert på Figur 4.3. 
«Varme» farger representerer en økning og «kalde» farger representerer en reduksjon av 
hastigheten. Det generelle bilde er at det er en stripe med reduserte hastigheter på baksiden av 
den nye pilaren og at denne stripen blir lengre ved økende vannføring. Denne 
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hastighetsreduksjon i midten av elven motsvares av en økning lengre inne mot breddene. Ved 
flomvannføringen ses hastighetsøkning nesten utelukkende i innersvingen.  

Effektene av å fjerne den gamle broen er større enn byggingen av den nye. Det er generelt 
større endringer i hastighet i områdene der pilarer er fjernet. Særlig gjelder dette i skyggen av 
pilarene, som forventet.  

Ved normalavrenning er økningen i hastighet rundt den nye pilaren fullstendig neglisjerbar, i 
størrelsesorden 0,01-0,02 m/s. Helt lokalt ved pilaren ses hastighetsreduksjoner opp til 0,2 m/s 
i forkant og bakkant av pilaren. Der E16 broen krysser i dag er det en økning i hastighetene 
både i forkant og bakkant av pilarene på sørsiden i størrelsesorden 0,3-0,4 m/s, og en 
hastighetsreduksjon i bakkant av pilarene på nordsiden på rundt 0,2 m/s. I tillegg er det større 
endringer helt lokalt ved pilarene. 

Ved lavvann observeres tilsvarende (men mindre) effekter, med unntak av at det på sørsiden 
oppstrøms pilarene nå er reduserte hastigheter.  

Ved en 20-års flom er strømningsbildet ved den gamle broen vesentlig endret i forhold til lav- 
og normalvannføring fordi hoveddelen av vannføringen nå går i fossen. Den største 
hastighetsøkningen skjer nå, ikke overraskende, i skyggen av pilarene i forhold til strømningen 
fra fossen. Det er en stripe med økt hastighet på sørsiden av strekket mellom den tidligere og 
den nye broen mens det er en tilsvarende hastighetsreduksjon på nordsiden. Stripen starter der 
den østligste pilaren står i nåsituasjonen og økningen er der på ca. 1- 1,5 m/s. Økningen 
utjevnes deretter gradvis ned mot den nye pilaren og er rundt 0,05 m/s rett før pilaren. Forbi 
pilaren er hastighetsøkningen ca. 0,1 m/s. 

Endringen av hastighet bør også ses i lys av størrelsen på hastigheten selv. De relative 
hastighetsendringene er derfor undersøkt, altså ∆V delt på V i nåsituasjonen. Resultatet er 
illustrert ved prosenter i figur 4.4. 

Ved lav- og normalvannføring er den relative hastighetsøkningen ved den nye broen størst på 
nordsiden av pilaren, der økningen kommer opp i 15 – 20 %. Området sammenfaller med 
erosjonsgropen i forkant av svingen, der hastighetene i utgangspunktet var små. På sørsiden av 
pilaren ligger den relative endringen på rundt 6-8 %. Ved den gamle broen forekommer det 
stor relativ hastighetsøkning i forkant av de to sørligste pilarene ved normalvannføring. Her er 
det et område i skyggen av pilarene der vannet i utgangspunktet var nærmest stillestående, 
mens det etter at pilarene blir fjernet vil være hastigheter rundt 0,3-0,4 m/s. Generelt er det 
hastighetsendringer, både positive og negative, på opp til 100 % rundt pilarene.  

I flomsituasjonen er det størst relative endringer i strømningsskyggen bak pilarene til den 
nåværende broen. Området der hastighetsøkningen er over 10 % strekker seg ca. 25-50 meter 
nedstrøms fra pilarene. Ved den nye pilaren ligger relativ hastighetsøkning på rundt 5 %. 

Oppsummert er hastighetsendringene som følge av den nye pilaren generelt mindre enn10 %. 
Kun svært lokalt ses det økninger opp mot det dobbelte. Det kan trygt antas at endringene her 
er neglisjerbare, med unntak av erosjon helt lokalt ved pilaren.  

De største effektene kommer av å fjerne de gamle pilarene. Ved normalavrenning ble det 
simulert store relative endringer i hastighet i skyggen av de to østligste gamle pilarene. 
Hastighetene vil her gå fra i praksis 0 til ca. 0,4 m/s. Ettersom hastighetene i området vil være 
høyere i en flomsituasjon vil ikke denne endringen ha noen konsekvens for det gjeldende 
erosjonsregimet lokalt. 

Ved en 20 års flom strekker området hvor den relative økningen er mer enn 10 % seg opp til 
50 meter nedstrøms pilarene ved nåværende bro (som altså er fjernet). Den absolutte 
hastighetsøkningen her er opp til 1-1,5 m/s nær pilarene.  

4.2.4   Effekt av pilarer 

Effektene som er omtalt i det foregående sammenligner nå-situasjonen med det planlagte 
anlegget. Effektene er derfor en kombinasjon av en ny anleggsutforming og en flytting. Det 
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spiller for eksempel inn at den nye kryssingen er på et sted med større vanndybde og lavere 
vannhastighet. Simuleringene som er omtalt i det følgende tar for seg den isolerte (netto-) 
effekten av pilaren i midten av elveløpet. Bemerk at figurene 5.1-5.3, som det henvises til viser 
et mindre utsnitt enn de forgående figurene, vanndekket areal ser derfor større ut. 

Simuleringene viser at det dannes en "stagnasjonssone" med en reduksjon av hastighetene 
foran pilaren og en "strømningsskygge" i bakkant. Ved QN er reduksjonene i størrelsesorden 
0,4 m/s nær pilaren både i forkant og bakkant. Ved Q5% er hastigheten redusert med i 
størrelsesorden 0,1 – 0,4 m/s, men i et mindre område. Kun ved Q20 kommer 
hastighetsreduksjonen opp i over 0,4 m/s. Økning av hastighetene skjer i hovedsak på 
nordsiden av pilarene, og ligger mellom 0,02 – 0,1 m/s for alle vannføringene. Feltet med økte 
hastigheter strekker seg ca. 50 meter nedstrøms pilaren for QN, 30 meter for Q5% og ca 200 - 
300 meter for Q20. Ved Q20 er det også en økning i strømningshastighet på sørsiden av 
pilaren omtrent 100-150 meter nedstrøms. 

Simuleringen viser at det er noe økte hastigheter på grunn av pilaren, spesielt i ytterkanten av 
svingen. Hastighetene her er imidlertid så små at det må antas at erosjonen i området vil være 
neglisjerbar, også etter utbygningen. Generelt må gjennomsnittshastigheten opp i ca. 0,2 m/s 
før det er noen erosjon å snakke om. I innerkant av svingen vises økte hastigheter i sjiktet 0,02 
– 0,1 m/s ved Q20 scenariet. Her er hastigheten i utgangspunktet i størrelsesorden 3 m/s, og 
økningen kan antas å være neglisjerbar i forhold til den totale hastigheten. Det bør forøvrig 
nevnes at det generelt er fare for erosjon lokalt rundt basen av pilaren. 

4.3 Oversvømmelse av Bagnsletta. 

I forbindelse med anlegg av riggområde på Bagnsletta har det vært reist spørsmål om risiko for 
oversvømmelse av sletten under flom. Hvis sletten oversvømmes under anleggsarbeider vil det 
kunne vaskes ut stoffer og materialer som er skadelige for vannmiljøet. Det er derfor gjort en 
vurdering av ved hvilken flomstørrelse og –hyppighet sletten oversvømmes. 

Bagnsletta var faktisk totalt oversvømt under flommen i juli 2007 (se fotodokumentasjon i 
Vedlegg 3) og det er forsøkt å bestemme gjentaksperioden for denne flommen. Det er derfor 
innhentet vannføringsmålinger for Bagn målestasjon nr. 12.290 fra NVEs HYDRA database. 
Måleserien er på 45 år, 1967-2011, og 2007 flommen er den største i serien. Største 
døgnmiddelvannføring under flommen var 433 m3/s, den 11. juli. Vannføringen lå i en hel uke 
omkring 400 m3/s, så det er ikke så avgjørende om flybildene viser kulminasjonen. Det er 
gjennomført flomfrekvensanalyse etter ulike metodikker, men det at vassdraget er regulert 
medfører en betydelig usikkerhet på en slik analyse, ettersom det er vanskelig å avgjøre hvilke 
flommer som er upåvirket av reguleringen og hvilke som ikke er det. Ulike metodikker gir 
estimater for gjentaksintervallet på 2007-flommen fra 150 til 250 år. 

Imidlertid har også NVE tidligere gjennomført en flomfrekvensanalyse (ref. 2) og kommer til 
andre gjentaksintervaller. Ved ekstrapolering av NVEs frekvenskurver opp til 433 m3/s, 
kommer man til at 2007-flommen har et gjentaksintervall på 60 år. Ettersom vi i denne 
rapporten for øvrig har lagt NVEs flomtall til grunn (først og fremst estimatet for 20-
årsflommen) velger vi å forholde oss til estimatet basert på NVEs tall, altså 60 år. Dette er også 
et konservativt valg, altså på den sikre siden. 

2D-simuleringene av 20-årsflommen, som er omtalt i de foregående avsnitt, viser at Bagnsletta 
ikke oversvømmes av en 20 årsflom. Samtidig er konklusjonen av ovenstående analyse av 
2007-flommen, at Bagnsletta sannsynligvis oversvømmes av en 60-årsflom. Vi vil derfor anta 
at sletten begynner å oversvømmes ved gjentaksintervaller et sted mellom 20 og 60 år, mest 
sannsynlig i størrelsesorden 30-50 år. Det vurderes som uakseptabelt høy hyppighet i forhold 
til potensielle miljøskader ved oversvømmelse av riggområdet. Det anbefales derfor å heve 
området med i størrelsesorden 1 meter. 
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5. Fortolkning og konklusjon 
 

Effektene av broprosjektet har blitt kvantifisert i det foregående.  Utredningen har både tatt for 
seg effekten av prosjektet som helhet – som innebærer flytting av krysningsstedet – og har 
også sett på effekten av pilarer isolert sett. Med hensyn til vannstand eller dybde er de funne 
effektene så små – få centimeter - at de ikke vil kunne manifestere seg i form av uønskede 
konsekvenser. 

Med hensyn til vannhastighet er effektene noe større. Der økningen prosentvis er størst ved 
den nye broen– i yttersvingen nedstrøms krysningen - er hastighetene generelt så lave at 
erosjon ikke vurderes som et problem, verken før eller etter bygging. 

Effektene av å fjerne de gamle pilarene vil imidlertid være større. Erosjonsfaren vurderes å 
være vesentlig i en flomsituasjon direkte nedstrøms pilarenes tidligere posisjon.  

Generelt er det også sannsynlig at erosjon vil opptre i umiddelbar nærhet av pilarer, og det er 
viktig å påse at det sørges for tilstrekkelig erosjonsbeskyttelse lokalt. 
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Figur 1 Kalibrering av 1D-modell: Lengdeprofil ned forbi Skarpevikfossen. Vannlinje ved vannføring 48,5 m3/s. 



https://livelink.multiconsult.no/lldav/nodes/8094743/215901-02-RIVA BEREGNINGER/flomstørrelser og grensebetingelse.xlsx

11.10.2012 Figur 2
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Figur 3.1: Nåsituasjonen - QN
Øverst : Dybde.
Midt: Vannstand.
Nederst : Hastighet
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Figur 3.2: Nåsituasjonen - Q5% (lavvann)
Øverst : Dybde.
Midt: Vannstand.
Nederst : Hastighet
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Figur 3.3: Nåsituasjonen - Q20 (flom)
Øverst : Dybde.
Midt: Vannstand.
Nederst : Hastighet
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Figur 4.1: Endring av vannspeil (m)
Vannspeilsendring med Bru 4
Øverst : Q-normal. Midt: Q5%. Nederst : Q20
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Figur 5.1: Endring av vannspeil (m)
Nettoeffekt av pilarer: Vannspeilsendring
Øverst : Q-normal. Midt: Q5%. Nederst : Q20
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 Prosjekt: 215901 E16 Bagn – Bjørgo 

 Nivellering langs Begna 19.09.2012 -  Ole Magnus Tønsberg og Øyvind Pedersen 

1. Resultater 

Georefererte rådata fra nivellemente samt behandlede data finnes i excelfilen 

Bagn_nivellement her: 

https://livelink.multiconsult.no/ll/livelink.exe?func=ll&objaction=overview&objid=10493815 

Punkter som nevnes i dette notatet finnes der.  

 

2. Oppgave 

Oppgaven besto i å finne fallet på elva Begna fra E16-brua i Bagn sentrum og ned til 

Sparkevikfossen, ca 3.5 km nedenfor/syd for Bagn. Feltmålingene skal brukes i forbindelse 

med MIKE11 og MIKE21 hydraulisk modellering i området. 

3. Forhold under befaring 

Etter samtale med senioringeniør Gunnar Fagerås i Foreningen til Begnavassdragets 

Regulering går det fram at det var målt 48.5 m
3
/s  vannføring den 19.september. Han oppgav 

også at Bagn kraftverk har vært stengt en tid, og at alt vannet derfor gikk over dammen 

under befaringen. Det var pent vær og bart under befaring og nivellement. Deler av 

nivellementet ble utført etter mørkets frembrudd.  

4. Metode 

Det ble bestemt at nivellering er beste metode for denne oppgaven ut i fra de 

verktøyene/metodene/instrumentene vi har tilgjengelig. Nivelleringen tar utgangspunkt i 

fastpunker i nærheten med kjent høyde med millimeters nøyaktighet. For å kontrollere 

resultater ble det valgt å gjøre en ytterligere kontrollmåling med lasernivellement til 

vannlinja – fra punkt FP2 og fra F32N0034.    

5. Fastpunkter 

Det var planlagt å bruke fastpunkter med nærhet til elva både i høyde og i avstand. Optimale 

fastpunkter (figur 2) ville ha vært F32N0033 eller F32T0462 i Bagn sentrum, F32T0453 på 

østsiden av elva som kontrollpunkt, og F32N0034 på vestsiden av elva i nærheten av 

Sparkevikfossen. F32N0033 viste seg å være ødelagt og ikke brukende. F32T0462 og 

F32T0453 ble ikke funnet. På grunn av dette ble det valgt å bruke stamnettpunkt F32T0486 

som utgangspunkt for nivelleringen. Dette punktet ligger på 245.796 m.o.h, og ca 27 meter 

over antatt vannlinje på elva. Ved nivellering ned fra dette fastpunktet ble det etablert et 

nytt midlertidig fastpunkt FP1 med høyde 221.655 m.o.h ved vannkanten like ved FV219-

brua. Videre ble det etablert et FP2 med h=221.075 på åker rett syd for Bagn sentrum.   
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6. Problemer og usikkerhet 

• Vannstandsendring på 4 cm ved samme punkt ved FP1 over to timer mens 

målingene ovenfor FV219 brua ble utført (punktene VL3 og VL13, se 

Bagn_nivellement fila). Om det samme har skjedd mens vi har nivellert oss nedover 

elva er det vanskelig å stole 100% på de oppmålte verdiene. 

• Gjørme og mudder langs vannkanten gjorde det til tider vanskelig å å finne gode  

punkter å sette målestaven ved baksikt og framsikt.  

• Oppstuvning av vann og bakevjer under brua der elva er smal kan ha påvirket 

resultater og gitt høyere vannstand i disse områdene. 

• Problemer med å finne fastpunktene det var planlagt å bruke, gjorde at vi måtte 

bruke mindre egnede fastpunkter (mtp vertikal og horisontal avstand) som 

utgangspunkt. 

 

7. Konklusjon 

Det virker sannsynlig at det kan ha lurt seg inn en feil, antagelig et sted mellom VL12 og 

VL15, eventuelt at vannstanden faktisk har endret seg noe mens målingene pågikk. Mellom 

VL14 og VL15 synker den målte vannlinjehøyden med 16.8 cm over ca en time. Dette 

stemmer relativt bra med forskjellen mellom nivellert høyde og oppgitt høyde på fastpunkt 

F32N0034 som var på 22 cm. Lasermålinger på de nederste 2 km av elva viser et fall på bare 

2 cm mellom VL27 og VL28. Etter korrigering for mulig vannstandsendring evt feilmåling evt 

feiletablering av høyden i fastpunkt FP2, sitter vi igjen med figur 1 – korrigert vannlinje 

plottet mot avstand nedover elva. En ser her at det totale fallet fra øverste punkt ved FV219 

brua til nederste punkt ligger på ca 20 cm.  

 

 Figur 1. Korrigerte data fra FV219 bura og ned til nederste vannlinjepunkt. 
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 Figur 2. Oversiktskart over fastpunker i området. 
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VEDLEGG 3 – FLOMMEN JULI 2007 

Fotodokumentasjon 

Bilder lastet ned fra  
http://www.sor-aurdal.kommune.no 

Bilder publisert av Reidun Garthus, juli 2007. 

 

Fossvang - mot Storebrufossen - flyfoto 11.07.2007 

 
Fossvang - flyfoto 11.07.07
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Fossvang - flyfoto 11.07.07 

 
E-16 ved Bagn mot Bagn kyrkje - flyfoto 
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E-16 ved Bagn fra kirka mot vest - flyfoto 11.07.2007 

  
Bagn fra sør- flyfoto 
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Eksisterende E16 elvekryssing. 
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Bagnsletta, sør/vest for nåværende E16. 
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