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Brødrene Dokken AS v/Statens vegvesen Region øst

Flomberegning Ala vassdrag
I forbindelse med utbygning av E16 Hande – Øylo, er AFRY blitt engasjert av Brødrene
Dokken AS v/SVV for å gjennomføre flomberegning av Ala vassdrag som krysser under E16.
Utredninger som er blitt gjennomførte i forbindelse med denne rapporten vil videre være
førende for utforming av ny bru over elva. Elva er lokalisert i Vang kommune i Innlandet.

Figur 1 - Beliggenhet elvekrysning
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Bakgrunn og formål

Målet med arbeidet er å finne kulminasjonsvannføring ved dimensjonerende flomhendelse
for Ala vassdrag, i tillegg vil man se nærmere på teoretisk høyde for topp vannspeil og
hastighet til vannet ved gitt hendelse. Hydrologiske analyser, simuleringer og vurderinger
er gjennomførte og blir nærmere beskrevet i denne rapporten.
E16 «Tyinvegen» går langs elva Begna/Storåne i Vang kommune. I forbindelse med
utbygning av strekningen Hande – Øylo er det nødvendig med hydrologisk analyse av Ala
vassdrag, denne analysen vil så bli benyttet som grunnlag for prosjektering av ny bru over
elva. Ala vassdraget krysser E16 like ved Øylo, se Figur 1 - Beliggenhet elvekrysning og
Figur 2 - Utklipp fra vegtegning C001 for beliggenhet av aktuelt vassdrag. Vassdraget
krysser vegen cirka ved profil 2900 iht. vegtegninger.

Figur 2 - Utklipp fra vegtegning C001
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1.1

Grunnlagsdata

Som utgangspunkt for beregninger og senere simuleringer er det hentet grunnlagsdata fra
forskjellige kilder for å kunne gjennomføre beregninger og simuleringer basert på best
mulig grunnlag. Valg av hensiktsmessige beregningsmetoder er også undersøkt nærmere.
For å estimere størrelse på nedslagsfeltet til vassdraget, i tillegg til feltparametre innenfor
gitt nedslagsfelt er NVEs interaktive verktøy NEVINA benyttet ref.[1]. Figur 3 – Nedslagsfelt
Ala fra NEVINA illustrerer nedslagsfeltet til vassdraget, dette er anslått til å være ca. 49,24
km2. Feltparamtrene, som vannføringssindekser, areal, overflatetype, sjøareal m.m er
automatisk genererte og kvalitetssikres ved bruk av andre tjenester. Nedslagsfeltet for Ala
er også oppgitt i NVEs REGINE database ref.[2], her er nedslagsfeltet oppgitt å være 49,18
km2. Det var ikke mulig å få gjennomført en GIS-analyse av nedslagsfeltet ettersom hele
arealet av nedslagsfeltet ikke er kartlagt i nasjonal høydemodell. Man har derfor benyttet
areal for nedslagsfeltet lik 49,2 km2 for videre beregninger. Effektiv sjøprosent for feltet er
relativt høy med 10,4%, øvrige feltparametre kan ses i vedlegg 1 – flomparametre fra
NEVINA.

Figur 3 – Nedslagsfelt Ala fra NEVINA
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Bakgrunn for flomberegninger

Denne analysen har til formål å beregne og simulere en 200-årsflom, Q200, i Ala vassdraget
i punktet hvor elva krysser E16. En 200-årsflom med tilhørende klima- og sikkerhetsfaktor
er dimensjonerende hendelse iht. N200 og TEK17. Flomberegninger er blitt gjennomført i
henhold til formelverk og normer utarbeidet av NVE og SVV, spesielt brukt er NVEs veileder
for flomberegning i små uregulerte felt ref.[3] og Statens Vegvesen håndbok N200 ref.[4].

2.1

Retningslinjer og metoder for flomberegning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet retningslinjer for hvordan
bestemmelser i ”Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg” (damsikkerhetsforskriften)
kan oppfylles. Retningslinjene gir en detaljert beskrivelse av anbefalt arbeidsgang ved
beregning av vannføring under flommer på forskjellige nedbørsfelt med inntil 1000 års
gjentaksintervall. Ingen av metodene er feilsikker og resultater bør vurderes kritisk. NVE
anbefaler at det brukes flere enn en metode ved beregning av flomvannføringer hvis mulig,
ref. [5].
De overnevnte retningslinjene er ment for større felt (>20 km2), men kan brukes med
forsiktighet for felt som er mindre. NVE har også utarbeidet en nyere veileder ref. [3] med
fokus på flomberegninger i små felt, det er denne veilederen som i hovedsak blir benyttet
her. Små felt er i veilederen definert opp til 50 km2.

2.1.1

Lokal flomfrekvensanalyse

Dette er den anbefalte metoden for beregning av maksimal flomvannføring hvor det
foreligger observerte flomdata for det aktuelle vassdraget. Metoden brukes også for
estimering av flom på nærliggende felt, vanligvis ved skalering av flomverdier basert på
relativt feltareal ref. [3] og [5]. For aktuelt vassdrag foreligger det ikke målinger av
vannføring, men det er et nærliggende vassdrag, Rysna, hvor man har måledata som kan
brukes. Disse målingene benyttes til skalering og gir et greit utgangspunkt for beregninger
med denne metoden.

2.1.2

Flomfrekvensanalyse for større felt

Flomfrekvensberegning basert på empiriske formler er også gjennomført for å ha et godt
sammenligningsgrunnlag. NVEs Retningslinjer for flomberegninger gjelder for felt større enn
20 km2, men bør brukes forsiktig for felt mindre enn 100 km2 ref. [5]. For å benytte dette
formelverket kreves det at man vet om det er høst- eller vårflom som vil være størst, i
tillegg til diverse feltparametre som her blir tatt ut fra NEVINA.

2.1.3

Regional flomfrekvensanalyse

Der det ikke foreligger avrenningsmålinger kan flomvannføring også beregnes ved bruk av
formelverk utviklet av NVE, «Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt» ref. [2].
Flomformlene uttrykker sammenhengen mellom flomstørrelse og visse feltparametre som
karakteriserer avrenningen fra feltet. Dette formelverket er gyldig for vassdrag med
nedslagsfelt opp til 53 km2.
Aktuelt feltareal er ca. 49,2 km2, altså ble det valgt både flomfrekvensanalyse for større felt
og regional flomfrekvensanalyse, ettersom feltet ligger innenfor begges gyldighetsintervall.
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2.1.4

Øvrige metoder

Det er to relativt kjente metoder for flomberegning som ikke er benyttet videre her, dette
er nedbør-avløpsmetoden, kjent som PQRUT-metoden, og den rasjonelle metode. Grunnet
relativ høy effektiv sjøprosent, her 10,4%, er ikke PQRUT-metoden gyldig å bruke; denne
er ikke anbefalt for felt med effektiv sjøprosent > 7,7%, ref.[3]. Den rasjonelle metode er
ikke anbefalt for nedbørsfelt som overstiger 2 km2 ref.[4].
Ettersom det kun er disse metodene som krever beregning av konsentrasjonstiden til feltet
er ikke dette gjort her, konsentrasjonstiden til feltet er forøvrig relativt vanskelig å anslå
grunnet såpass høy effektiv sjøprosent.

2.2

Datagrunnlag

For å kunne gjennomføre beregninger med lokal flomfrekvensanalyse er det som tidligere
nevnt nødvendig med målinger av vannføring i aktuelt vassdrag, eventuelt et
sammenlignbart vassdrag. I dette tilfellet har man målinger for vassdraget på motsatt side
av dalen, Rysna, her er det gyldige målinger fra 1991-2017. Det er simulert flomverdier for
vassdraget basert på disse målingene.
I forbindelse med bruk av regional flomfrekvensanalyse basert på empiriske formler er det
nødvendig med informasjon om middelvannføring i vassdraget, i tillegg til feltparametre
som nedbørsfelt, høydefordeling, effektivt sjøareal m.m. Informasjon om dette er tatt fra
NVEs nettsider ref.[1] og ref.[2].
Fra måledata for Rysna virker vassdraget å ha maksimum vannføring på våren. Det er
derfor benyttet flomformler for vårflom ved bruk av metoden flomfrekvensanalyse for større
felt, nærmere beskrevet i kap. 2.1.1.
Det er valgt å beregne vannføring for en 200-års flomhendelse iht. N200 og Plan- og
bygningsloven.

2.2.1

Valg av klima- og sikkerhetsfaktor

Det er valgt klima- og sikkerhetsfaktor på grunnlag av tabell 404.1 og 404.2 i N200, ref.[4].
For tidligere Oppland fylke (i dag Innlandet) er det anbefalt en klimafaktor Fk=1,2, mens
sikkerhetsfaktor Fu=1,1 er basert på ÅDT for aktuell veg og mulige omkjøringsmuligheter.
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Beregningsresultater

Kulminasjonsvannføring for 200-årsflom i Ala vassdrag ble beregnet ved bruk av metodene
beskrevet i forrige kapittel.

3.1

Lokal flomfrekvensanalyse

For å kunne benytte måledataene for Rysna i flomberegninger er det først gjennomført en
statistisk flomanalyse basert på måledataene. Basert på dette ble det funnet at
vannføringen ved en 200-årsflom for Rysna er ca. 40,2 m3/s. Videre har man skalert denne
flomverdien basert på forskjell i middelavrenning for vassdragene og forskjell i areal. Disse
beregningene ga en 200-årsflom for Ala lik Q200 = 35,07 m3/s.
Her er det viktig å påpeke at Rysna har en effektiv innsjøprosent lik 0,9%, mens Ala har
effektiv innsjøprosent lik 10,4%. Dette medfører at flomdempingen i vassdraget til Ala er
mye større, og at disse beregningene sannsynligvis overestimerer flomhendelsen for Ala
vassdraget.

Figur 4 - Nedslagsfelt Rysna fra NEVINA (sammenligningsgrunnlag)
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3.2

Flomfrekvensanalyse for større felt

Flomvannføring beregnet ut fra hvor i landet vassdraget ligger, i tillegg til utformingen og
egenskapene til nedbørsfeltet. Beregninger med denne metoden gir kulminasjonsvannføring
for vårflom der Q200=22,40 m3/s.

3.3

Regional flomanalyse

Beregninger gjennomført med framgangsmåte anbefalt av NVE for felt < 50 km2 (gyldig til
53 km2) iflg. ref. [3]. Gjennomførte beregninger med denne metoden gir en
kulminasjonsvannføring Q200=29,42 m3/s.

4

Konklusjon flomberegninger

4.1

Usikkerheter i beregninger

Relativt stor usikkerhet ved bruk av lokal flomfrekvensanalyse ettersom egenskapene til
feltene, Ala og Rysna, er ganske forskjellige, det er her spesielt effektiv sjøprosent som har
en stor innvirkning. Siden nedslagsfeltet til Ala har to innsjøer som store deler av
nedslagsfeltet renner gjennom før det går videre ned i dalen, vil man oppnå en stor
flomdempende effekt sammenlignet med Rysna. Denne effekten blir ikke tatt hensyn til ved
skalering av vannføring pr.km2 og man kan derfor ikke benytte disse tallene ukritisk.
Forskjellen i innsjøareal kan ses tydelig ut fra Figur 3 – Nedslagsfelt Ala fra NEVINA og Figur
4 - Nedslagsfelt Rysna fra NEVINA (sammenligningsgrunnlag).
Det er generelt knyttet relativt høy usikkerhet til flomberegninger, særlig når man ikke har
vannføringsmålinger i aktuelt vassdrag. Det er derfor benyttet flere beregningsmetoder slik
at man kan sammenligne de forskjellige resultatene, og gå videre med det som anses som
mest sannsynlig, samtidig som man ønsker å være noe konservativ.

4.2

Resultater for beregninger

Beregnede flomvannsføringer inkludert klima- og sikkerhetsfaktor er som følger:
Lokal flomfrekvensanalyse:

Q200 = 46,29 m3/s

Flomfrekvensanalyse for større felt:

Q200 = 30,45 m3/s

Regional flomanalyse:

Q200 = 38,83 m3/s

Velger å benytte verdi i «midten» for videre simuleringer, altså 38,83 m3/s. Ettersom
nedslagsfeltet til Ala er såpass annerledes enn feltet til Rysna er det sannsynlig at lokal
flomfrekvensanalyse vil gi overestimering, spesielt grunnet forskjellen i effektiv
innsjøprosent for Rysna og høy effektiv innsjøprosent for Ala, som tidligere nevnt.
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Resultater fra flomsimulering

Flomsimuleringer er gjennomførte med dimensjonerende flomvannsføring som beskrevet i
kap.4. Simuleringer gir hastighet på vannet og høyde på vannspeil, i tillegg til mulige
flomsoner langs elveleiet. Simuleringer er gjort vha. programvaren HEC-RAS (2D).
Flomsimuleringene er viktig underlag for prosjektering av ny bru.

5.1

Konstruert flomforløp

Det er konstruert et teoretisk flomforløp som blir tatt inn i simuleringsverktøyet.
Flomforløpet er vist i Figur 5 - Konstruert flomforløp for Ala vassdrag, her er vannføring
[m3/s] langs y-aksen og tid [timer] langs x-aksen. Konstruert flomforløp varer i 36 timer,
hvor kulminasjonsvannføringen inntreffer etter ca. 18 timer. Flomforløpet er konstruert vha.
en enkel karmodell.

Figur 5 - Konstruert flomforløp for Ala vassdrag

Brødrene Dokken AS v/Statens vegvesen Region øst
E16 Hande-Øylo 18849
Date 30/04/2020

copyright© AFRY

VA-rap.01
Side 10/12

Rapport – Flomberegning Ala vassdrag
5.2

Simulert flomvannstand og vannhastighet

For å finne teoretisk høyde og hastighet på vannet under og rundt Ala bru for
dimensjonerende hendelse er det gjennomført simuleringer i programmet HEC-RAS.
Terrengmodell benyttet i simuleringen er basert på gjennomførte innmålinger i tillegg til
høydemodell tatt fra hoydedata.no. Basert på underlaget er det her en lysåpning under bru
på ca. 12 meter. Et utklipp fra simuleringen ved maksimum flomvannstand er vist i Figur 6
- Flomvannstand fra simulering i HEC-RAS, tallene indikerer kotehøyde på vannet i NN200.

Figur 6 - Flomvannstand fra simulering i HEC-RAS
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Hastigheten til vannet [m/s] under og rundt brua kommer frem av Figur 7 - Vannhastighet
fra simulering i HEC-RAS.

Figur 7 - Vannhastighet fra simulering i HEC-RAS

5.2.1

Anbefalinger for brukonstruksjon

Fra simuleringen ser man at topp vannspeil under brua er ca. på kote 477,5, mens
maksimum vannhastighet er i overkant av 5 m/s. I simuleringen ligger det inne en
lysåpning for elva på cirka 12 meter, basert på eksisterende bru.
Høyder på topp vannspeil under bru er veiledende for dimensjonering av ny bru. Her
anbefaler man at nedre kant av bru ikke bør ligge under 478 moh, da er det inkludert
usikkerhet på 0,5 m. Dette også for å ha en sikkerhet mtp. at is og drivgods kan drive
under brua ved flomhendelse.
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Vedlegg
1.

Feltparametre hentet fra NEVINA

Vedlegg 1 - Feltparametre hentet fra NEVINA
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