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Brødrene Dokken AS v/Statens vegvesen Region øst

Flomberegning Begna
I forbindelse med utbygning av E16 Hande – Øylo, er AFRY blitt engasjert av Brødrene
Dokken AS v/Statens vegvesen Region øst for å gjennomføre flomberegning av Begna, også
kjent som Storåne, som renner langs E16 mellom Vangsmjøse og Slidrefjorden. Utredninger
som er blitt gjennomført i forbindelse med denne rapporten vil videre være førende for
veifylling som skal etableres delvis ut i elveløpet. Vassdraget er lokalisert i Vang kommune i
Innlandet, se Figur 1 - Beliggenhet vegfylling i elv for lokasjon av aktuell elv og punkt i elva
som ses nærmere på.

Figur 1 - Beliggenhet vegfylling i elv
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1

Bakgrunn og formål

Målet med arbeidet er å finne kulminasjonsvannføring ved dimensjonerende flomhendelse
for hovedvassdraget Begna hvor man skal etablere en vegfylling i elveleiet. I tillegg vil man
se nærmere på teoretisk høyde for topp vannspeil og hastighet til vannet for å kunne
bestemme nødvendige egenskaper for fyllingen. Hydrologiske analyser, simuleringer og
vurderinger er gjennomført 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
aktuelt vassdrag. Denne analysen vil så bli benyttet i forbindelse med prosjektering av
vegfyllingen i elva. Vassdraget Begna renner langsmed E16, se Figur 1 - Beliggenhet og
Figur 2 - Utklipp fra vegtegning C003 for beliggenhet av vassdraget og hvor vegfyllingen er
tenkt lagt ut i elva.

Figur 2 - Utklipp fra vegtegning C003

1.1

Grunnlagsdata

Som utgangspunkt for beregninger og senere simuleringer er det hentet grunnlagsdata fra
NVEs nettportaler ref. [1] og ref. [2], i tillegg til mottatte måledata, 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 karttjeneste NEVINA benyttet, ref.[1]. Figur 3 – Nedslagsfelt for
elva, fra NEVINA illustrerer nedslagsfeltet til vassdraget, dette er anslått til å være ca. 600
km2.
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Feltparamtrene, som vannføringssindekser, areal, overflatetype, sjøareal m.m er
automatisk genererte og kvalitetssikres. Nedslagsfeltet her er veldig stort, i tillegg til at
man har demninger i Vangsmjøse hvor vannet «kontrollert» føres videre til elva. Dette
medfører at bruk av normale flomberegningsmetoder blir veldig usikre; heldigvis er det
målestasjon for vannføringen ut fra Vangsmjøse, og de målte vannføringene er det viktigste
datagrunnlaget for videre beregninger her.

Figur 3 – Nedslagsfelt for elva, fra NEVINA

Som nevnt over foreligger det vannføringsmålinger for Begna der hvor Vangsmjøse munner
ut i elva. De mottatte vannføringsmålingene, som er mottatt fra FBR – Foreningen til
Begnavassdragets Regulering, går tilbake til 2002.

2

Bakgrunn for flomberegninger

Denne analysen har til formål å beregne og simulere en 200-årsflom, Q200, for aktuelt
vassdrag langs E16 i punktet hvor vegfylling er tenkt etablert i elveløpet. Framgangsmåte
for flomberegninger blir gjennomført i henhold til formelverk og normer utarbeidet av NVE
og Statens vegvesen, det er her i hovedsak sett på veiledere og rapporter utarbeidet av
NVE ettersom de har mest relevant materiale for nedslagsfelt av denne størrelsen.
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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. Ettersom aktuelt felt er ca. 600 km2 har man fulgt de
gitte retningslinjene til NVE.

2.2

Vannføringsdata

For et såpass stort vassdrag er det som tidligere nevnt veldig formålstjenlig å kunne
benytte faktiske målte data for vannføring. For dette vassdraget er det mottatt data for
vannføring fra både FBR (Foreningen til Begnavassdraget Regulering) og NVE. NVE sin
måledata strekker seg helt tilbake til 1974, mens målinger mottatt fra FBR går tilbake til
2002.
Flomdata som er mottatt virker å ha noe lave verdier for de målinger som er gjort fra 1974
til 2002, sammenlignet med de verdier som er oppgitt for målingene fra 2002. Man har
derfor valgt å benytte kun de målinger som er gjort etter 2002 i den statistiske analysen
videre. Dette for å være konservativ i de videre beregninger.

2.2.1

Frekvensanalyse av observerte flomdata

For å kunne bruke omtalt vannføringsdata til estimering av flommer i fremtiden er det blitt
gjennomført statistiske analyser av vannføringsdataen. Det er benyttet to forskjellige
fordelingsfunksjoner ifm. analysen; Gumbel-fordeling og LogPearson type III-fordeling, en
mer utfyllende forklaring på fremgangsmåten kan finnes i ref. [6] og ref.[5].
Man har tatt kulminasjonsvannføringen for døgnflommen hvert enkelt år, her er det snakk
om 14 målepunkt. Så er det foretatt ekstrapolering for disse verdiene, ved bruk av
statistiske tabeller, for å kunne anslå en kulminasjonsvannføring ved en 200årsflomhendelse.

2.2.2

Mangler i data

Data benyttet for ekstrapolering kommer fra målestasjon ved utløpet til Vangsmjøse og
man mister derfor to større vassdrag, Ala og Rysna, som renner inn i Begna/Storåne før
vårt kritiske punkt. Det er derfor valgt å legge til flommene fra disse, for å anslå flommen
ved kritisk snitt. Cirka plassering av målepunkt og hvor elvene kommer inn i vassdraget er
vist i Figur 4 - Oversikt for målepunkt for vannføring og innkommende elver i
hovedvassdrag. Elva renner østover, mot høyre, på aktuell figur.
Flomvannsføring i Ala og delvis Rysna er nærmere beskrevet i VA-rap 01, og verdier for
vannføringen er tatt herfra. Man har antatt at en 200-årsflom for disse vassdragene ikke vil
sammenfalle direkte med 200-årsflom for hovedvassdraget,
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ettersom det er litt forskjellige nedbørsforløp som vil gi ekstremflommer her. Videre har
man da valgt å legge til grunn en 100-årsflom for Ala og Rysna som bidrar til 200-årsflom i
hovedvassdraget Begna.

Figur 4 - Oversikt for målepunkt for vannføring og innkommende elver i hovedvassdrag

2.2.3

Flomfrekvensanalyse med empiriske formler

Flomvannføring er også beregnet vha. empiriske formler for flomfrekvensanalyse. Her blir
flommen estimert basert på flere input parametre og faktorer som tar høyde for om det er
vår- eller høstflom og hvilket gjenntaksintervall gitt flom har. Se ref.[5] for nærmere
beskrivelse av metoden.
Denne metoden gjelder for felt over 20 km2, men bør brukes forsiktig for felt < 100 km2,
ref. [5]. Estimert areal av gitt nedslagsfeltet er her ca. 600 km2, og det er kun denne
metoden som er anbefalt å bruke, sett bort fra analyse av observerte flomdata.

2.2.4

Øvrige metoder

Andre metoder er ikke benyttet ettersom de ikke er anbefalte for felt i denne
størrelsesorden.

2.3

Datagrunnlag

For å kunne gjennomføre beregninger med 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 ut fra Vangsmjøsi. Ettersom det
er noen større vassdrag, her spesielt Ala og Rysna, som renner inn i aktuelt vassdrag etter
gitt målestasjon må man også estimere flommene for disse og legge til de respektive
vannføringene.
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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 for dette er tatt fra NVEs
nettsider ref.[1] og ref.[2].
Det er valgt å beregne vannføring for en 200-års flomhendelse iht. N200 og Plan- og
bygningsloven.

2.3.1

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 Innlandet fylke er det anbefalt en klimafaktor Fk=1,0 for felt av denne størrelsen ref.
[8], mens sikkerhetsfaktor Fu=1,1 er basert på ÅDT for aktuell veg og mulige
omkjøringsmuligheter.

3

Beregningsresultater

Kulminasjonsvannføring for 200-årsflom i Begna/Storåne ble beregnet ved bruk av metoder
beskrevet i forrige kapittel. I beregningen vha. flomfrekvensanalyse med empiriske formler
er det knyttet noe usikkerheter til størrelsen for feltet.

3.1

Usikkerheter i beregninger

Som tidligere nevnt er flomberegninger relativt usikre «av natur», og man har derfor
benyttet flere metoder for beregninger og sammenlignet disse.
Heldigvis hadde man her faktiske måledata man kunne benytte for flomberegninger og det
er da en bedre mulighet for å oppnå relativt gode resultater.

3.2

Resultater for beregninger

3.2.1

Frekvensanalyse av observerte flomdata

Beregninger av vannføring i hovedelva basert på statiske analyser av mottatt
vannføringsdata gir Q200 = 192,2 m3/s. Det er her benyttet flomverdi beregnet med Pearson
type III-fordelingen. Med Gumbel-fordeling fikk man ca. 180 m3/s, man har valgt å benytte
høyeste verdi videre, altså Q200 = 192,2 m3/s. Dette er døgnmiddelverdi, for å estimere
momentanverdi har man multiplisert døgnmiddelverdi med 1,035, dette iht. NVE veileder,
ref. [5], momentanverdi er da Q200M = 198,93 m3/s.
For vannmengdene som Ala og Rysna bidrar med er det antatt en 100års-hendelse, her er
Q100 for Ala = 24,62 m3/s og Q100 for Rysna = 37,14 m3/s.
I tillegg til de to større vassdragene Ala og Rysna kommer det inn noen småbekker til
hovedelva, vannføringen i disse småbekkene er kun estimert vha. NEVINA ref. [1], og
bidrar med en vannføring på til sammen ca. 3 m3/s.
Til sammen er endelig momentan flomvannsføring inkludert klima- og sikkerhetsfaktor
beregnet til Q200 = 290,06 m3/s. Her bør det for ordnes skyld påpekes igjen at klimafaktor
er satt lik 1,0, altså at man antar at klimaforandringer ikke vil medføre en større
flomvannsføring i dette vassdraget, ref. [8].
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3.2.2

Sammenligning av resultat med tidligere beregninger

I forbindelse med prosjekteringen av Tveit bru, som ble gjennomført noen år tilbake, ble
det også gjennomført flomberegninger for aktuelt vassdrag ref. [7]. Tveit bru er like
nedstrøms for vårt kritiske punkt, se Figur 5 - Oversiktsbilde plassering vegfylling og Tveit
bru, altså burde resultat for flomberegning være cirka det samme.

Figur 5 - Oversiktsbilde plassering vegfylling og Tveit bru

Fra NVEs rapport ref. [7] er det funnet at Q200 = 273 m3/s. Disse beregninger er også gjort
med en 1,0 i klimafaktor, men uten sikkerhetsfaktor. For gjennomført beregninger her vil
man få en Q200 = 263,7 m3/s hvis man neglisjerer sikkerhetsfaktor Fu = 1,1, altså er det god
overensstemmelse mellom tidligere gjennomført flomberegninger og de som er gjennomført
her.

3.2.3

Flomfrekvensanalyse med empiriske formler

Flomvannsføringen er også beregnet med empiriske formler, her gir beregningene en
kulminasjonsvannføring Q200 = 355,40 m3/s inkludert klima- og sikkerhetsfaktor. Her er
det antatt at det er vår-/sommerflommen som er dimensjonerende, siden mottatt
vannføringsdata viser at de største vannføringene har vært observert i juni og juli.

3.2.4

Flomverdier for videre simuleringer

For videre simuleringer har man besluttet å benytte verdien fra frekvensanalysen av
observerte flomdata. Man anser dette å være et mer sannsynlig estimat av flomvannsføring
ettersom beregninger i hovedsak er basert på faktiske måledata i elv. Ettersom tidligere
beregninger ifm. prosjektering av Tveit bru også stemmer godt overens er nok dette det
beste estimatet, altså vil man benytte Q200 = 290,06 m3/s som maksimum avrenning i
videre simuleringer.
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4

Resultater fra flomsimulering

Flomsimuleringer er gjennomført med dimensjonerende flomvannsføring som beskrevet i
kap.3. 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 benyttes som underlag for å se nærmere på høyde av veglinjen og
vegfylling. Gjennomført flomsimulering tar for seg et området fra like oppstrøms for aktuell
vegfylling i elv til åpen elveslette nedstrøms for Tveit bru.

4.1

Underlag for flomsimulering

Geometrien til flommodellen er basert på høydedata som er lastet ned fra hoydedata.no.
Oppløsningen på dataen er god, med ruter på 1 x 1 meter, hvor hver rute har en spesifikk
høyde basert på målinger gjort med laser evt. fotometri. En åpenbar ulempe her er at
innmålinger gjort med laser fører til at man ikke har god terrengdata for selve elvebunnen,
ettersom lasermålinger sannsynligvis vil gi høyde på topp vannspeil og ikke bunn elv. Der
hvor elva er relativ brei og har lav hastighet kan man anta at elven ikke er veldig dyp, og at
geometrien til flommodellen da er relativt korrekt. Der hvor elva er smalere og har høyere
hastighet er vannet gjerne dypere noe som fører til at modellgeometrien ikke er veldig god
på disse plassene. Det ble ikke sett på som hensiktsmessig å måle inn elvebunnen over et
større område.
Geometrien til flommodellen vil altså være noe manglende akkurat langs elvefaret, men
sett bort fra selve elveleiet er høydegrunnlaget godt. Siden man ikke har spesifikk
høydedata på elvebunnen og har benyttet topp vannspeil som «topp terreng» i modellen vil
simuleringen her overestimere høyder på flomvann noe.
Foreløpig prosjektert vegmodell ble også tatt inn i flommodellen som en del av
terrenggrunnlaget, slik at man kunne få med evt. påvirkninger den måtte ha på elva, og
hvilke påvirkninger elva vil kunne ha på ny veg.

4.1.1

Flomforløp

For simuleringen ble det utarbeidet et flomforløp som går over flere dager.
Kulminasjonsvannføringen er som tidligere nevnt ca. 290 m3/s, dette er da toppen av
flomforløpet. Hele flomforløpet som ble benyttet for simuleringen kommer frem av Figur 6 Grafisk fremvisning av flomforløp. I diagrammet indikerer y-aksen avrenning [m3/s] og xaksen tid [timer]. Flomforløpet her er basert på flomforløpet til maksimum målt
flomhendelse fra måledata.
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Figur 6 - Grafisk fremvisning av flomforløp

4.2

Drøfting av resultater

I forbindelse med flomberegninger og gjennomført simuleringer har man som tidligere
nevnt gått gjennom tidligere hydrologisk rapport ifm. Tveit bru. I Figur 7 – Flomsonekart for
aktuelt område ved Q200, med prosjektert veg ser man området man har tatt for seg for
flomsimuleringen og hvor det ser ut til å kunne bli oversvømmelser.

Figur 7 – Flomsonekart for aktuelt område ved Q200, med prosjektert veg
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For dette prosjektet er det ønsket å se nærmere på vannhøyde og hastighet til vannet i
svingen hvor vegfyllingen skal ligge. I tillegg har man sett litt på hvor prosjektert veg kan
være utsatt for flom, og da videre anbefalinger for høyde topp veg.

4.2.1

Vannhøyde og hastighet i aktuell sving

For å kunne anbefale utforming, helning og steinstørrelser, på vegfylling som legges ned i
elva er det sett nærmere på hastigheten til vannet og høyden på vannet ved fyllingen.
Resultatene for hastighet og høyde kommer frem av Figur 8 - Hastighet i sving med
vegfylling og Figur 9 - Kotehøyde vannspeil i sving med vegfylling. Som man ser fra disse
figurene er det ikke veldig høy hastighet i svingen og høyden på vannet er også relativ lav i
forhold til topp prosjektert veg, høyde for topp veg i svingen er cirka 448,5 - 449.
Simuleringene som er gjennomført gir grunnlaget for videre beregninger og anbefalinger for
utformingen av vegfylling, se kap. 5.2.2

Figur 8 - Hastighet i sving med vegfylling
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Figur 9 - Kotehøyde vannspeil i sving med vegfylling

4.2.2

Beregninger og utforming av vegfylling

Beregninger med Maynords formel iht. V221 ref. [9] gir at nødvendig steinstørrelse D30 blir
cirka 100 mm, her har man vært konservativ å benyttet hastighet lik 2 m/s; fra simulering
ser det ut til at hastigheten mot elvesiden er noe lavere. Det anbefales å benytte samfengt
sprengstein, spesielt ifm. mulig isgang i elva. Ved bruk av samfengt sprengstein trenger
man heller ikke et eget filterlag.
Ettersom det er relativt lav vannhastighet kreves ikke veldig store dimensjoner på
steinfyllingen, man har her foreslått en fordeling med d15 =100 mm og d85 = 500 mm, dmax
bør ikke overskride 600mm, siden dette er foreslått tykkelse på sikringen. Foreslåtte
steinfraksjoner er noe større enn minimumsstørrelser basert på utregninger. Hvilke
steinfraksjoner som blir benyttet vil nok være avhengig av hva som er tilgjengelig, men
man må ikke benytte for små steiner. Skråningshelning på fyllingen er satt til 1:2, dette er
anbefalt minimumshelning for fyllinger som går ned i vann. Det er utarbeidet en tegning
her, se GH900 – plastring av sidefylling i elv.

4.2.3

Flomsoner som kan påvirke ny veg

Det er i hovedsak to plasser langs elveløpet det ser ut til at en større flomhendelse vil
kunne ha påvirkning på ny veg. Det er her snakk om vegstrekningen like vest for Tveit bru,
se Figur 10 – Simulert kotehøyde vannspeil ved Tveit bru, og laveste del av veien sør-øst
for Tveit bru se Figur 11 - Simulert kotehøyde vannspeil sør-øst for Tveit bru.
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For området like vest for Tveit bru ser det ut til at topp vannspeil kan bli rundt kote 430,25,
dette korrelerer også godt med høydene for topp vannflate man kom frem til i hydrologisk
rapport for Tveit bru ref. [7].
For området like sør-øst for Tveit bru ser det ut til at topp vannspeil kan bli rundt kote
427,65.
Områdene som nevnes over er de områdene der topp vannspeil ser ut til å komme like
høyt/over topp veg. Vegmodell som ligger inne i flomsimuleringsmodellen er kun foreløpig
og ikke nødvendigvis den endelige, så høyder på veg vil kunne forandres fra det som
kommer frem her. Vegareal som ser ut til å kunne bli stående under vann er vest for Tveit
bru, cirka fra profil 5680 – 5800 og areal lengre nedstrøms fra profil 6600 - 6750.

Figur 10 – Simulert kotehøyde vannspeil ved Tveit bru
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Figur 11 - Simulert kotehøyde vannspeil sør-øst for Tveit bru

Veglinjen sør-øst for Tveit bru er justert og lagt litt høyere som følge av gjennomførte
simuleringer, slik at flomvannet ikke vil overstige topp veg.
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