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Brødrene Dokken AS v/Statens vegvesen Region øst

Flomberegning VA-kulvert Ryfoss
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 vassdrag
som krysser under E16 ved Ryfoss. Utredninger som er blitt gjennomførte i forbindelse med
denne rapporten vil videre være førende for om det anbefales å beholde eksisterende VAkulvert. Størrelsen på VA-kulverten medfører egentlig at denne er klassifisert som «bru»,
men man har valgt å omtale konstruksjonen som «kulvert» i denne rapporten. Vassdraget
er lokalisert i Vang kommune i Innlandet fylke.

Figur 1 - Beliggenhet elvekrysning
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1

Bakgrunn og formål

Målet med arbeidet er å finne kulminasjonsvannføring ved dimensjonerende flomhendelse
for vassdrag som renner ut ved Ryfoss, i tillegg vil man se nærmere på teoretisk høyde for
topp vannspeil og hastighet til vannet. Hydrologiske analyser, simuleringer og vurderinger
er gjennomførte og blir nærmere beskrevet i denne rapporten.
E16 «Tyinvegen» går langs elva Storåne/Begna 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 vurdering av
kapasitet på eksisterende kulvert, og hvorvidt det anbefales å beholde denne. Vassdraget
krysser E16 ved Ryfoss, se Figur 1 - Beliggenhet elvekrysning og Figur 2 - Utklipp fra
vegtegning C011 for beliggenhet av aktuelt vassdrag.

Figur 2 - Utklipp fra vegtegning C011
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1.1

Grunnlagsdata

Som utgangspunkt for beregninger og senere simuleringer er det hentet grunnlagsdata fra
NVEs nettportaler ref. [1] og ref. [2] 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
aktuelt vassdrag fra NEVINA illustrerer nedslagsfeltet til vassdraget, dette er anslått til å
være ca. 11,5 km2. Feltparamtrene, som vannføringssindekser, areal, overflatetype,
sjøareal m.m er automatisk genererte og derfor kvalitetssikres ved bruk av andre tjenester.
Nedslagsfeltet for vassdraget er også forsøkt beregnet med egne GIS-verktøy, her ble en
liten del av feltet utelatt ettersom hele arealet av nedslagsfeltet ikke er kartlagt i nasjonal
høydemodell. Se Figur 4 - Estimert nedslagsfelt ved egen GIS-analyse for beregnet
nedslagsfelt.

Figur 3 – Nedslagsfelt aktuelt vassdrag fra NEVINA

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

copyright© AFRY

VA-rap.03
Side 6/18

Rapport – Flomberegning VA-kulvert Ryfoss

Figur 4 - Estimert nedslagsfelt ved egen GIS-analyse

En viktig opplysning som kom frem av gjennomført GIS-analyse var at NEVINAs
opprinnelige anslag for størrelsen av feltet er noe lavt. Dette kan man også se fra
illustrasjonen, ettersom NEVINA ikke tar med det mindre vassdraget i øst som kommer inn i
hovedvassdraget like før kulverten. Fra egen gjennomført GIS-analyse er nedslagsfeltet
anslått til ca. 12,7 km2, også her er det en mindre del av feltet som ikke er medtatt, helt
øverst i vest. På bakgrunn av de beregnede arealene fra NEVINA og GIS-analyse har man
satt endelig areal til nedslagsfeltet lik 13 km2 for videre beregninger.
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2

Bakgrunn for flomberegninger

Denne analysen har til formål å beregne og simulere en 200-årsflom, Q200, for aktuelt
vassdrag i Ryfoss i punktet hvor vassdraget krysser E16. Framgangsmåte for
flomberegninger blir gjennomførte 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, denne blir i hovedsak benyttet her. Små felt er i
veilederen definert opp til 50 km2.

2.1.1

Den rasjonelle metode

Den rasjonelle metode er iht. SVVs håndbok ref.[4] anbefalt å bruke for felt under 2 km2,
ettersom aktuelt felt er godt over 2 km2 ser man det ikke som hensiktsmessig å benytte
denne metoden for noe annet enn sammenligning mot de øvrige metodene.
Vegvesenets Håndbok N200 kapittel 405.4 gir veiledning for estimering av flomavrenning
ved bruk av den rasjonelle metode. I den rasjonelle metoden gås det ut fra at det er lineær
sammenheng mellom nedbørsmengde og avrenning. Nøyaktigheten av denne tilnærmingen
avtar når avrenningsfeltet blir større, og metoden bør bare brukes på felt hvor arealet ikke
overskrider noen få kvadratkilometer. Andre forfattere som Butler og Davies, «Urban
Drainage» ref. [8] anbefaler at metoden ikke brukes for nedbørfelt over 50 ha (0,5 km2).
Parametrene som inngår i metoden er nedbørfeltets areal (A), nedbørintensitet (i) ved gitt
gjentaksperiode, som antas å være jevnt fordelt over hele nedbørsfeltet, og
avrenningsfaktoren (C) som avhenger av overflatens sammensetning.
𝑄 (𝑙/𝑠) = 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴

(3)

Metoden benyttes her til kvalitetssikring av øvrige resultater funnet ved hjelp av andre
metoder.

2.1.2

Nedbør-avløpsmetoden (PQRUT-metoden)

PQRUT-modellen simulerer nedbørsfeltet som et kar med to utløp som fører vann
nedstrøms. Metoden anbefales brukt for nedslagsfelt Afelt: 1 – 200 km2. Flomvannføring
modelleres ved bruk av nedbørs avløpsmodell hvor avrenning fra et nedbørsfelt bestemmes
ved å løse uttrykket:
𝑑ℎ
𝑑𝑡

=𝑃−𝑞
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I uttrykket betegner dh/dt endring i vannmengden som magasineres innenfor nedbørsfeltet
pr. tidsenhet, P er input av vann fra nedbør og snø og q betegner avrenning fra felten.
Nedbørens forløp gjennom hendelsen konstrueres i henhold til anbefaling gitt i ref. [5], dvs.
nedbøren fordeles symmetrisk omkring høyeste intensitet slik at akkumulert
nedbørsmengde i sammenlignende tidspunkt svarer til aktuell gjentaksintervall.
Avrenning fra feltet beregnes vha. Uttrykket:
𝑘 ∙ℎ
𝑞={ 2
𝑘1 (ℎ − 𝑇) + 𝐾2 ∙ 𝑇

hvis ℎ ≤ 𝑇
hvis ℎ > 𝑇

(2)

Hvor modellparametrene k1, k2 og T bestemmes ved formlene i tabell 5.3 i ref. [5].
Ligningssystemet er her løst ved bruk av NVEs åpne beregningsverktøy, ref.[6]. For
initialtilstanden til feltet er det antatt en metningsgrad på 75%, vanligvis vil denne være
satt til 100%, men ettersom feltet består av såpass mye tett skog har man valgt å benytte
en noe lavere initialtilstand.

2.1.3

Regional flomfrekvensanalyse

Der det ikke foreligger avrenningsmålinger kan flomvannføring beregnes ved bruk av
empirisk utledede flomformler. Metoden beregner middelflom Qm ut fra midlere spesifikk
avrenning qm og skalerer opp til QT ved bruk av vekstkurver. Formelverket er basert på ett
sett med ligninger for hele Norge. Formelverkets gyldighetsintervall er Afelt: 0,2 – 53 km2
ref. [3].
Aktuelt feltarealet er ca. 13 km2, altså er dette en av de anbefalte metodene å benytte.
Middelvannføring er hentet fra NEVINA/REGINE, tjenester fra NVE.

2.1.4

Øvrige metoder

Flomfrekvensanalyse for større felt er ikke benyttet her siden nedbørsfeltet er under 20
km2. Beregninger ved bruk av lokal flomfrekvensanalyse var heller ikke mulig ettersom man
har ingen vannføringsmålinger i aktuelt vassdrag eller for lignende vassdrag i nærheten.

2.2

Datagrunnlag

Ingen måledata for vannføring i vassdraget eller sammenlignbare vassdrag i nærområdet.
Benytter diverse empiriske metoder for beregninger.
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.
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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.

2.2.2

Nedbørsdata

God nedbørsdata er nødvendig for å kunne beregne vannføring ved bruk av den rasjonelle
metode og PQRUT-metoden. For aktuelt nedslagsfelt var det ikke noen målestasjoner med
tilhørende IVF-kurver i direkte nærhet, så man har måttet skalere IVF-kurver fra flere
målestasjoner for å best mulig estimere nedbøren i feltet. Målestasjon som ble benyttet var
i hovedsak nedbørstasjon for Nesbyen, denne er ca. 65 km fra aktuelt nedslagsfelt. Man har
skalert opp mot ekstremverdier målt fra nedbørstasjon «Vang i Valdres» og «Løken i
Volbu», disse stasjonene har ikke modellert egne IVF-kurver og kunne derfor ikke benyttes
direkte. Benyttede verdier er også sjekket opp mot mer generelle kart og grafer, se Figur 5
- Geografisk inndeling av 200-års nedbørhendelse Norge, 1 og 3 timer og Figur 6 Geografisk inndeling av 200-års nedbør Norge, 24 timer.

Figur 5 - Geografisk inndeling av 200-års nedbørhendelse Norge, 1 og 3 timer
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Figur 6 - Geografisk inndeling av 200-års nedbør Norge, 24 timer

Skalerte IVF-kurver mot estimerte verdier fra kart:
Tabell 1 - Nedbørsdata for felt

Varighet

M200 [mm]
(estimert)

M200 [mm]
(IVF skalert)

1-time
3-timer
24-timer

16,1 – 19
25,1 – 31
75 – 100

25,8
32,4
75,0

Som man ser fra tabell over virker 1- og 3-timers hendelsene for skalert nedbør å være
ganske konservative, mens 24 timers-nedbøren muligens er noe lav. Ettersom det er et
såpass lite nedslagsfelt som skal beregnes her vil nok konsentrasjonstiden være under 3timer, noe som medfører at dimensjonerende nedbørhendelse for flom nok også vil være
under 3-timer. Man velger derfor å gå videre med de skalerte verdiene for å være
konservativ, disse er noe høyre for de kortere hendelsene, som er førende her.
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2.2.3

Konsentrasjonstid til feltet

I tillegg til nedbør er konsentrasjonstiden til feltet en viktig parameter for beregninger,
dette gjelder spesielt beregninger med den rasjonelle metode. Estimering av
konsentrasjonstid kan beregnes med forskjellige formler, for dette feltet ble den
pragmatiske metode og SVVs metode benyttet ref.[3]. For den pragmatiske metode har
man antatt en vannhastighet på 1 m/s og en feltlengde på 6,7 km, dette gir en
konsentrasjonstid på 112 minutter. Formel fra SVV gir konsentrasjonstid lik 134 min, denne
anbefales for felt < 5 km2.
For videre beregninger er konsentrasjonstiden til feltet satt lik 112 minutter. Denne tiden
blir da benyttet til beregninger med den rasjonelle metode og PQRUT-metoden.

3

Beregningsresultater

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

3.1

Den rasjonelle metode

Beregninger med den rasjonelle metode gir Q200=23,06 m3/s. Her det antatt en
avrenningsfaktor C = 0,4. Fra beregninger er denne faktoren noe mindre, 0,38; men det
anbefales at C-faktor vanligvis skal ligge mellom 0,4 – 0,6, altså ble denne satt til 0,4.

3.2

Nedbør-avløpsmetoden (PQRUT)

Beregninger gjennomført med PQRUT-metoden er vist i Figur 7 - Flomforløp med PQRUTmetoden. Dette er gjort vha. NVEs interaktive hjelpemiddel, ref.[6].

Figur 7 - Flomforløp med PQRUT-metoden

Kulminasjonsvannføringen med denne metoden gir Q200=19,5 m3/s.
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3.3

Regional flomanalyse

Beregninger gjennomført med framgangsmåte anbefalt av NVE for felt < 50 km2 (gyldig til
53 km2) iflg. ref. [3]. Aktuelt felt er anslått til 13,0 km2, altså innenfor gyldighetsintervallet.
Gjennomførte beregninger med denne metoden gir en kulminasjonsvannføring Q200=12,89
m3/s.

4

Konklusjon flomberegninger

4.1

Usikkerheter i beregninger

Som tidligere nevnt er flomberegninger relativt usikre «av natur», og man har derfor
benyttet flere metoder for beregninger og sammenlignet disse. For beregningene
gjennomført her er det spesielt noe usikkerhet knyttet til eksakt størrelse av nedslagsfeltet
og ekstremverdier for nedbør i området.

4.2

Resultater for beregninger

Beregnede flomvannsføringer etter pålegg av klima- og sikkerhetsfaktor er som følger:
Den rasjonelle metode:

Q200 = 30,45 m3/s

PQRUT-metoden:

Q200 = 25,74 m3/s

Regional flomanalyse:

Q200 = 17,02 m3/s

Fra disse resultatene ser man at beregningene gir ganske forskjellige svar. For videre
beregninger og simuleringer har man valgt å gå videre med resultatet fra PQRUT-metoden,
ettersom den rasjonelle metode ikke er ansett som gyldig for et så stort felt og resultatene
fra regional flomanalyse muligens er noe lave. Det vil si at man går videre med en
kulminasjonsvannføring Q200 = 25,74 m3/s for videre beregninger og simuleringer.
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5

Eksisterende situasjon

Det er i dag en eksisterende VA-kulvert som er etablert under E16. Denne klassifiseres
egentlig som bru grunnet størrelse «Stikkrenner og kulverter er vanngjennomløp på tvers
av vegen og omfatter diameter opp til 2,5 m. Dimensjon større enn 2,5 m regnes som bru
[…]» ref.[4].
Basert på tegninger for eksisterende kulvert er høyde ved innløpet på kote ca. 385,5, mens
utløpet er på ca. 385,1. Kulvert/brukonstruksjon er cirka 28 meter. Topp veg over kulvert
er på cirka kote 394,5. Se vedlegg, tegning K1, for informasjon vedrørende eksist. kulvert.

5.1

Kulvertberegninger

Det er gjennomført beregninger for vannstrømningen gjennom eksisterende kulvert ved
bruk av verktøyet HY-8 ref.[7]. Resultatene til beregningen kommer frem av Figur 8 Simulert vannstrømning gjennom kulvert ved dimensjonerende hendelse og Tabell 2 Kritiske verdier for forskjellige vannføringer, dimensjonerende vannføring uthevet i blått.

Figur 8 - Simulert vannstrømning gjennom kulvert ved dimensjonerende hendelse
Tabell 2 -Kritiske verdier for forskjellige vannføringer, dimensjonerende vannføring uthevet i blått
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Som det kommer frem av figur og tabell over ser det ut til at eksisterende VA-kulvert ved
Ryfoss har tilstrekkelig kapasitet for dimensjonerende flomhendelse. De teoretiske
beregningene gir at man kan få en vannstand som står 4 cm over topp innløp, ca. kote
388,55, dette medfører at man skal ha en tett sikring mot vegfyllingen. Kravene for tett
sikring gitt i N200 sier at sikringen skal ha en minimumshøyde lik 0,1D over topp vannspeil,
dette er illustrert i Figur 9 – Tett sikring for kulvert, fra N200. For aktuell kulvert medfører
dette en tett sikring med minimumshøyde 34 cm hvis man antar diameter til sirkulær
kulvert er ekvivalent med høyde på kvadratisk kulvert. Dagens høyde på tett sikring er 80
cm iht. mottatte tegninger, altså er man innenfor dette kravet.

Figur 9 – Tett sikring for kulvert, fra N200

Utformingen av eksisterende innløpsutforming kommer frem av Figur 10 - Eksisterende
kulvertinnløp. Basert på gjennomførte beregninger og vurderinger er det antatt at
innløpskontroll, videre beskrevet i ref.[8], er dimensjonerende for kulverten.

Figur 10 - Eksisterende kulvertinnløp
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5.2

Kulvert-/brukrysninger oppstrøms for VA-kulvert

Det er ikke sett nærmere på kulverter eller bruer lengre opp i aktuelt vassdrag. Vassdraget
renner gjennom et tettbygd strøk før det kommer frem til aktuell kulvert, og det er relativt
sannsynlig at noen av kulvertene evt. bruene lengre oppstrøms har en noe redusert
kapasitet, og at beregnet kulminasjonsvannføring ved innløp til aktuell kulvert derfor ikke
vil oppstå i praksis. Uansett, aktuelle kulvertberegninger er gjennomførte basert på at det
ikke er noen flaskehalser lengre oppstrøms i vassdraget, og at beregnet
kulminasjonsvannføring vil være gjeldende for kulverten.

6

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).

6.1

Simulert flomvannstand og vannhastighet

Figur under illustrerer simulert flomvannshøyde ved inn- og utløp til eksisterende VAkulvert. Ved innløpet gir simuleringen en teoretisk høyde topp vannspeil på kote 388,92.

Figur 11 - Kotehøyder vannspeil ved dimensjonerende flomhendelse
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Figur 12 - Vannhastigheter ved dimensjonerende flomhendelse

Som man ser fra Figur 12 - Vannhastigheter ved dimensjonerende flomhendelse vil man
kunne få ganske høye hastigheter ved utløpet til kulverten. Ettersom elveleiet på utløpssiden består av bart fjell/berg vil det ikke være noen fare for erosjon her. Det er derfor ikke
vurdert noen from for erosjonssikring ved utløp selv om vannhastigheten er høy.
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6.2

Sammenligning kulvertberegninger

Det er beregnet kapasitet på eksisterende kulvert både med programmet HY-8 og
simuleringsverktøyet HEC-RAS. Som det kommer frem av kapittel 5 og 6.1 gir
beregningene gjennomført med HEC-RAS en noe høyere vannstand over kulvertinnløp enn
beregningen gjennomført med HY-8. Her er det sannsynligvis noen forskjeller i «inputparametrene» som fører til at man får litt ulike svar.
Gjentetting av kulvert er neglisjert i beregningene, basert på bilder og befaring ser det ikke
ut til at gjentetting (sediment som legger seg på bunn i kulvert) er noe problem her.
Begge beregningene gir en vannstand som står over topp innløp, og man behøver da tett
sikring mot vegfylling, som omtalt i kap. 5.1. For beregning med HEC-RAS blir
minimumshøyde av tett sikring lik 72 cm, ettersom sikringen er 80 cm iht. tegninger for
eksisterende kulvert er dette også innenfor gitte krav.

6.3

Konklusjon

Man anser eksisterende kulvert som tilstrekkelig basert på en Qdim=25,75 m3/s, beregninger
og simuleringer kommer frem av øvrige kapittel. Det vil altså ikke være nødvendig å skifte
ut VA-kulvert basert på dens hydrauliske egenskaper, eventuelle mangler ifm. kulvertens
strukturelle egenskaper er ikke sett nærmere på her.
Ny vegfylling bør tilpasses slik at denne ikke forandrer eksisterende innløpsutforming i
større grad, og påse at man får en god tett sikring over kulvertinnløp mot vegfylling. Hvis
etablering av ny veifylling medfører at man må gjøre større forandringer på dagens
kulvertutforming må dette gjøres i samråd med personell med relevant kompetanse. Man
bør også ha på plass en plan for drift og vedlikehold av kulverten, slik at man opprettholder
kapasiteten.

6.4

Fiskevandring

Man vet sikkert at det går en del ørret i hovedvassdraget Storåne ref.[9], som aktuelt
vassdrag renner frem til. Om det går fisk opp vassdraget ved Ryfoss vites ikke sikkert. For
å vite sikkert om eksisterende VA-kulvert er OK mtp. at fisken kommer seg frem her, må
man foreta egne undersøkelser for dette. VA-kulverten er relativt stor og ser ut til å ha
delvis naturlig elvebunn i gjennomløpet, dette er normalt gode egenskaper for å muliggjøre
fiskevandring ref. [10].
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Vedlegg
•

Tegning K1 (eksist. kulvert) – «Ryfoss bru, form og armering»
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