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FORORD

As plan Viak har vært engasjert av Areal + AS for å gjennomføre f lom - og vannlinjeberegning
for elva Gausa og Finna for et planområde i forbindelse med et fyrverkerilager i Gausdal
k ommune . Ingrid Orstad Teigen har vær t kontaktperson for oppdraget.

Petter Reinemo har vært oppdragsleder for Asplan Viak. H aregewoin Haile Chernet har gjort
beregninger og utarbeidet rapport .

Trondheim , 01/10/2015

Petter Reinemo Haregewoin Haile Chernet

Oppdragsleder /Kvalitetssikrer Medarbeider
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1 INNLEDNING
I forbindelse med arealplan for et f yrverkerilager i Follebu i Gausdal kommune , har Asplan
Viak AS gjort flom - og vannlinjeberegning for elva Gausa og bekken Finna. Planområdet
faller innenfor s ikkerhetsklasse F2 i TEK10 som betyr at 200 - årsflom er dimensjonerende.
Denne rapporten gir en beskrivelse av beregningene som er foretatt av dimensjonerende
flom mer og vann linjeberegning på de aktuelle strekningene av elva og bekken i tilknytning til
planområdet. Det aktuelle området er vist i figur 1.1.

Figur 1 .1 : Plassering av planområde med fyrverkerilageret (rød sirkel) .
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2 FLOMBEREGNING

2.1 Gausa

2.1.1 Nedbørfelt

Flomberegningen er gjort for punktet nedstrøms brua ved Kveinnvege n der vegen krysser
elva. Feltkarakteristika for Gausa er vist i tabell 2.1. Feltgrenser samt detaljert informasjon
om feltparameterne er gitt i vedlegg.

Tabell 2. 1 : Feltkarakteristika for beregningspunktene i Gausa .

Beregningspunkt Feltareal
[km 2]

Eff. Sjø
[%]

Bre
[%]

qN*
[l/s*km 2]

Høydeintervall
[moh]

Gausa 874,6 0,1 0,0 16,4 194 - 1513

*Beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961 - 1990.

2.1.2 Vannføringsstasjoner

Det beste grunnlaget for vannføringsberegninger er vannføringsmåling over en lang periode i
det aktuelle vassdraget. Flomberegningen for Gausa er primært basert på
vannførin g sobservasjoner fra målestasjon 2.28 Aulestad. 2.28 Aulestad ligger ca 750 m
oppstrøm s prosjektområdet og måleserien ved stasjonen er derfor arealskalert for å
representere prosjektområdet . Karakteristiske feltdata til målestasjonen er vist i tabell 2.2 .
Nedslagsfeltene er beregnet ved bruk av NVE programmet «NEVINA Nedbørfelt - Vannføring -
Indeks - Analyse».

Tabell 2 .2: Feltkarakteristike

Målestasjon Feltareal
[km 2]

Eff. Sjø
[%]

Bre
[%]

qN*
[l/s*km 2]

Høydeintervall
[moh]

2.28 Aulestad 858.3 0,1 0,0 16,5 199 - 1513

* b eregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961 - 1990.

Skaleringsfaktoren er multiplisert med avrenningsserien til referensefeltet. Videre er det gjort
en flomfrekvensanalyse av seriene.

2.1.3 Beregning av dimensjonerende flommer

Vannføringsmålinger ved 2.28 Aulestad danner utgangspunkt for flomfrekvensanalysen .

2.1.4 Flomfrekvensanalyser

Seso ngvariasjonen i avrenningen i Gausa må vurderes ut fra stasjon 2.28 Aulestad . Figur
2.1 viser karakteristiske vannføringsverdier for Aulestad . Figuren viser døgnmiddelvannføring
for hver enkelt dag i året ved målestasjonen. Ut fra figur 2.1 vil de fleste f lommene i Gausa
opptre mellom november og april i forbindelse med snøsmelting og i kombinasjon med
nedbør, men flommer kan også opptre om høsten som regnflommer . Med bakgrunn i dette er
det ut ført flomfrekvensanalyse av års flom mer ved målestasjon Aulestad . Resultatet er vist i
tabell 2 .3 . Midlere flom (QM) er oppgitt i absolutte og spesifikke verdier og flommer for 200 -
års gjentaksintervall (Q200) som forholdstallet (flomfrekvensfaktor) til midlere flom
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(Q200/QM). Resultater gitt fra regionale flomformler (NVE, 4/2011) for vårflom er også gitt i
tabell 2.3.

Figur 2 . 1 : Karakteristisk e vannføringer ved stasjon 2.28 Aulestad . Figuren viser henholdsvis største, median og
minste observerte døgnmiddelvannføring for hver enkelt dag i året for perioden 19 29 – 20 14 .

Tabell 2 .3: Flomfrekvensanalyse r av årsflommer for målestasjon.

Stasjon Periode Ant. Areal QM Q200/ Fordelingsfunksjon

år km 2 l/s.km 2 m3/s QM

2.28 Aulestad 1929 - 2014 85 858,3 206,7 177,4 2, 37 Log (L - moment)

V4 (reg. formel) 130,1 111,7 2,6

2.1.5 Klimatillegg

I henhold til NVE rapport 5 - 2011 «Hydrological projections for floods in Norway under a future
clima te» forventes det for i nnlan dsfelt på Østlandet som er dominert av smelteflommer /
kombinasjonsflommer ingen endring i flomstørrelser frem mot år 2100. Flomberegningene
innebefatter derfor ikke et klimapåslag.

2.1.6 Beregning av k ulminasjonsvannføring

Kulminasjonsvannføring (momentanvannføring) og døgnmiddelvannføring (Qmom/Qmid) anslås
ved å analysere de største observerte flommene i vassdraget. Forho ldstallet beregnes av de
større flommene ved målestasjon, avhengig av hvor og når det finnes data med fin
tidsoppløsning. Forholdstallet Qmom/Qmid for Gausa er dermed utelukkende beregnet med
utgangspunkt i målestasjon Aulestad.
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Tabell 2 .4: Kulminasjon s - og døgnmiddelvannføringer ved Aulestand

Dato Kulminasjon Døgnmiddel Qmom /Qdøgn

m3/s m3/s

22.05.1999 248 , 3 242 , 5 1 , 02

11.10.2000 287 , 1 226 , 3 1 , 27

24.05.2014 212 , 6 211 , 6 1 , 00

Snitt 1,07

I NVE (2011) er det presentert ligninger som uttrykker en sammenheng mellom forholdet
Qmom/Qdøgn og feltkarakteristika (feltareal og effekt iv sjøprosent) for vår - og høstflom .
Formlene er:

H vor A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent. Resulta tene presenteres i tabell 2.5.

Tabel l 2 .5: Forholdstallet mellom døgnmiddelflom og kulminasjonsflom for Gausa , beregnet for vår - og høstflom

Felt Areal Eff.Sjø, ASE Qmom /Qdøgn

km2 % Vår Høst

Gausa 874,6 0,1 1,18 1,35

På bakgrunn av analyse av observerte data og aktuelle formler blir en kulminasjonsfaktor på
1,15 benyttet videre i beregningene.

2.1.7 Dimensjonerende 200 - års flom

Middelflom gitt av regional flomformel for vårflom er en del lavere enn middelflom gitt av 2.28
Aulestad. Samtidig gir målestasjonen en noe lavere frekvensfaktor for 200 - årsflom. Det er
valgt å benytte både estimert middelflom og frekvensfaktor gitt av stasjon 2.28 Aulestad.
Basert på en sammenligning med resultatene fra den regionale flomformelen kan
beregningene virke å være noe konservative.

Dimensjonerende 200 - års mom entanflom er beregnet til:

Beregnet 200 - årsflom tilsvarer en spesifikk vannmengde på 570 l/s*km2.
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2.2 Finna

2.2.1 Nedbørfelt

Feltkarakteristika for Finna er vist i tabell 2.6. Feltgrenser samt detaljert informasjon om
feltparameterne er gitt i vedlegg.

Det foreligger ingen kjente vannføringsmålinger i vassdraget. Flomberegningene er derfor
basert på data fra målestasjoner i nærliggende vassdrag og aktuelle formelverk.

Tabell 2. 6 : Feltkarakteristika for Finna .

Felt Feltareal
[km 2]

Eff. Sjø
[%]

qN*
[l/s*km 2]

Høydeintervall
[moh]

Meidan høyde
[m.o.h]

Finna 6,1 0,1 13,9 180 - 803 620

*Beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961 - 1990.

2.2.2 Vannføringsstasjoner

Da det ikke finnes kjente vannføringsobservasjoner av flommer i vassdraget er beregning av
dimensjonerende flommer basert på data fra observerte flommer i nærliggende vassdrag og
foreliggende formelverk.

Karakterist i ske feltdata til referensefeltene er vi st i tabell 2.7 . Hypsografisk kurve for
stasjonene er vist i figur 2.2.

Tabell 2. 7 : Feltkarakteristika til aktuellt referansefelt/målestasjon.

Målestasjon Feltareal
[km 2]

Eff. Sjø
[%]

qN

[l/s*km 2]
Hmin /Hmax

[m.o.h]
Meidan høyde

[ m.o.h ]

2.590 Vikka 13,1 0,0 14,4 136 / 225 202

2.10 Sogna 23 ,0 0,0 14,6 130/225 192

2.1 Hådammen 38,9 0,8 20,8 449/745 565

2.323 Fura 45,2 0,0 12,0 349/758 596

Målestasjon 2 . 590 Vikka ligger ca 1 18 km sør for Finna . Vikka har høyere feltareal, litt
høyere middelavrenning og null effektiv sjøprosent sammenlignet med Finna . For denne
målestasjonen foreligger det en vannføringsserie på 20 år ( 1989 - 20 09 ) .

Målestasjon 2 . 10 Sogna ligger ca 12 0 km sør for Finna . Sogna har høyere feltareal, litt
høyere middelavrenning og null mindre effektiv sjøprosent sammenlignet med Finna . For
denne målestasjonen foreligger det en vannføringsserie på 8 år (19 95 - 20 02 ) .

Målestasjon 2.1 Hådammen ligger ca 8 5 km vest for Finna . Hådammen har høyere feltareal ,
høyere middelavrenning og litt høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med Finna . For
denne målestasjonen foreligger det en vannføringsserie på 24 år (19 90 - 2014 ) .

Målestasjon 2.323 Fura ligger ca 65 km sørøst for Finna . Fura har høyere feltareal, litt
mindre middelavrenning og null effektiv sjøprosent sammenlignet med Finna . For denne
målestasjonen foreligger det en vannføringsserie på 44 år (19 70 - 2014 ) .
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Figur 2.2: Hypsog ra fiske kurver for nedbørfeltet til Finna og utvalgte målestasjoner. Kurven viser hvor stor
prosentvis andel av det totale feltarealet som ligger over en gitt høyde

2.2.3 Flomformler

NVE (2015) presenterer et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver
for felt < 50 km2. Formelverke t er basert på regresjonsanalyser og er testet på over 4000
nedbørfelt. Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv
sjøprosent. Den største usikkerheten i formelverket ligger i estimatet av middelflom. Det
betyr at et godt estimat av middelflom vil redusere usikkerheten i beregningene betraktelig.
Formelen bør ikke benyttes ukritisk og det anbefales derfor at også andre metoder benyttes
for å redusere usikkerheten i beregningene.

Det henvises til NVE (2015) for presentasjon og beskrivelse av formelverket. Formlene blir
benyttet for nedbørfeltene da feltarealet er < 50 km2.

Resultatene gitt av flomformlene fra NVE (2015) er presentert i tabell 2.7 . Verdiene for
spesifikk middelflom er gitt som kulminasjonsverdier. For middelf lom er medianverdien
presentert.

Tabell 2.7 : Resultater for Finna gitt av formelverk for små nedbørfelt, kulminasjonsverdier.

Felt Areal
km2

qn

l/s*km2
Eff sjø

%
qM

l/s*km2
Q2 0/
QM

Q50/
QM

Q100/
QM

Q200/
QM

Finna 6,1 13,9 0,1 341 1,78 2,18 2,52 2,91

2.2.4 Flomfrekvensanalyser

Sesongvariasjonen i avrenningen for Finna må vurderes ut fra nærliggende stasjoner. Viktige
parametere for sesongvariasjonene er klimatiske forhold og høydebeliggenhet. Figur 2.3
viser karakteristiske vannføringsverdier for Fura som a ntas å beskrive avrenningsmønsteret i
Finna godt. Ut fra figuren 2.3 kan en se at store flommer forekomme mellom oktober og april
i forbindelse med snøsmelting og i kombinasjon med nedbør, men også om høsten med
kraftig regnvær.
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Figur 2.3: Karakteristiske vannføringer ved stasjon 2. 323 Fura . Figuren viser henholdsvis største, median og minste
observerte døgnmiddelvannføring for hver enkelt dag i året for perioden 19 61 – 20 05 .

Frekvensfordeling for de forskjellige stasjonene er sammenfatte t i t abell 2.8. Middelflom (QM)
er oppgitt i abso lutte og spesifikke verdier og flommer f or ulike gjentaksintervall (QT) som
forholdstallet (flomfrekvensfaktor) t il middelflom (QT/QM).

Tabell 2. 8 gir beregnede spesifikke døgnmiddelverdier og frekvensfordeling beregnet fra
frekvensanaly sene for hver stasjon (NVE, 2015 ).

Flomfrekvensfaktorene er også illustrert i Figur 2.4.

Tabell 2. 8 : Spesifikk middelflom og frek ven sfaktorer, døgnmiddelverdier

S tasjon Ant.
år

Areal
km2

qM

l/s*km2
Q2 0/
QM

Q50/
QM

Q100/
QM

Q200/
QM

Fordelings -
funkjson

2.590 Vikka 14 13,1 74 1,56 1,79 1,96 2,12 Gumbel (max )

2.1 Hådammen 14 38,9 233 1,46 1,62 1,74 1,85 GEV ( mom)

2.323 Fura 40 45,2 220 1,44 1,61 1,74 1,87 Gumbel (max )

Flomforholdene i et nedbørfelt påvirkes både av klimatiske og fysiogra fiske forhold. Ved valg
av representativ frekvensfordeling for umålte felt, er det antatt at klimatiske forhold har størst
betydning. Som representativ frekvensfordeling for Finna er det valgt å bruke
frekvensfaktorene funnet for Vikka . Verdiene er noe lavere enn flomfrekvensfaktorene fått fra
formelverket
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Figur 2.4: Flomfrekvensfaktorer (QT/QM) av årsflommer (døgnmiddel) for aktuel le målestasjoner sammen med
frekvenskurve gitt av formelverk.

2.2.5 Beregning av middelflom

Ved beregning av absolutte flomstørrelser bør feltkarakteristika som effektiv sjøprosent og
feltareal i større grad inngå i vurderingen av representative nedbø rfelt enn i
frekvensanalysen. Spesifikk middelflom varierer relativt mye for stasjonene (Tabell 2. 8 ) og
ligger i størrelsesorden fra 74 l/s.km2 til 2 33 l/s.km2. Vikka har andre høydeforhold og vil
dermed ha et litt annet regime. Hådammen har er en vesentlig effektiv sjøprosent , noe som
generelt medfører flomdempning .

Nedbørfeltene som drenerer til målestasjonen Fura har null effektiv sjøprosent, ca. same
høydeforhold sammenlignet med Finna og n edbørfeltet antas å kunne representere Finna .

Ved bereg ning av middelflom med formelverk for målestasjon 2. 323 Fura (NVE, 2015 ) er den
observerte middelflommen (QM , døgn) omtrent 45 % mindre sammenlignet med kulminasjons
middelflommene ( QM ,kulm) .

Med bakgrunn i dette er det beregnet en spesifikk middelflom (QM , døgn) i Finna på 2 20 l/s. km ².
Med valgt verdi for middelflom, og flomfrekvensfordelingen som antas representativ for Finna
( frekvensfaktorene for Vikka, tabell 2 . 8 ), blir de resulterende flomverdiene som vist i tabell
2 . 9 .

Tabell 2. 9 : Beregnet middelflom (QM) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall i Finna,
døgnmiddelvannføringer

Felt Areal QM Q20 Q50 Q100 Q200

km 2 l/s.km 2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

Finna 6,1 2 20 1 ,3 2,0 2,3 2,5 2,8

2.2.6 Klimatillegg

I henhold til anbefalinger i NVE (2011/5) skal et klimatillegg legges på beregnede
flomstør relser for å ta hensyn til klima framskrivinger mot år 2100. For nedbørfelt der feltareal
< 100km2, anbefales det å legge til 20% på beregnede flommer på Østlandet .
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2.2.7 K ulminasjonsvannføring

F orholdstal l mellom døgnmiddel og kulminasjon (Forholdstall (Qm), Kulm/Døgn) er beregnet
med bakgrunn i formler beskrevet i NVE (2011). Faktoren for høstflom gir den høyeste verdien
på 1,98

2.2.8 200 - årsflom

200 - års d øgnmiddelverdien ved Finna ble beregnet til 2,8 m3/s.

Dimensjonerende 200 års momentanflom er beregnet til:

Med 20% klimatillegget gir det:

Den spesifikke 200 - årsflommen inkludert klimatillegg er beregnet til 1090 l/s*km2.

2.3 Vannføring under befaring en 0 2 .0 9 .2015
Det er gjort et estimat på vannføringen i Gausa elva under befaringen 2 . september 2015, med
hensikt i å gi et bidrag til kalibrering av de hydrauliske modellen e . Estimatet er gjort basert på
registrert vannføringer ved 2 . 28 Aulestad i samme tidsrom som befaringen ble gjennomført.

I tabell 2.11 er spesifikk vannføring under befaringen ved den aktuelle målestasjon en
beregnet. I tabell 2.12 er vannføringen skalert til Gausa nedstrøms Kveinnvegen brua basert
på feltareal.

Tabell 2.11 : Regist r erte vannføring er mellom klokken 11 og 14, 2 . september 2015 ved aktuelle målestasjoner .

Målestasjon Feltareal
[km 2]

Q ( 0 2 .0 9 .2015)
m3/s l/s*km 2

2.28 Aulestad 858,3 50 58,2

Tabell 2.12 : Estimert vannføring i aktuelle vassdrag.

Elv Q
m3/s l/s*km 2

Gausa 51 57,2

På bakgrunn av analysen i tabell 2.11 og 2.12 anslås det at vannføringen i Gausa var ca 51
m3/s under befaringen. Det må medregnes en grad av usikkerhet i dette estimatet .
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3 VANNLINJEBEREGNING

3.1 Metode
I beregning av vannlinje er programvaren Hec - Ras benyttet. Hec - Ras er en pro gramvare
utviklet av U.S. Army som benytter energimetoden eller momentmetoden for å beregne
vannlinje og hydrauliske parametere fra et tverrsnitt til det neste. Hec - Ras er et
endimensjonalt program og kan både kjøres med stasjonær og ikke - stasjonær strømning.
Inngangsparameterne til modellen er geometri (elv, elvebanker og konstruksjoner), ruhet,
grensebetingelser og vannføring.

3.2 Gausa

3.2.1 Geometri

Elvebunn og terrenget i den hydrauliske modellen er representert ved et utvalg av
tverrprofiler. Terrengdata (laser data , Lillehammer 2014 ) er blitt brukt til å generere en
terrengmodell. Tverrprofiler er tatt ut ifra denne ter rengmodellen.

Strekningene i modellen inkluderer cirka 1 350 m av Gausa langs planområdet . Figur 3. 2
viser plassering av tverrprofilene benyttet i modellen.

3.2.2 Grensebetingelser

På oppstrøms side i modellen er kritisk dybde benyttet som øvre grensebetingelse. På
nedstrøms side i modelle n er helningen til elvebunen (”S”) ved øverste tverrprofiler benyttet
som nedre grensebetingelse. Disse verdiene refereres til som ” grensebetingelser”. Tabell 3. 1
viser valgte verdier.

Tabell 3. 1 : Grensebetingelsene for simuleringen

Grensepunkt Øvre grensebetingelse Nedre grensebetingelse

Gausa Kritisk strømning S = 0, 01186

3.2.3 Kalibrering av modell

En kalibrering av modellen vil gi mindre usikkerhet i resultatene. Ved feltarbeidet ble det
utført vannstandsmålinger langs Gausa . Vannføringene på oppmålingstidspunktet er antatt å
ha vært på ca. 51 m3 /s. Kalibrering av modellen er basert på de målte vannstandene og
tilhørende vannføring. Modellkalibreringen er gjort ved tilpasning av ruhetsparametre
(hydraulisk ruhet beskriver hv or glatt elvebunnen er). Kalibreringen viser at modellen treffer
godt på forholdene i elva og modellen antas derfor å være av god kvalitet, se også tabell 3. 2 .

Tabell 3. 2 : Resultat fra kalibreringen, observert og simulert vannstander langs i Gausa .

Profil Observert vannstander
(moh)

Simulerte vannstander
(moh)

Differanse (observert
minus simulert)

19 178.77 178. 75 0,02

22 175. 34 175. 31 0 ,03
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3.2.4 Manningstall (hydrauliske ruhetsverdier)

Alle typer energitap som påvirker vannstanden langs elveløpene er representert ved e n
enkelt faktor, mannings tall . Forskjellige tall ble brukt for elveslettene der det fins
boligområde , busker og skog, og for hovedkanalen. Den hydrauliske ruheten (n1 for
hovedkanal og n2 for sidearealer) i elva er derfor b estemt på gr unn l a g av aktuell litteratur
(Chow et al, 1988) .

Hovedkanalen har jevn gradient med større avrundende steiner , se figur 3.1. Tabell 3 . 3 viser
mannings ”n” verdier benyttet i HecRas model len .

Tabell 3 . 3 : Manningstall som brukes i HecRas modell

Elv Hovedkanal Sidearealer

Gausa 0,03 5 0,08

Figur 3.1: Typisk bilde av Gausa på den aktuelle elvestrekningen.

3.2.5 F ølsomhetsanalyse

Kvaliteten på vannlinjeberegningene er avhengig av en godt kalibrert hydraulisk modell. Det
vil si at det samles inn samhørende verdier av vannføring og vannstand som modellen kan
kalibreres mot. Det er vanskelig å samle inn data for store nok vannføringer og derfor vil
kalibreringsprosessen aldri resultere i en modell som gir nøyaktige resultater på
flomvannføringer. For å vurdere effekten til valg av kalibreringsparametre, ble det utført
følsomhetsanalyse for på beregnede vannstander ved at ruheten i elve løpet er økt med 25
%. Dette ga en økning i vannstand fra 1 til 38 cm for alle profile r unntatt for profile 20 hvor
vannstanden økte med ca. 1,0 m.

I forhold til usikkerheten i beregnede vannlinjer i modellen , skal det ved praktisk bruk av
vannlinjene legg es på en sikkerhetsmargin på minimum + 0.50 m. For profiler der
hastigheten er svært høy, an befaler vi sikkerhetsmargin på +1,50m. Ved profil 20 anbefales
det en margin på 1,0 meter basert på sensitivitetsanalysen. Tabell 3. 4 viser resultater til
følsomhetsanalysen og forskjellen mellom simulerte vannlinj er ved utvalgte tverrprofiler i følge
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Tabell 3. 4 : R esultater til følsomhetsanalysen

Profil
[nr]

Vannstand [m,o,h] Avvik fra antatt

n n+25%

1 191,92 192,04 0,12

2 192,31 192,34 0,03

3 191,47 191,51 0,04

Bru 0

4 190,69 190,68 - 0,01

5 185,69 185,71 0,02

6 185,78 186 0,22

7 187,51 187,65 0,14

8 187,31 187,45 0,14

9 186,97 187,12 0,15

10 187,07 187,19 0,12

11 186,7 186,83 0,13

12 185,58 185,83 0,25

13 185,64 185,78 0,14

14 184,88 184,88 0

15 183,8 184,07 0,27

16 183,7 183,84 0,14

17 182,53 182,73 0,2

18 181,68 182,06 0,38

19 180,7 180,72 0,02

20 178,96 179,95 0,99

21 179,58 179,77 0,19

22 178,34 178,69 0,35

23 176,87 176,87 0
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3.2.6 Vannlinje for dimensjonerende flommer

Resultatene for vannlinjeberegningen gjort av 200 - år flom er vis t i tabell 3. 5 .

Tabell 3. 5 : Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 2 3 ) for
flommer med gjentaksintervall på 200 år i Gausa.

Q200 = 495 m3/s

Profil
[nr]

Elvebunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

EG Høyde
[m.o.h]

H astighet
[m/s]

Froude tall

1 187,3 191,92 193,12 4,85 0,79

2 185,34 192,31 192,74 2,98 0,37

3 185,35 191,47 192,65 4,88 0,74

Bru

4 185,35 190,69 192,53 6,02 0,98

5 182,81 185,69 191,61 10,78 2,72

6 182,73 185,78 190,34 9,89 1,86

7 182,72 187,51 187,84 2,53 0,38

8 182,68 187,31 187,78 3,09 0,47

9 182,35 186,97 187,68 3,74 0,57

10 181,85 187,07 187,54 3,03 0,45

11 181,31 186,7 187,46 3,88 0,58

12 180,89 185,58 187,23 5,72 0,87

13 180,79 185,64 186,8 4,77 0,75

14 180,84 184,88 186,51 5,67 0,99

15 180,67 183,8 185,73 6,15 1,23

16 180,32 183,7 184,46 3,84 0,71

17 179,41 182,53 183,77 4,97 0,99

18 178,91 181,68 182,87 4,83 1,02

19 178,19 180,7 181,86 4,8 1,01

20 176,59 178,96 180,65 5,77 1,3

21 175,8 179,58 180,15 3,38 0,58

22 174,31 178,34 179,59 4,98 0,85

23 172,73 176,87 178,56 5,79 0,98
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Figur 3. 2 : Kartet viser tverrsnittsprofiler for Gausa benyttet i Hec - Ras modellen
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Figur 3. 3 : Lengdeprofil av elva med beregnet vannlinje for 200 - årsf lom .
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Figur 3. 4 : Tverrprofil av elva med beregnet vannlinje for 200 - års flom for elvestrekning i tilknytning til
fyrverkerilageret. Se figur 3,2 for tverrprofiler.

3.2.7 Flomsikkert nivå

Vannivå i tabell 3. 5 gir resultatene fra den hy drauliske beregning. B eregningen er basert på
en rekke usikkerheter het knyttet til elvegeometri, ruhetsforhold og beregningsmetoder for
flomvannføring og hydraulisk beregning. Disse forhold ene gir en usikkerhet i
beregningsresult at et som kompenseres ved å legge til 0,5 m eter til alle beregnede
vannstander . Der vann hastigheten er svært høy nedstrøms brua , an befaler vi å legge til 1,5
m eter til beregnede vannstander. Ved profil 20 anbefaler vi et tillegg på 1,0 meter
Flomsikkert niv å gir nivået som må legges til grunn for videre bruk.
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Etterfølgende tabell (tabell 3. 6 ) viser flomsikkert nivå for 200 - års flom i henhold til
sikkerhetsklasse F2 i TEK10. Eventuelle sidearealer som ligger lavere enn dette nivået kan
beskyttes mot flom med en forhøyning (flomvoll) m ot vannløpet eller ved å øke
planeringshøyde . Ved en eventuell overtopping av flomvollen kan det oppstå en situasjon
med plutselig oppfylling av sidearealer med flomvann med tilhørende store vannhastigheter.
I en slik situasjon kan det o ppstå fare for liv og helse. Fo r å sikre mot dette bør flomvollens
høyde ligge minst 0,5 m over det som er angitt som flomsikkert nivå for sidearealer.

Tabell 3. 6 : Flomsikkert nivå f or 200 - årsflom for sidearealer (NN2000).

Profil
[nr]

Vannstand
[m.o.h]

Flomsikkert nivå
[ m.o.h]

1 191,92 192,42

2 192,31 192,81

3 191,47 191,97

Bru

4 190,69 192,19

5 185,69 187,19

6 185,78 187,28

7 187,51 188,01

8 187,31 187,81

9 186,97 187,47

10 187,07 187,57

11 186,7 187,20

12 185,58 186 , 08

13 185,64 186 , 14

14 184,88 185 , 38

15 183,8 184 , 30

16 183,7 184 , 20

17 182,53 183 , 03

18 181,68 182 , 18

19 180,7 181 , 20

20 178,96 179 , 96

21 179,58 180 , 08

22 178,34 178 , 84

23 176,87 177 , 37



21

Areal + AS

3.3 Finna

3.3.1 Beskrivelse av området og elveløp

Bekkeløpet og bekkekanter er forholdsvis bratt på i den øverste delen av modellområdet og
flater ut på den nedre delen. I den bratte delen består elveløpet av til dels st ørre steinblokker
og avrundede steiner. Nedstrøms på de flatere områdene er det stein av variabel størrelse
og få andre energidrepende str ekningen. Bekkekantene består i stor grad av en blanding
mellom beitemark/gressområder og områder med tett vege tasjon.

Figur 3. 5 og 3. 6 viser typisk e bilder av det aktuelle bekkeløpet

Figur 3. 5 : Typisk bilde av Finna på den aktuelle bekke strekningen, op pstrøms

Figur 3. 6 : Typisk bilde av Finna på den aktuelle bekke strekningen , nedstrøms
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3.3.2 Geometri

Elvebunn og terrenget i den hydrauliske modellen er representert ved et utvalg av tverrprofiler.
Terrengdata (laser data , Lillehammer 2014 ) er blitt brukt videre til å generere en terrengmodell.
Tverrprofiler er tatt ut ifra denne ter rengmodellen.

Strekningen i modellen inkluderer cirka 1 200 m av hele elvestrekningen langs planområdet .
Figur 3. 7 viser plassering av tverrprofilene benyttet i modellen.

3.3.3 Grens ebetingelser

Vannføringen fra flomberegning en er brukt som inngangsdata i den hydrauliske modellen
(stasjonær strømning). Her er d et antatt at det oppstår normal st rømning både ved oppstrøms
ende av modellen og ved nedstrøms ende . Ved normalstrømning følge r vannspeilet helningen
til bunnen (vannspeilet og elvas bunn ligger parallelt ved de to endene til modellen). Disse
verdiene refereres til som ”grensebetingelser”. Tabell 3 . 6 viser valgte verdier.

Tabell 3. 6 : Grensebetingelsene for simuleringen

Grensepunkt Øvre grensebetingelse Nedre grensebetingelse

Finna S = 0,09732 S = 0,00441

3.3.4 Manningstall (hydrauliske ruhetsverdier)

Den hydrauliske ruheten (n1 for hovedkanal, n2 og n3 for sideareal) er bestemt ut fra inntrykk
under befaringen og verdier f ra aktuell litteratur . Følgende mannings ”n” verdier er benyttet .

Tabell 3. 7 : Manningstall som brukes i HecRas modell

Elv Profil Hovedkanal Sidearealer

Finna 1 - 8 0,07 0,15

9 - 1 1 0,04 0,15

3.3.5 Kalibering

Det foreligger ikke kalibreringsdata, det vil si samtidig innmåling av vannføring og vannstand,
for strekningen. Det er derfor ikke mulig å kalibrere modellen mot observerte data. For å
skaffe et bedre grunnlag for valg av n - verdier er det gjennomført en følsomhetsanalyse. På
grunnlag av dett e er det ut fra skjønn valgt et sett med n - verdier i beregningene basert på
erfaring og relevant litteratur (Chow, 1959).

Det er foretatt beregninger for å se hvordan ruheten i elva og flomslettene innvirker på de
ber egnede vannstander og vi har gjort en sensitivitetsananlyse hvor vi kjører modellen for
den aktuelle strekningen for høyere friksjonstall enn de vi har valgt (n ± 25%).

Sensitivitetsanalysen ga en økning i vannstanden i intervallet fra 0,0 4 til 0, 39 m for profilene .
I forhold til usikkerheten i beregnet vannlinje i modellen bør det ved praktisk bruk av
vannlinjene legges på en sikkerhetsmargin på minimum + 0 , 50 m eter når flomsikkert nivå
angis .

Tabell 3. 8 viser resultater av følsomhetsanalysen og forskjellen mellom simulerte vannlinj er
ved utvalgte tverrprofiler ved endrede Mannings tall , n .
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Tabell 3.8: Resultater til følsomhetsanalysen

Profil
[nr]

Vannstand [m , o , h] Avvik fra antatt

n n+25%

1 211 , 66 211 , 81 0 , 15

2 207 , 50 207 , 54 0 , 04

3 201 , 30 201 , 61 0 , 31

4 197 , 22 197 , 22 0

5 188 , 29 188 , 68 0 , 39

6 184 , 39 184 , 39 0

7 182 , 86 182 , 86 0

8 180,57 180,63 0,06

9 179,57 179,61 0,04

10 177, 47 177,57 0,10

11 175,61 175,75 0,14

3.3.6 Vannlinje for dimensjonerende flommer

Resultatene fra den hydrauliske beregningen av 200 - år sflom i Finna er vist i tabellene 3.9 .

Tabell 3.9 : Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 1 1 ) for
flommer med gjentaksintervall 200 års i Finna.

Q200 = 7 m3/s

Profil
[nr]

Elvebunn
[m,o,h]

Vannstand
[m,o,h]

EG Høyde
[m,o,h]

H astighet
[m/s]

Froude tall

1 210,92 211,66 212,06 3,20 1,30

2 206,39 207,50 207,87 2,72 1,10

3 200,82 201,30 201,88 3,65 1,84

4 195,8 197,22 197,62 2,80 1,01

5 185,95 188,29 188,60 2,58 0,69

6 183,09 184,39 184,78 3,11 0,93

7 181,65 182,86 182,86 0,25 0,10

8 179,99 180,57 180,58 0,82 0,35

9 179,03 179,57 179,58 0,85 0,38

10 176,57 177,47 177, 74 2,43 0, 83

11 174,5 175,61 175 , 87 2, 5 3 0, 78
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Figur 3. 7 : Kartet viser tverrsnittsprofiler for Finna benyttet i Hec - Ras modellen
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Figur 3. 8 : Lengdeprofil av elva med beregnet vannlinje (WS) for 200 - årsflom med 20% klimatillegg, Finna .
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Figur 3. 9 : Tverrprofil av elva med beregnet vannlinje for 200 - års flom

3.3.7 Flomsikkert nivå

T abell 3.10 gir flomsikkert nivå for en 200 - års flom for infrastruktur og bygninger langs elva
(sikkerhetsklasse F2 i TEK10) . Eventuelle sidearealer som ligger lavere enn dette nivået kan
beskyttes mot flom med en forhøyning (flomvoll) mot vannløpet eller ved å øke
planeringshøyde .

Tabell 3.10: F lomsikkert nivå for 200 - års flom for sidearealer , (NN2000).

Profil
[nr]

Vannstand
[m , o , h]

Flomsikkert nivå
[m , o , h]

1 211 , 66 212 , 16

2 207 , 5 208 , 00

3 201 , 3 201 , 80

4 197 , 22 197 , 72

5 188 , 29 188 , 79

6 184 , 39 184 , 89
7 182,86 183 , 36
8 180,57 181 , 07

9 179,57 180 , 07

10 177,47 177,97
11 175,61 176,11
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3.4 Usikkerhet
Det er flere forhold som bidrar til den resulterende usikkerheten i beregnede vannlinjer i
modellen e . Det viktigste er å ha et godt profilgrunnlag som g ir en god beskrivelse av elven .
Det er vanskelig å kunne anslå en kvantitativ usikkerhet på repres entativiteten til profilene . Ut
fra kart og flyfoto av elven vil man kunne danne et bilde av hvor god t profilene er plassert .
Usikkerheten er tatt hensyn i form av tillegget på beregnet vannlinje som er benyttet for å
angi flomsikkert nivå.
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4 FLOMSONEKART
Flomsonekart er generert ved bruk av GIS . Metoden for å finne flomarealer er å beregne
skjæring mellom en vannflate generert fra aktuell flomhøyde med terrengmodellen. Ved denne
analysen markeres alle terrengområde r som ligger lavere enn aktuell flomhøyde. Utbredelsen
av flomsonen er mindre nøyaktig bestemt enn vannlinjene og gir bare et omtrentlig bilde av
hvilke områder som blir oversvømt.

Lavpunkter

Dette er lavpunkter som ifølge beregningene og kartdataene ligg er lavere enn den beregnede
flomvannstanden, men uten direkte kontakt med vannet i elva. Hvorvidt disse arealene virkelig
blir oversvømt, er avhengig av om de vil stå i direkte forbindelse med vannet i elva, f.eks. via
en elv, en stikkerne eller via grunnv annet. Disse områdene er markert med en egen skravur
fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må behandles særskilt. Spesielt
utsatt vil disse områdene være ved intens lokal nedbør, ved stor flom i side elva eller ved
gjentetting av kulv erter. Flomsonekartene gir ikke informasjon om lavpunkter som ligger over
flomvannstanden.

4.1 Gausa
Det er utarbeidet flomsoner for flom med gjentaksintervall 200. Figur 4 - 1 viser flomsonen for
Q200 .

For planlegging av sikringstiltak og detaljert vurdering av flomfaren bør man derfor
sammenlikne beregnet vannstand (Tabell 3.5) med faktisk eller prosjektert terrengnivå.
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Figur 4.1: Flomsonekart for 200 - årsflom, Gausa ved fyrverkerilageret. Cyan linje indikerer sikkerhetsmargin på +0,5 m.
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4.2 Finna
Det er utarbeidet flomsoner for flom med gjentaksintervall 200 med 20% klimatillegg. Figur 4 -
2 viser flomsonen for Q200 inkludert påslag for klimafaktor.

For planlegging av sikringstiltak og detaljert vurdering av flomfaren bør man derfor
sammenlikne beregnet vannstand (Tabell 3.9) med faktisk eller prosjektert terrengnivå.
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Figur 4.2: Flomsonekart for 200 - årsflom + 20% klimafaktor, Finna ved fyrverkerilageret. Cyan linje indikerer sikkerhetsmargin på +0,5 m.
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5 OPPSU M MERI N G OG AN BE F ALIN G

5.1.1 Gausa

Flomsikre nivåer for en 200 - årsflom i henhold til sikkerhetsklasse F2 i TEK10 for Gausa er
gitt i tabell 3. 6 , med henvisning til profiler i figur 3.2. Figur 4.1 viser flomsonen (profil 19 - 21 )
som dekker planområdet. Plan området ligger for det meste utenfor beregnet flomutsatt areal.

Dersom en planlegger å bygge i eller ved flomområder, skal en benytte tabell 3.6 for å finne
flomhøyde og det skal legges på sikkerh etsmargin som anbefalt, fordi tiltaket skal ha sikkerhet
mot dimensjonerende flomnivå . Der flomsikkert nivå ikke er tilfredsstilt må det gjøres tiltak for
å redusere flomfaren ned til akseptabelt nivå.

Det kan antas at vannlinjen er tilnærmet linjer mello m de angitte profilene noe som kan tas i
betraktning når flomsikkert nivå mellom profilene skal angis.

5.1.2 Finna

Flomsonene som vist i figur 4.2 gir indikasjon på hvor det kan påregnes å være flom ved 200
års flomstørrelser med 20% klimatilegg.

Flomsikre nivåer for en 200 - årsflom med 20% klimatilegg i henhold til sikkerhetsklasse F2 i
TEK10 for Finna er gitt i tabell 3.10, med henvisning til profiler i figur 3.7. Figur 4.2 viser
flomsonen (profil 8 - 10 ) som dekker planområdet. Plan området ligger f or det meste utenfor
beregnet flomutsatt areal.

Dersom en planlegger å bygge i eller ved flomområder, skal en benytte tabell 3.10 for å finne
flomhøyde og det skal legges på sikkerhetsmargin som anbefalt, fordi tiltaket skal ha sikkerhet
mot dimensjonerend e flomnivå . Der flomsikkert nivå ikke er tilfredsstilt må det gjøres tiltak for
å redusere flomfaren ned til akseptabelt nivå.
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7 VEDLEGG
Vedlegg 5 , 1 Nedbørfeltet til Gausa :
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Vedlegg 5 , 2 Nedbørfeltet til Finna :


