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DEFINISJONER
Avlopsstasjon

Målestasjon
for vannstander
som regnesom til
vannføringer
i et elveløpellerfra en innsjø.

Breprosent

Breareali prosentav totalarealet
for et
nedborfelt.

Delfelt:

Feltenhet
fremkometved oppdeling
av et omr2de
med tankepå prosjektering
og hydrologiske
analyser.Trengerikkevere et selvstendig
nedborfelt.

Korrelasjonsanalyse
mellomto dataserier

Statistisk
metodetil å bestemme
hvor god samvariasjon
det er mellomto dataserier.

Magasinprosent

Magasinvolumet
i prosentav normalt
årstilsig.

Medianfor en dataserie 50 av verdienei seriener størreenn og 50 %
er mindreenn medianverdien.
Nedbørfelt
til en avavløpstasjon

Arealersom drenererned til avlopsstasjonen.

Nedrekvartilfor en
dataserie

75% av verdienei seriener størreenn og 25 %

Nonnalvannføring

Midlerevannf
ring over normalperioden
(1.9.193031.8.1960)

Pentade

5 dgn.

er mindre

enn denne verdien,

Statistisk
metodetil å beskrivesamvariasjonen
Regresjonsanalyse
for
to el. fleredataserier mellomto ellerfleredataserier.
Regresjonsligning

Ligningsom beskriver
sammenhengen
mellomto eller
fleredataserier.

Restfelt

Brukt som betegnelse
på feltersom liggernedenfor
de regulerte
omrdene. Restvannforingen
i regulerte
vassdragkommeralt vesentlig
fra restfeltene.

Ti(10)-persentil
for
en dataserie

90 av verdienei seriener størreenn og 10 %
er mindreenn denneverdien.

Tilsigsserie

Serieav vannføringer
beregnetpå grunnlagav
magasinvannstander,
overlp og tappingfra et
magasinog overføring
til magasinet.

vre kvartilfor en
dataserie

25 av

verdienei seriener størreenn og 75 %
er mindreenn denneverdien.
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1 NNLEDNING
I denneutredningen
behandles
vannføringsog flomforholdene
før og
etterregulering
etteren revidert
teknisk/konomisk
planav januar
1985.. PlanengjelderVidesaterog Skårekraftverk
i Strynevassdraget
og erstatter
den tidligere
planenav mars1980 for Skårekraftverk
(alt.BCD).Det tidligere
alternativet
A er utgått.Figur1.1 viser
en skisseoverutbyggingen
etterden nye planen.
De vesentligste
forandringene
gjelderdet som tidligere
ble kalt"hoytfall".
Detteer nå delt i to fall,et fra niv Langvatn/ppljosvatn
til nivåSygneskardvatna
og et fra nivåSygneskardvatna
til Strynevatn.
Det sistefalletblir
da identisk
med det tidligere
"lavtfall".Det må dessutenbyggesto kraftstasjoner,
en ved Videsaterfor øvrefallog en ved Skårefor nedre
fall.Den maksimale
driftsvannføringen
ved midlerefallhøyde
er for
Videsæterkraftstasjon
12 m3/sg for Skårekraftstasjon
45.5 m3/s.
Installasjonen
ved Skårekraftstasjon
inkludereret aggregat
med driftsvannforing
pa 4.5 m3/sfor slipping
av minstevannforing
i Hjelledola.
Av størstbetydning
er imidlertid
Økningeni magasinprosent
for nivå
Langvatn/ppljosvatn.
Ved ppljosvatn er LRV senkRet
fra kote1117til1100 0g
HRV kt fra kote 11443.3
til1115 og ved Langvatner HRV kt fra kote1090
til 111§..
mensLRV her er holdtuforandret
ved kote1
070, Dettebetyr
en økningav magasinenefra36.6 til 50 mill.m3 for Oppljosvatn
og
fra 17.8til 85 mill.m3 for Langvatn.
Magasinprosenten
er dervedØkt
fra 39 til 104 $ for detteniva.
Den praktiske
konsekvensen
av disseforandringene
er at Oppljosvatn
og
Langvatnnå vil få størsttappingi vinterhalvåret
mot tidligere
i
sommerhalvaret.
Pa grunnav den hoyerereguleringsgraden
vil ogs
sannsynligheten
for at Oppljosvatn
og Langvatnikkeer fulleom sommeren
og begynnelsen
av høstenværebetydelig
størreetterden reviderte
planen.
Dettevil medføreen størreflomdempning
for dennedelenav åretogså
når magasinene
manøvreres
bareutfraØkonomiske
vurderinger.
Når det gjelderen nærmerebeskrivelse
av de reviderte
reguleringsplanenehenvisestil teknisk/konomisk
plan av januar1985.
I utredningen
behandles
vannføringsforholdene
før og etterregulering
på valgtepunkteri Stryne-og Loenvassdraget:
Strynevassdraget:
a I Hjelledola
ved utløpeti Strynevatn.
Senere
kaltHjelledola.
b I Erdalselva
ved utløpeti Strynevatn.
Senere
kaltErdalselva.
c I Glomsdølaved utløpeti Strynevatn.
Senere
kaltGlomsdola.
d I Stryneelva
ved utløpetav Strynevatn.
Senere
kaltStryneelva.
Loenvassdraget: e I Loelvaved utløpetav Lovatn.Senerekalt
Loelva.
Datagrunnlaget
for denneutredningen
er stortsettgitt i rapporten
"Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Det hydrologiske
grunnlaget
i utbyggingsområdet.
Mars 1980". Der hvordettegrunnlaget
er blitt
revidert,
er dettepåpekti teksten.
Spesielt
gjelderdettekapitlet
om normalvannforin
er.
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Beregningene
i denneutredningene
er basertpå observasjonsserier
av
begrenset
lengde.Nye beregninger
på grunnlag
av lengreobservasjonsserierkan seneremedføreendringer
i de resultater
som her presenteres.
I utredningen
er ord elleruttrykksom bør forklaresnermere,understreketførstegangde forekommer,
g definisjoner
finnespå side4.
Denneutredningen
erstatter
to tidligere
utredninger:
- Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Reguleringens
virkning
p vannfringsforholdene
i Loen-og Strynevassdraget.
Mars 1980.
- Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Reguleringens
virkning
på fl001T1ene
i
Strynevassdraget.
Mars 1980.

2

NORMALVANNFO@RINGER
FOROG ETTERREGULERING

Normalvannforingen
(dvs.midlerevannføring
for perioden1.9.193031.8.1960) for de enkeltedelfelti Stryne-og Loenvassdraget
var
tidligere
gitt i tabell5.1.1 i "Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Det
hydrologiske
grunnlaget
i utbyggingsområdet.
Mars1980". Videreviser
tabell4.2.1 i samme
utredning
hvilkeav feltenesom tas inn i
reguleringen
og hvilkesom er restfelt.
Det hydrologiske
grunnlaget
for Breheimen
er imidlertid
seneresom oppdragfra Statskraftverkene
blittrevidert
av Hydrologisk
avdelingved NVE.
Bl.a.er breenesinnflytelse
på vannføringsforholdene
vurdertpånyog
avløsstas·onene
i områdeter kvalitetsvurdert.
I tillegger en ny avlopsstasjonbenyttet
i vurderingene.
Det er ogsåkonstruert
et nyttavlopskart
(isohydatkart)
for Stryne-og Loenvassdraget.
Tabell2.1 viserresultatene
av den foretatte
revisjonen
av datafor
avlpsstasjonene.
Utfradet nye avlopskartet
er ogsåberegnettilsvarende
reviderte
avløpstall
for delfeltene
i Stryne-og Loenvassdraget.
Disse
er visti tabell2.2.

Tabell2.1

Reviderte
normalavløp
for avløpstasjoner
i Breheimen,
Strynesiden.

------------------- -------------------------------Normalavlop

Avlopsstasjon ArealBre
(km2)(%) Ike

197 9

(3/s)
Revis'on
brekorrBrekorr(m3/s) ()
1984

1984

---------------------------- ----- --------1.3
--------621 01dev./Fl0en
214.
39 16.3 16.3
15.0
-8.0

622
630
1654
1655

Lovatn
2344.
ye
140.
Sjringdla 72.0
Sunndola
60.5
1656 Vetledalsv. 11.0

ad

36 16.5 16.5
4 8.52 8.52
8 14.25 4.46
39 4.82[ 4.37
146 0.92 0.92

'Et

15.2
8.444
4.37
4.oo:

a,
0.85

-1.3
-7.9
-0.08 -0.9
40.12 2.8
-0.82'-17.0

-0.07

-7.6
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Tabell2.2 Reviderte
normalavløp
for delfelteri Stryne-og
Loenvassdraget.
Delfelt

'•

FeltArealBreNonnalavløp(m3/s)
Revisjon
kode(krn2) (i)
1979 1984 (m3/s) ()

Glornsdøla,
øvre sl
Bekk øst Glornsd.s2
Glornsdøla,
rest s3

9.2 22
4.2 0
25.9 4

o.67
0.29
1.76

o.68
0.29
1.61

+0.01 +1.5 *
a. o. t
-0.15 -8.5

Skjerdingsdøla,øv.
s4
Bekk fraSætresk.s5
Bekk 1 vestSkj.d.s6
Bekk2 vestSkj.d.s7
Bekk3 vestSkj.d.s8
Oppljosvatn
s9
Grasdøla
s10
Skjerdingsdø.,rest
s11

14.5 8
w.7 6
0.6 a
2.7 35
2.4 30
11.6 2
19.1 9
16.4 0

0.95
0.30
0.04
0.18
0.16
o.63
1.13
o.86

0.99
0.31
0.04
0.20
0.18
o.64
1.15
o.86

+0.04 +4.2 *
+0.01 +3.3 *
o.
o.
+0.0211.1
+0.02+12.5 *
+0.01 +1.6
+0.02 +1.8

1654Skjæringdøla

72.0 8

4.25

4.37

+0.12 +2.8

1..angvatn
s12
Bekk 1 sørVided. s13
Bekk 2 sørVided.s14
Bekk 3 sørVided.s15
Bekk 4 sørVided.s16
Bekk 5 sørVided.s17
Videdøla,
øvre
s18

28.9
1.»
4.9
1.4
0.9
1.3
14.6

1.93
0.10
0.38
0.11

1.63
0.10

0.11
0.90

-0.30-15.5 *
o.
o.
+0.02 -5.3
o. o. *
o. o. *
+0.01+10.0
-0.09 -9.1 *

1.38

-0.22-13.8 *

30
39

"
70
42
35
3

0.07

o.10

0.99

0. 40

0.11
0.01

o.

o.

•
•
•
•

•
•
•

Sygneskardv
atna s19 19.3 46
Kupelva
s20
4.9 17
Tverrelvsk.,
øvre s21 13.2 78
Tverrelvsk.,
nedres22 3.8 5
Svoragrova
s23 2.5 4
Bekk 1 sorSunnd,s24 0.6 0
Bekk 2 sørSuMd. s25 0.# 0
Sandsvor
a
s26 3.4 45
Sunndøla,
rest
s27 12.4 0

1.12
0.30
0.19
0.04
0.03
0.28
o.84

1.07
0.23
0.16
0.03
0.02
0.26
0.54

-0.05 --I.5
-0.07 -23.3 •
-0.03-15.8 *
-0.01-25.0 *
-0.01-33.3 *
-0.02 -7.1 *
-0.30-35.7

1655Sunndøla

4.82

4.00

-0.82-17.0

2.94

2.37

-0.57-19.4

15.69 14.06

-1.63-10.4

60.5 39

Hjelledøla,
rest s28 w9.3
Hjelledøla,
utløp

235.2

1.60

0.2

0.3i

-0.11 -26.2

#

•

Erdal,Stordalen s29
Erdal,Vetledalens30
Bekk 1 øst Erdal s31
Bekk2 østErdal s32
Bekk 3 øst Erdal s33
Erdalselva,
rest s3

21.7 57
14.4 38
0.3 0
2.2 13
0.9 15
0.7 11

1.83
1.18
0.02
0.18

1.99
1.20
0.02
o.18

3.09

2.76

*
•
*
*
o. o.
-0.33-10.7 *

Erdal
selva,utløp

80.2

6.37

6.23

-0.14 -2.2

7.92

6.84

-1.08-13.6

32.70 29.70

-3.00 -9.2

Strynevatn,
rest s35 127.3 4
1678Strynsv
atn
l

Reg.
(*)

482.o
16

0.07

0.7

Bødalsbreen
11 12.0 77 1.01 0.97
Kupelva
12 16.8 32 1.33 1.27
Bekk sørøst Skålb.13 1.2 0 0.09 a.os
Bekk fraSkålbreen
14 7.8 64 o.65 o.63
Bekk Tindfjellb.
ø 15 2.2 48 0.17 0.17
BekkTindfjellb.
v 17 2.4 48 0.19 0.18
Lovatn,rest
191.2
16,18-117
13.07 11.90
622 Lovatn

233.6 36 16.51 15.20

+0.16 +8.7
+0.02 +1.7
o.
o.
o.
o.

•
•

-0.04 -\,O0
-0.06 I.5 *
-0.01-11.1
-0.02 -3.1 *
o. o. *
-0.01 -5.3 *
-1.17 -9.0
-1.31 -7.9
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Beregningene
gir en reduksjon
av t1ls1get
til de regulerte
delfeltene
på ca. 4 %. Detteskyldesvesentlig
reduksjonen
i det oppgitte
avløpstalletfor stasjonen
1655 Sunndla og at det nå er tattstørrehensyn
til breenesinnflytelse
på avløpsforholdene.
Utfratabell2.2 er nonnal
van'riføringene
beregnet
før og etterreguler
ing
ved de aktuellepunktene
i vassdraget
(tabell
2.3).
Flomtapved inntakene
og overløpfra magasinene
er ikketattmed i
tabell2.3.Beregninger
med en samkjøringsmodell(JARSIM)
gir et samlet
flomtapfra reguleringen
på ca. 25 mill.m3 pr. år, hvilkettilsvarer
en midlerevannføring
på ca. 0.8 m3/s.Dennesamkjøringsmodellen
beskriver
ingendetaljer
i reguleringsplanen,
men vurderer
den relativt
til restenav samkjøringsnettet.
Flomtapet
vil derfori virkeligheten
sannsynligvis
værevesentlig
mindre,anslagsvis
halvparten
av dette,
dvs.ca. 0.4 m3/s.Detteflomtapetfordeler
seg med ca.0.1 m3/s på
Erdalselva,
ca. 0.1 m3/s på Bødalselva
og ca. 0.2 m3/spå Sygneskardvatna,
dvs.Sunndola/Hjelledola.
Tabell2.3 viserat reguleringen
medføreren reduksjon
av nonnalvannføringenpå vel 70 i Hjelledøla,
vel 50 % i Erdalselva
og ner 30 i
Glomsdla.I Stryneelva
er nonnalvannføringen
gitt som en sum av to tall.
Det førstetilsvarer
midlerevannføring
for restfeltet
og det andremidlere
vannføring
for de regulerte
feltene.
Tabell2.3 viserat nonnalvannføringen
i Stryneelva
økermed ca. 10 %, noe som skyldesat øvredel
av Bdalselva
i Loenvassdraget
overføres
til Strynevassdraget.
Av samme
grunnminkernonnalvannføringen
i Loelvamed vel 20 %.

Tabell2.3

Nonnalvannføringer
før og etterregulering
ved
karakteristiske
stederi Strynevassdraget.
Flomtapved inntakene
og overløpfra magasinene
er ikke tattmed.
1) Nonnalvannføring
(evt.areal)for restfeltet
2) Normalvannfring
(evt.areal)for regulerte
felter

Før re ulerin
Etterre ulerin
Sted i vassdraget
FeltarealNonnalvf.
FeltarealNormalvf.
(km2)
(m3/s) (km2)
(m3/s) % av ureg.
Strynevassdraget:
Erdalselva
80.2
Hjelledola
235.2
Glomsdla
39.3
1)

Stryneelva

2)

462.0

2.6

29.7

e

Loenvassdraget:
Loelva
233.6

.7

6.2

14.1

78.1

25.9
272.0

+252.4
524.4
---------

15.2

191.2

2.8

3.8

45
27
62

33.0

111

1.6
15.0
+18.0

--------

11.9

---------

78

-----------------------------------------------------
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3 KARAKTERISTISKE
VANNFØRINGER
FØR ex; ETIERREGULERING
3.1 Datagrunnlag
og beregningsmetode
Vannføringen
fra de enkeltedelfelti vassdragene
beregnes
ved at
dataenefra en representatiy
avlpsstasjon
multipliseres
med forholdet
mellomnormalvannføringen
for delfeltet
og for avlopsstasjonens
nedbørfelt.
3.1.1

Strynevassdraget

I Strynevassdraget
finnesdet kun avlopsstasjoner
med forholdsvis
korte
observasjonsserier
(seutredningen
"Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Det
hydrologiske
grunnlaget
i utbyggingsområdet")._
Avløpsseriene
til 1678
Strynsvatn,
1654Skjaaringsdola
og 1655Sunnd0la
og en tilsigsserie
beregnet
ut fra 1678Strynsvatn,
ble derforforsøktutvidetved en
re res'onsanal
se mot 622 Lovatnog 630 ye. Mellomserieneble det
beregnetre resonsli nin er som gjaldtfor heleåret,og regresjonsligninger
som gjaldtfor bestemte
karakteristiske
delerav året.
Beregningene
ble utførtfor 5-dgnsmidler
av vannføringene.
Hvilke
regresjonsligninger
som ble valgt,ble bestemtut fra hvorgod
korrelasjonen
var mellomberegnet
og observert
serie.Dessutenble
det lagt storvektpå en visuellvurdering
av hvorgod beskrivelse
regresjonsligningene
ga av de observerte
seriene.
Observerte
og
beregnede
serierble i dennevurderingen
plottetog sammenlignet.
De
valgteregresjonsligningene
er gitti tabell3.1.1.1.

Ved å benyttedisseligningene
ble det beregnetserierfor disseavlpsstasjonene
for perioden1930--60.
Siden1655Sunndølahar en breprosent
på 39, er den beregnede
serien
for denneavlopsstasjonen
benyttet
tilå beskrivevannføringene
fra
delfelter
i vassdraget
med høy breprosent
(> 15 ). Nedborfeltet
til
1654Skjringd@lahar 8 % bre,og regnessom representativt
for delfeltermed litenbreprosent.
For delfelter
med ubetydelig
breandel
i feltetbenyttes630 ye. Dessuten
er den utvidedeserienfor 1678
Strynsvatn
benyttettil å beskrive
vannføringsforholdene
i Stryneelva
før regulering.
Hvilkekombinasjoner
av de nevnteavlopsstasjonene
som benyttes
før og
etterregulering
på de tre stedenei vassdraget
er gitt i tabell3.1.1.2.
Etterregulering
kommeri tilleggtil restvannføringene
ogsåflomtap
ved inntakene
og driftsvannføringen
gjennomkraftstasjonene.
Det har i simuleringene
med samkjoringsmodellen
JARSIMikkeværtmulig
å skillemellomvannføringene
gjennomkraftstasjonene
og flomtapene
ved inntakene.
De oppgitte
vannføringene
for Hjelledola
og Erdalselva
vil derforværefor lavei perioder
med flomtap(vesentlig
juli-aug.).
Vannføringene
i Stryneelva
vil derimotværenoe for høye i slikeperioder,
da i tilleggtil driftsvannføring
og flomtapi Erdalselva
og Hjelledøla
ogs?flomtapi Bdalen blirregnetsom tilsigtil Strynevatn.
I tabell3.1.1.2er det for Stryneelva
etterregulering
vistligningen
som beskriver
tilsiget
til Strynevatn.
For å få avløpeter dempningen

gjennomStrynevatn
beregnet
ved hjelpav en magasinkurve
og en avlpskurvefor Strynevatn.
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Tabell3.1.1.1 Regresjonsligninger
mellomdataserier
fra avløpsstasjoner
i Strynevassdraget
og avløpsstasjoner
i nabovassdragene.
Indeksen
t betegner
tilsigsserien
ved avløpsstasjonen.
Multippel
korrelasjonskoeffisient
mellomobservert
og
beregnetserieog perioden
som utgjørgrunnlagfor
beregningene
er oppgitti tabellen.

----r-----------------------------------------------

Av1øps-Periode Regresjonsligning
for pentadevannføringer
Mult.Beregn.
stasj. av året (5-døgnsmidler)
korr.grunnl.

---- --------------------------------------------------0.80 1967-74

1654 1.11-30.4q = 0.20+ 0.17a(622t)
1.5 -31.8 q =-1.95+ 0.12*q(622t)
+ 0.46*q(630)
1.9 -31.10q =-0.42+ 0.12*q(622t)
+ 0.24*q(630)

0.91
0.83

1655 1.11-30.4q = 0.19+ 0.21*q(622t)
1.5 -31.8 q = 1.84+ 0.21*q(622t)
1.9 -31.10q = 0.34+ 0.22*q(622t)

0.92
0.96

1678 1.11-30.4 =-0.88+ 2.66*q(622)
1.5 -31.8 q =-8.53+ 1.23*q(622)+ 2.08*q(630)
1.9-31.10q =-0.53+ 1.17*q(622)+ 1.30*q(630)

0.97 1967-74
0.96
0.96

-------------------------------------------------------0.7 1967-72

---- --------------------------------------------------0.98 1967-7i4

1678t 1.11-30.4q =-0.69+ 2.59q622t)
1.5 -31.8lq=-9.39+ i.08*q(622t)
+ 2.49*q(630)

L-2ewer-e-verve:var
l
n

l J

l0.96

Tabell3.1.1.2 Ligninger
benyttettil å beregnevannføringen
før
og etterregulering
i Strynevassdraget.
q
=beregnetvannføring
ved oppgittsted
q(xxxx)= vannføring
ved avløpsstasjon
nr. xxxx
q(f) = flomtapved inntakog magasiner
q(d) =driftsvannføringgjennom
kraftstasjon

---------------------------------------------------Ligninger
for beregning
av pentadevannføringer(m3/s)
--------------------------------------------------Hjelledla,for reg: q = 1.00*q(1654)
+ 1.61*q(1655)
+ 0.39*q(630)
Stedi vassdraget

Hjelledøla,
etterreg:q = 0.45q(630)

Erdalselva,
før reg: q = 0.69*q(1654)
+ o.80*q(1655)
Erdalselva,
etterreg:q = 0.631654)

--------------------Glomsdla,
for reg: q ------------------------------= 0.17a1655) + 0.23q630)
Glomsdla,etterreg: q = 0.19*q(630)
Stryneelva,
før reg: q = 1.00*q(1678)
avløp
Stryneelva,
etterreg:q = 0.63*q(1654)
+ 1.45*q(630)
+ q(f) + q(d) tilsig
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Sidenman benytter
avlopsstasjoner
med annenfeltstørrelse
og ikke
nøyaktigde samme
hydrologiske
forholdsom de felteneman ønskerå
beskrivevannføringsforholdene
for,må resultatene
som er gitt i
avsnitt3.2.1benyttes
med en vissforsiktighet.
Figurene
beskriver
kun grovtvannføringer
før og etterregulering.
3.1.2 Loenvassdraget
Vannføringsforholdene
før regulering
i Loelvaved utløpetav Lovatn
beskrives
ved hjelpav 622 Lovatn.Sidendenneavlopsstasjonen
dekker
hele nedbørfeltet,
har langobservasjonsserie
og regnesfor å være
en god målestasjon,
gir detteen megetgod beskrivelse
av vannføringen
i naturlig
tilstand.
Etterregulering
beskrives
tilsiget
til Lovatnved en skalering
av en
beregnettilsigsserie
til Lovatn.Dennetilsigsserien
er beregnet
ut
fra dataserien
til 622 Lovatnved at dempningen
i Lovatner fjernet.
Den
utførteskaleringen
tar hensyntil at de øvredeleneav Bodalselva
overføres
til Strynevassdraget.
For å få vannføringen
i Loelvaved
utløpetav Lovatnetterregulering
er dempningen
av den skalerte
tilsigsserien
gjennom
Lovatnberegnet
ved hjelpav en magasinkurve
og en avløpskurve.
Sidenden overførte
delenav vassdraget
bare
utgjørca. 20 % av tilsiget
tilLovatn,vil en slikskalering
av
tilsigsserien
gi en brukbarbeskrivelse
av vannføringsforholdene
etterregulering.
3.2 Resultater
Ved hjelpav metodenebeskrevet
i avsnitt3.1,er vannføringsforholdene
før og etterregulering
beregnet
i Stryne-g Loenvassdraget.
Karakteristiske
vannføringer
blirfremstilt
ved kurverfor maksimum,
øvre
kvartil,
median,nedrekvartilog minimumfor 5-dognsmidler
av vannføringen.
Kurvenefor 10-persentil
av vannføringen
er ogsåvisti separate
figurersidende oftebenyttes
ved vurdering
av minstevannføringskrav
etter
regulering.
Samtligefigurerviservannføringer
utentappingtil evt.
minstevannføring.
3.2.1 Strynevassdraget
Figur3.2.1.1viservannføringsforholdene
i Hjelledola
ved utløpeti
Strynevatn
fr regulering.
Vannføringsforholdene
etterregulering
er
vist i figur3.2.1.2.
I figurene
3.2.1.30g 3.2.1.4er henholdsvis
medianverdier
og 10persentilverdier
for vannføringen
før og etterregulering
sammenlignet.
Medianvannføringene
i figur3.2.1.3viserat vannføringen
blirvesentlig
redusert
overheleåretetterregulering.
Tyngdepunktet
i vårflorfll1en
etterregulering
oppnasn tidligere
sidende ovrefeltenemed bretilsig
og seneresnøsmelting
tas inn i reguleringen.
Figur3.2.1.5viservannføringsforholdene
i Erdalselva
ved utløpeti
Strynevatn
for regulering.
Vannføringsforholdene
etterregulering
er
visti figur3.2.1.6.
I figurene
3.2.1.70g 3.2.1.8.er
henholdsvis
medianverdier
og 10persentilverdier
for vannføringen
før og etterregulering
sammenlignet.
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Også i Erdalselva
blirvannføringen
vesentlig
redusertoverheleåret
etterregulering.
Reduksjonen
er størstpå ettersornr.1eren,
sidenen del
av de brerikefeltenesom gir vesentlige
bidragtil vannføringen
i denne
perioden,
tas inn i reguleringen.
Figur3.2.1.9viservannforingsforholdene
i Glomsd0laved utlopeti
Strynevatn
for regulering.
Vannføringsforholdene
etterregulering
er
visti figur3.2.1.10.
I figurene
3.2.1.11
0g 3.2.1.12
er henholdsvis
medianverdier
og 10persentilverdier
for vannføringen
før og etterregulering
sammenlignet.
Medianverdiene
viserat vannføringen
blirner halvertog at tyngdepunkteti vårflollIJlen
oppnåstidligere
etterregulering.
Figur3.2.1.13viservannføringsforholdene
i Stryneelva
ved utløpetfra
Strynevatn
for regulering.
Vannføringsforholdene
etterregulering
er
vist i figur3.2.1.14.
I figurene
3.2.1.150g 3.2.1.16
er henholdsvis
medianverdier
og 10persentilverdier
for vannføringen
før og etterregulering
sammenlignet.
Mediankurven
viserat vintervannføringen
i Stryneelva
vil øke kraftig
(100-200
%) mens sommervannforingen
minkernoe (10-20).Detteskyldes
delstappingen
fra Oppljosvatn
og Langvatn
vinterstid
men ogsåoverføringen
av vannfra Bdalen. 10-persentilkurvene
gir ogsåen slik
økningav vintervannføringene
men utenen reduksjon
av sommervannføringene
av tilsvarende
størrelse.
Figur3.2.1.17visertilsigtil og avløpfra Strynevatn
etterregulering,
som middelverdier
for perioden1930-60.Figurenviserogsådriftvannføring
og flomtapfra reguleringen
og restvannføring
fra uregulert
felt,som
tilsamenutgjortotalttilsigtil Strynevatn.
En kan av figurense at
restfeltet
har tidligere
vårflomenn det regulerte
feltet.Det fremgår
ogsåat selvreguleringen
i Strynevatn
holderigjennoe vannom våren,
som seneretappesom høsten.
3.2.2 Loenvassdraget
Figur3.2.2.1viservannføringsforholdene
i Loelvaved utløpetfra
Lovatnfør regulering.
Vintervannføringen
er vanligvis
lav (under5
m3/s),men kan i enkelteperioder
kommeopp mot 20 m3/s.Vårflon111en
startersom oftesti løpetmai og kulminerer
førsti juli.
Vannføringsforholdene
etterregulering
er visti figur3.2.2.2.
I figurene
3.2.2.30g 3.2.2.4er henholdsvis
medianverdier
og 10persentilverdier
for vannføringen
før og etterregulering
sammenlignet.
Figureneviserat vannføringen
reduseres
noe (ca.20 %) gjennomhele
året.

4

FLOi-lFORHOLD
FR OG ETTER REGULERING

Som tidligere
påpektvil den reviderte
planengi størresannsynlighet
for at Oppljosvatn
og Langvatnikkeer fulleom sommeren
og begynnelsen
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av høsten.Dettefordibeggemagasinenetappesned om vinterenog tilsammen
har en reguleringsgrad
på over 100 • Dessutenvil selvreguleringen
i Langvatnved fulltmagasinøke betraktelig
p.g.a.et størreoverflateareal.I denneflomanalysen
er også effektenav et flomdempningsmagasin
i Langvatnvurdert.
4.1 Datagrunnlag
og beregningsmetode
Datagrunnlaget
for flomanalysen
er vesentlig
gitt i avsnittene
2.1-2.3
i "Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Reguleringens
virkningpå flommene
i Strynevassdraget"
og i avsnitt3.9.1.2i "Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Det hydrologiske
grunnlaget
i utbyggingsområdet".
Det er i dennereviderteflomanalysen
bruktde sammeflomstørrelser
og flomforløp
som i den
tidligere
analysen.
Forskjellen
mellomde to analysene
har bakgrunni den
reviderte
planenfor selvereguleringen
og en modifisering
av beregningsmetoden.
Analysener foretattved hjelpav en matematisk
vassdragsmodell.
Denne
modellenbeskriveralleStrynevassdragets
deler,dvs.magasiner,
inntak,
overføringstunneler
og kraftstasjoner
samturegulerte
delfelter
og vatn.
Ved hjelpav modellenskaleresflomhydrogrammene
for 17 delfelter.
Hydrogrammene
fres så gjennomaktuelleberegningsprosedyrer
og summeresnedover
i vassdraget
helt til utløpetav Strynevatn.
Det skillesher mellomflomhydrogrammer
for delfelter
med mer enn og mindreenn 15 bre. De to
vesentligste
beregningsprosedyrene
er routing(dempning)
gjennomet vatn
og simulering
av kraftverk
med magasinog overføringer.
Routinggjennomsjøer beregnesved hjelpav en magasinkurve,
en avlopskurve og kontinuitetsligningen.
Resultatene
fra denneberegningen
er vannstandi og avløpfra vatnet.Beregningen
kan beskrives
ved følgende
ligning:
Q= T - dM/dt

hvorQ = avlopm3/s)
T = tilsigm3/s)
dM = magasinforandring(m3)
dt = tidsintervall(s)
Ved simulering
av et kraftverk
med magasinog inntakberegnesvannføringen
i en tunneloverføring
som forbinder
fleremagasinerog inntakmed kraftverket.Kraftverkets
driftsvannføring
kan variereover tid.Vannføringer
og overførtevannmengder
beregnesutfratrykkhoydedifferenser
mellom
magasinog inntaksamtfalltapsparametre.
Overløpog luketapping
beregnes
utfraligningerav typen:
Q

=K B

(H-dH)#

hvorQ = overløp/tapping(m3/s)
K = overløpskoeffisient
B
overløpets
breddeellerlukeareal(r
el. m2)
H = aktuellvannstand(r)
dF
II
hoyde(r)
= overlcpsterskelns
n = eksponent

-
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Analysener utførtfor midlereårsflomog for flommed gjentaksintervall
1000år (1000-årsflom).
Beregningene
er utførtmed s.k. "oppsummerte
flommer".
Dettebetyrat flomverdiene
er beregnetfor hvertenkelt
delfelti reguleringen,
og deretteroppsummerte
nedoveri vassdraget.
Effektenav denneoppsumeringen
er at florrmene
lengernede i vassdragetegentligtilsvarer
flommer
med hyere gjentaksintervall
en de
oppgitte,
fordiflomenes spesifike
verdier(vannf@ring
pr. arealenhet)avtar med Økendefeltarealer.
Dettehar imidlertid
litenbetydningfor vurderingen
av de relativeforskjeller
mellomforholdene
før og etterregulering.
De to flomsituasjonene
er beskrevet
for 9 forskjellige
stederi vassdraget:
-

nedenfordammen
ved Oppljosvatn
nedenfordammen
ved Langvatn
nedenfordammen
ved Sygneskardvatna
Skjerdingsdola
ved samlmed Vided6la
Sunndla ved avlopsstasjonen
1546 Sunndla
Hjelledlaved utløpi Strynevatn
Erdalselva
ved utløpi Strynevatn
Strynevatn,
totalttilsig
Strynevatn,
avlp

For alle simuleringene
er startvolumene
i uregulerte
vann satt
slikat avløper lik tilsignår florrmen
begynnerog reguleringsmagasinene
er fulle,dvs. vannstanden liggerved HRV, For Strynevatn
er startvannstanden
sattfastlik 1.65 m på Hydrologisk
avdelings
vannstandsskala
i vatnet.Skaleringsfaktorer
for delfelttilsig
er
beregnetsom forholdet
mellomdøgnmiddelflommen
for delfeltet
og det
valgteflomforløpet(se tabell 2.2.2i "Breheimutbyggingen.
Hydrologi.
Reguleringens
virkningpå flor.mene
i Strynevassdraget").
Avlopskurver
for Oppljosvatn,
Langvatnog Sygneskardvatna
i uregulerttilstander
beregnetut fra modellforskved Vassdragsog havnelaboratoriet
i
Trondheim.
I simuleringene
antastilløpstunnelen
fra Oppljosvatn
å værestengtslik
at en kun har overløpfra Oppljosvatn's
eget felt til Grasdølaog
videretil Skjerdingsdola.
Simuleringene
er foretattfor bådemidlereflomog 1000-årsflom
og
for en rekkeforskjellige
situasjoner
slikat reguleringens
flomdempningsmuligheter
skalværeklarlagt.I tilleggtil situasjonen
før regulering
er det derforutførtsimuleringer
for:
- Kraftstasjonene
stårellergår
- Langvatnmagasinet
fullt0g med dempning(0.5,1.0 0g 2.0 m
lavereenn HRV)
- Sygneskarimagasinet
fulltog med dempning
(10.0m lavereenn HRV)
- Lukerpå overføringene
til Sygneskardvatna
åpne og lukket
- Langvatnmed ulikeoverlopsbredder
(30,50 og 70 m)
4.2 Resultater
Tabell4.2.1 viserkulminasjonsvannf@ringer
i Strynevassdraget
for og
etterregulering
med kraftstasjonene
av og på og med lukeråpneog lukket.
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Det er kun Skre kraftstasjon(nedr:
f!])
som slasp% fordiVideseter
kraftstasjon(¢vre
fall)vil Øke belastningen
på Sygneskardvatna
når denne
slåspå. De lukersom det refereres
til,er lukersom stengeroverforingstunnelenpå beggesiderav Sunndalen.
Når disseer lukket,vil Sygneskardvatna
kun mottatilsigfra egetfeltog fra inntakene
i Sunndalen.
De andreinntakene
på dennetunnelen
vil derforslippealt tilsigforbi
inntakene
fordiallehar sammeinntakshyde.
Det forutsettes
fulle
magasiner
ved florrrnens
begynnelse
og overløpsbredden
ved Langvatn
er sattlik 50 m.

En kan av tabellense at Oppljosvatn
vil få en Økt selvregulering
etter
regulering.
Flomvannføringen
vil bli ca. 70 av hva den var før
regulering.
Langvatnvil ogsåfå en økt selvregulering,
men p.g.a.
overføringene
vil flommene
allikevel
forverres
her,slikat flomvannføringene
ut av Langvatnblirca 80 % størreenn før regulering.
Ved Sygneskardvatna
vil flomvannføringene
Øke megetkraftignår kraftstasjonen
står
og lukeneer åpne.Denneøkningenvil bli ca. 400% for midlereflom
og ca. 200 1 for 1000-årsflorrrnen.
Lukenepå beggesiderom Sunndalen
vil
imidlertid
kunneredusere
denneøkningentil et moderatnivå (ca.60 %
kning).
Tabell4.2.1 Kulminasjonsvannføringer(m3/s)
i Strynevassdraget
før og
etterregulering
med kraftstasjonene
av og på og med
lukeråpneog lukket.Midlereflomog 1000-årsflom.
(Talli parenteser
viserregulert
vannføring
som prosent
av uregulert).
Sted i vassdraget Før reg.

Etterre.
Krst.pa 1 Krst.av
Krst.av
Lukeråpne Lukeråpne Lukerlukket

Midlereflom
Oppljosvatn
7
Langvatn
16
Sygneskardvatna
12
Skjerdingsdøla
46
Sunndøla
37
Hjelledøla
143
Erdalselva
49
Strynevatn,
tilsig 276
Strynevatn,
avlop 196

5 (71)
5 (71
5 (71
29 (181) 29 (181) 29 (181)
62 (517
30 (250) 19 (158)
36 (78) 31 (67)
3 ( 93)
28 76)
71 (192) 39 (105)
157 (110) 112 (78) 136 (95)
32 (65) 32 (65) 49 (100)
272 (99)
272 (99) 269 (97)
191 (97) 192 (98) 189 (96)

1000-å
rsflom
31
Oppljosvatn
44
Langvatn
Sygneskardvatna
37
316
Skjerdingsdøla
153
Sunnd9la
Hjelledola
815
256
Erdalselva
Strynevatn,
tilsig 1699
Strynevatn,
avlop 5644

22 ( 66)
76 (173)
103 (278)
300 (95)
170 (111)
809 (99)
20 (94)
1677 (99)
545 (97)

l

22 ( 66)
76 (173)
70 (189)
296 (9@)
138 (90)
765 (94)
240 (94)
1677 (99)
5245 (97)

---------------------

( 66)
76 (173)
60 (162)
309 (98)
128 (84)
789 (97)
256 (100)
1674 (99)
543 (96)
22

--------------------1) Gjelderkun Skårekraftstasjon(nedre
fall)
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vil
i tid i magasinene
forskyves
På grunnav at flomkulminasjonen
Bekkeinnbli mindrelengernedei vassdraget.
av florrrnene
økningen
av elvene.
på enkeltestrekninger
tilsiget
takenevil ogsåredusere
i øvrenivå,som vil
av Tverrelva
gjelderdetteinntaket
Spesielt
Tabellenviserogsåat flommene
til Sunndalen.
flomtilsiget
redusere
selva, og at de ogsåvil
og Erdal
noe i Skj_erdingsdøla
all tid vil reduseres
ved
i Stryneelva
Florrrnene
i Sunndølaog Hjelledøla.
kunnereduseres
med 2-4 % bådefor midlereflomog
vil reduseres
utløpetfra Strynevatn
kulminere
Ved midlereflomvil avløpetfra Strynevatn
1000-årsflorrrnen.
ca. et 1/2 døgn etter.
og ved 1000-årsflorrnen
ca. 1 døgn ettertilsiget,
før og
i Strynevassdraget
Tabell4.2.2viserkulminasjonsvannføringer
enteni Langvatnelleri Sygnemed dempningsmagasin
etterregulering
og lukeneved
går Skårekraftstasjon
I dissesimuleringene
skardvatna.
stårog
er åpnefor midlereflom,mensSkårekraftstasjon
Sunndalen
er lukketfor 1000-årsflom.
lukeneved Sunndalen
i Langvatner
ved 1.0m dempningsmagasin
viserat allerede
Tabellen
av samme
Flomdempning
med ca. 40 i Hjelledøla.
midlereflomredusert
mensflomen
og Erdalselva,
har en ogsåi Skjerdingsdøla
størrelsesorden
med ca. 10 %. Et dempningsmagasin
reduseres
og Stryneelva
i Sunndola
for midlere
vil gi noe størreflomreduksjoner
på 10.0 i Sygneskardvatna
Skjerdingsdøla.
unntattfor
flom i vassdraget,
før og
i Strynevassdraget
Tabell4.2.2 Kulminasjonsvannføringer(m3/s)
i Langvatneller
med dempningsmagasin
etterregulering
Midlereflomog 1000-årsflom.
i Sygneskardvatn.
Stedi vassdraget Før reg.

Etterre.
Dem ninasmaasin i Lan vatn
.0 m 2.0 m
• m
• m

S nesk•
10.0m

------------ ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------5
5
5
5
7
5
0ppljosvatn

går og åpneluker)
Midlereflom(kraftstasjon
16
Langvatn
Sygneskardvatna 12
46
Skjerdingsdøla
37
Sunndøla
143
Hjelledola
49
Erdalselva
tilsig 276
Strynevatn,
avlop 196
Strynevatn,

29
30
31
39

112

32
272
192

101

22
28
25
3
87

260
185

246
178

26

30
31

39
32

32

0

25
25

344

29
26

29
31

77

87
32
246
1714

235
171

53

76

29

------------------------------------------------------------------------------------------------------22
22
22
22
22
atn
31
0ppljosv
stårog lukkedeluker)
(kraftststasjon
1000-årsflom

44
Langvatn
Sygneskardvatna 37
316
Skjerdingsdola
153
a
Sunndol
815
a
Hjelledol
256
Erdalselva
tilsig 1699
Strynevatn,
avløp 56l4
Strynevatn,

76
60
309
128
789
256
1674
543

69
60
309
128
771

256
1656
532

63
60

309
128
7u2
256

1627
521

60
309
127
721

256
1606

501

35
309

68

729

256
161l4

505

------------------------ -------------------------------------

29

For 1000-årsflom
får en ca. 10 % flomreduksjon
i Hjelledola
og Stryneelva
med 2.0 m dempningsmagasin
i Langvatneller10.0m dempningsmagasin
i
Sygneskardvatna.
Flonmene
i Skjerdingsdøla
og Erdalselva
blirtilnærmet
lik
flonmene
før regulering.
I Sunndøla
vil 2.0 m dempningsmagsin
i Langvatn
gi en reduksjon
på nær 20 %, mens 10.0m i Sygneskardvatna
vil gi en
flomreduksjon
på nær 60 %.
Tabell4.2.3viserkulminasjonsvannføringer
i Strynevassdraget
før og
etterregulering
med ulikeoverløpsbredder
ved Langvatn.
I disse
simuleringene
stårkraftstasjonene
og lukeneved Sunndalen
er åpne.
Dessutenforutsettes
fullemagasiner
ved flormens
begynnelse.
Tabellenviserat overløpsbredden
kan ha en vissbetydning
for flomforholdene
likenedenfor
Langvatn(ved1000-årsflom),
men har liten
relativinnvirkning
på restenav vassdraget.

Tabell4.2.3 Kulminasjonsvannføringer(m3/s)
i Strynevassdraget
før og
etterregulering
med ulikeoverløpsbredder
ved Langvatn.
Midlereflom og1000-2rsflom.
Sted i vassdraget Før reg.

Etterre.
Overløsbredde
i Lan vatn
30 m
50 m
70 m

Mi;;;-;i;-------------------------l
Oppljosvatn
7
Langvatn
16
Sygneskardvatna
12
Skjerdingsdøla
46
Sunndola
37
Hjelledla
1143
Erdalselva
149
Strynevatn,
tilsig 276
Strynevatn,
avlop 196

5
27
62
36
71

153

32
267
189

5

5

29

29

62
36
71

62

36
71

157

159

272

27u

191

192

22

22

103

103

32

_
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1000-årsflom
Oppljosv
atn
31
44
Langvatn
Sygneskardvatna
37
Skjerdingsdola
316
Sunndol
a
153
Hjelledøla
815
Erdalselva
256
Strynevatn,
tilsig 1699
Strynevatn,
avløp 56l4

22

67

103
301

170
795
240

1662

536

76

300
170
809

240
1677
5245

82

301

170
818
240
11686

5149

--------------------------------------------------------
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VEDLEGG

Genereltom vassdragsreguleringers
virkning
på flomforhold.
En vassdragsregulerings
innvirkning
på flomforholdene
vil væresvært
avhengigav hvordanreguleringen
utføres,
hvordanenkeltedelerav
reguleringen
utformes/dimensjoneres
og hvordanmuligheten
til flomdempningutnyttes.
Med utgangspunkt
i figurenskalher skisseres
hvilkefaktorersom kan ha vesentlig
betydning
for flomreguleringen
i et vassdrag.
Høyesteregulerte
vannstand(HRV)
defineresher som det nivåi magasinet
hvorflomoverløpet
treri funksjon.
HvisHRV liggervesentlig
høyere
enn naturlig
vannstand
vil utvidelsen
av magasinets
overflateareal
Øke
selvreguleringen
i magasineti forholdtil det uregulerte
vannetog
dervedogsådempeflorene. Hvisdet ikkevar et vatndet fra før vil
denneeffekten
kunnebli megetmerkbar.
Overløpets
breddevil ha en vesentlig
betydning
for flormene.
Hvis
breddener for storvil selvreguleringen
i magasinet
svekkesog
florrrnene
forverres.
Hvis breddener for litenvil flomstigningen
i
magasinet
kanskjebli for storog farenfor overløplangsheledammen
Øke. Farenfor skaderrundtmagasinetvil da ogsåøke.
Dempningsmagasin(ledig
kapasitet
i magasinet)
vil som regelalltid
virkeflomdempende.
Det er imidlertid
viktigat dennekapasiteten
er
stornok for de virkelige
skadeflormene
og at den er tilgjengelig
på
den riktige tiden av ret.
Kraftstasjonen
vil,når den går,redusereflorrrnene
på strekningen
mellommagasinet
og utløpetfra kraftstasjonen.
Denneeffekten
vil
imidlertid
ikke bli størreenn hva vannstandssenkningen
i magasinet
(tilsvarende
driftsvannføringen)
indirekte
medføreri redusert
overløpsvannføring.
Overløpets
varighet
vil imidlertid
bli kortere.
Overføringer
til magasinetvil Øke tilsiget,
flomstigningen
i magasinet
og overlopsvannforingen.
Hvisikkeoverløpets
breddeog høydedimensjoneres
deretter
vil flommene
forverres.
Som regeldempesflommene
vesentlig
nedenforinntakene
i de overførte
elvene.
Inntak
Ure Qulerp
ilsi>
HRV
Ma asin
C:
C:

i

>

•a
•...

Kraftstasjon

Lokaltilsig

O

>
0

Driftsvann

Regulert

avlep

