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HYDRA - et forskningsprogram om flom
HYDRA er et forskningsprogram om flom initiert av Norges vassdrags- og energiverk (NVE) i 1995. Programmet

har en tidsramme på 3 år, med avslutning medio 1999, og en kostnadsramme på ca. 18 mill. kroner. HYDRA er i

hovedsak finansiert av Olje- og energidepartementet.

Arbeidshypotesen til HYDRA er at summen av alle menneskelige påvirkninger i form av arealbruk, reguleringer,

forbygningsarbeider m.m. kan ha økt risikoen for flom.

Målgruppen for HYDRA er statlige og kommunale myndigheter, forsikringsbransjen, utdannings- og

forskningsinstitusjoner og andre institusjoner. Nedenfor gis en oversikt over fagfelt/tema som blir berørt i HYDRA:

• Naturgrunnlag og arealbruk • Skaderisikoanalyse

 Tettsteder • Miljovirkninger av flom og flomforebyggende tiltak

 Flomdemping, flomvern og flomhandtering • Databaser og GIS

• Modellutvikling

Sentrale aktører i HYDRA er; Det norske meteorologiske institutt (DNMI), Glommens og Laagens Brukseierforening

(GLB), Jordforsk, Norges geologiske undersokelse (NGU), Norges Landbrukshøgskole (NLH), Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Norsk institutt for jord- og

skogkartlegging (NUOS), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), SINTEF, Stiftelsen for Naturforskning og

Kulturminneforskning (NINA/NIKU) og universitetene i Oslo og Bergen.

HYDRA - a research programme on floods
HYDRA is a research programme on floods initiated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration

(NVE) in 1995. The programme has a time frame of 3 years, terminating in 1999 ,and with an economic framework

of NOK 18 million. HYDRA is largely financed by the Ministry of Petroleum and Energy.

The working hypotesis for HYDRA is that the sum of all human impacts in the form of land use, regulation, flood

protection etc., can have increased the risk of floods.

HYDRA is aimed at state and municipal authorities, insurance companies, educational and research institutions,

and other organization.

An overview of the scientific content in HYDRA is:

 Natural resources and land use

• Urban areas

 Databases and GIS

 Risk analysis

e Flood reduction, flood protection and flood management

 Environmental consequences of floods

and flood prevention measures

 Modelling

Central institutions in the HYDRA programme are; The Norwegian Meteorological Institute (DNMI), The Glommens

and Laagens Water Management Association (GLB), Centre of Soil and Environmental Research (Jordforsk), The

Norwegian Geological Survey (NGU), The Agriculture University of Norway (NLH), The Norwegian University of

Science and Technology (NTNU), The Norwegian Water and Energy Administration (NVE), The Norwegian Institute

of Land Inventory (NIJOS), The Norwegian Institute for Water Research (NIVA), The Foundation for Scientific and

Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology (SINTEF), The Norwegian Institute for Nature and

Cultural Heritage Research (NINA/NIKU) and the Universities of Oslo and Bergen.



TITTEL:  Forslag til kravspesifikasjon av vassdragsmodell

FORFATTER (E):  Lars Andreas Roald

ANSVARLIG INSTITUSJON:  Norges vassdrags- og energiverk

HYDRA-PROSJEKT:  Modellarbeid

NOTAT NR.:  4/97 DATO:  09.12.97

SAMMENDRAG:

Notatet inneholder den første spesifikasjonen av krav til modellen som skal brukes til å summere opp
bidragene fra de enkelte delfeltene i større vassdrag for å beregne effekten av ulike inngrep i
nedbørfeltet. Spesifikasjonen er utarbeidet av en gruppe med deltakelse fra ulike delprosjekt i
HYDRA-programmet. Arbeidet blir nå videreført i en gruppe ledet av professor Ånund Killingtveit
ved NTNU.

ABSTRACT:

This note specifies the requirements of a hydraulic model which will be used to examine the
consequences of various human activities on the floods in large rivers. The specification has been
compiled by a working group with participation from several of the HYDRA- working groups. The
work is now continued in a project group lead by Professor Ånund Killingtveit of the NTNU.
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1. Innledning

HYDRA-programmet skal vurdere effekten av ulike menneskelige inngrep pa flomrisikoen. For @

kunne løse denne oppgaven er det behov for å studere sammenhengen mellom nedbør og eventuell
snøsmelting, arealutnyttelse, reguleringsinngrep, tiltak i vannstrengen og flomstørrelse. Sammen-
hengen mellom arealbruk, hydrogeologi og flom undersøkes lettest i mindre felt med ensartet
arealbruk. Et sentralt verktøy vil vre nedbor/avrenningsmodeller der modellparametrene kan
tillegges verdi ut fra arealklassifisering og klassifisering ut fra hydrogeologiske kriterier. Disse
modellene vil bli utviklet av de ulike faggruppene i HYDRA-programmet og omtales ikke her.

Reguleringer og andre tiltak i vannstrengen vil særlig foregå i de større vassdragene. De vil spesielt
påvirke flomforholdene på de vassdragsnære områdene i de lavere delene av vassdraget. For å kunne
integrere ulike scenarier basert på alternativ arealbruk, reguleringsinngrep og forbygnings-tiltak er
det behov for et modellverktøy, en vassdragsmodell.

Vassdragsmodellen skal være et verktøy for å integrere effekter av arealbruk, regulering og
flomverk i vassdragets ulike delf elt og for a handtere dynamikken i vannstrengen.

Vassdragsmodellen må være operativ senest ved utløpet av 1997.

Spesifikasjonen har blitt utarbeidet av en gruppe bestående av Lars A. Roald, Svein Taksdal og
Ingjerd Haddeland fra Hydrologisk avdeling i NVE, Hallvard Berg fra Vassdragsavdelingen i NVE,
Dan Lundquist fra Glommen og Laagens Brukseierforening og Ketil Vaskinn fra SINTEF. På et
mite har dessuten Arnor Njos, leder av HYDRA-programmet og Einar Beheim, NVE Region Sr
deltatt.

Definisjoner

Arealbruk

Digital terrengmodell

Elvesegment

Elveslette

Flomverk

Hydrologisk
ru tingmodell

arealklassifisering. De klassene som benyttes iNVE's nedborfeltbeskrivelse
er: bre, snaufjell, skog, myr, innsjø og urbanisert. Det vil være aktuelt å
utvide antall klasser, både ved å innføre nye klasser og ved å differensiere i
de eksisterende klassene. For hver klasse angis arealet innen et nedborfelt i
prosent av nedbørfeltets totale areal.

digital representasjon av terrenget. Denne bygger på at det aktuelle området
deles opp i jevnstore gridceller. For hver gridcelle angis en typisk høyde i
cellen, dette kan være middelhøyden eller høyden i et gitt punkt.

en elvestrekning avgrenset av et oppstrøms tilrenningspunkt og et nedre
u ts trø mnning punkt.

landområde som kan oversvømmes langs et elvesegrnent.

voller bygget langs et elvesegment for ahindre oversvømmelse av
elvesletten.

modell som beregner vannføring som funksjon av tid på et sted i
vassdraget
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Hydrodynamisk
ru tingmodell

Hypsografisk kurve

Lateral strom

Magasintabell

Nedbor/avrennings-
modell

Randsone

Reguleringsinngrep

Samlopspunkt

Tilrenning

Tilsig

Tiltak i vannstrengen

Vannforingskurve

modell som beregner vannføring som funksjon av tid ved flere tverrsnitt
i vassdraget samtidig.

tabell som definerer høydefordelingen i et nedbørfelt, og uttrykkes i form av
høyder som svarer til hver tiende prosent av nedbørfeltets areal.

ut- eller innstrømning av vann ut på en elveslette.

sambandet mellom magasinnivå og magasinvolum, referert til et gitt nivå
(nullpunkt).

modell som beskriver sammenhengen mellom nedbør, snøsmelting, vannets
lagring i forskjellige naturlige magasiner, samt transport av vann mellom
de ulike magasiner. Til slutt kan det resulterende avløpet fra feltet beregnes.

den delen av nedborfeltet som drenerer direkte til et elvesegment, dvs. som
ikke drenerer via et annet oppstrøms elvesegment.

kraftverk, magasiner, overfiringer.

punkt der vann løper inn i et elvesegment fra en definert bielv eller fra et
utslippspunkt.

vannføring som renner inn i en innsjø, et magasin eller et elvesegment.

vannføring på utvalgte målestasjoner som er korrigert for overføringer og
magasinendringer i alle oppstrøms magasiner. Tilsigsdata er normalt ikke
korrigert for naturlig flomdempning i innsjøer som er omgjort til magasiner.

bygging av flomverk, kanaler. terskler, broer og andre konstruksjoner i eller
inntil elven. eller grusuttak og liknende.

sambandet mellom vannstand og vannføring på hydrometriske målestasjoner.

2. Overordnet systembeskrivelse

Det er uttrykt ønske at det skal utvikles et fullstendig saksbehandlingsverktøy for analyse av
konsekvensene av inngrep og etablering i nedbørfelt på flomforholdene. Dette er en svært
omfattende oppgave som neppe kan løses innenfor de rammene som gjelder for HYDRA-
programmet. De ulike faggruppene vil simulere vannføring i delnedbørtelt der det foregår
menneskelige inngrep med ulike modeller. Bidragene fra de ulike faggruppene vil utgjøre en
prototype til et mulig framtidig verktoy til bruk i saksbehandlingen sammen med vassdragsmodellen.
De store flommene er karakterisert ved at store vannvolumer skal transporteres gjennom
elvesystemet. Dette er flommer som normalt skyldes at store deler av det tilgrensende nedbørfeltet
bidrar til avrenningen. Vassdragsmodellen vil primært være siktet inn mot å håndtere slike flommer,
ikke flommer i små telt. som lokalt kan gjøre betydelig skade. men som vanligvis ikke fører til
storflom i de store vassdragene.
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For å besvare de opprinnelige spørsmålene som ligger til grunn for HYDRA-programmet. vil det bli
kjørt ut alternative vannforingsserier fra delfelt under ulike antagelser om arealbruk. Det er
nødvendig å begrense antall muligheter slik at antall scenarier holdes på et overkommelig antall. En
ndvendig forutsetning er at alle grupper tar utgangspunkt i de samme flomepisodene og bruker de
samme meteorologiske dataene i de enkelte simuleringene som inngår i sluttmodelleringen med
unntak av tettstedgruppen som har identifisert 26 «tettsteder» i Glomma hvorav bare et lite antall kan
betegnes som urbane. Disse feltene er s&vidt sm% at deres bidrag til endret vannforing i vassdraget
blir helt forsvinnende. Det foreslås derfor at tettstedgruppen isteden ser på problemstillinger knyttet
til lokalt sterk nedbør og eventuelt simulerer lokale konsekvenser når det i tillegg er flomvannstander
i elva som renner gjennom eller forbi tettstedet.

Databasegruppen har identifisert et lite antall flomepisoder og vil tilrettelegge meteorologiske data
for de vrige faggruppene. De enkelte episodene har en varighet fra noen do6gn til opp imot en
måned, men det vil bli tilrettelagt data for endel tid forut for den aktuelle situasjonen for å oppnå et
best mulig estimat på initialtilstanden i nedbørfeltet. Nedbørdata for historiske flommer vil bare være
tilgjengelig i form av døgnverdier fra Meteorologisk Institutt unntatt for et mindre antall synoptiske
stasjoner der 12-timers verdier er tilgjengelig. Dersom man skal arbeide med data med finere
tidsoppløsning, er det nødvendig å foreta en disaggregering av disse dataene.

Vassdragsmodellen skal bygge på at elvestrengen deles opp i et antall objekter som elvesegment,
innsjøer, magasin og kraftverk. Til hvert objekt kan det være et lokalt nedbørfelt. I tillegg kan vann
renne inn i segmentet fra oppstrøms objekter. Vassdragsmodellen forutsetter at tilløpsserier kan
framskaffes for alle delnedbørfelt. De ulike delnedbørfeltene påvirkes av endret arealbruk og andre
menneskelige aktiviteter i ulik grad avhengig av feltets høyde over havet. Mange felt som i sin helhet
ligger over tregrensen, vil bare i ubetydelig grad bli påvirket av arealbruksendringer. For disse feltene
skal vannføringen beregnes en gang for alle basert på en nedbor/avrenningsmodell som HBV-
modellen. Dette kan trolig utføres sentralt, og det innebærer at vassdragsmodellen må inneholde
kobling til en slik modell. For delnedbørfelt i lavereliggende områder kan endringer i arealbruk ha
betydning for flomforholdene. Tilløpsseriene i di5se områdene må i praksis simuleres ved bruk av en
eller flere modeller utviklet av de enkelte faggruppene. De simulerte tilløpene må kombineres med
simulert tilløp fra de upåvirkete områdene, og verktøyet må være istand til å kombinere simulert
vannføring fra delfelt med ulik arealutnyttelse. For senere å lage et generelt verktøy for konsekvens-
analyse kan det vre nodvendig i integrere de spesialiserte nedbor/avrenningsmodellene inn i
vassdragsmodellen. Verktoyet bir derfor vere bygd opp slik at dette senere kan gj@res, men det er
ikke er krav til at dette skal være gjort i løpet av HYDRA-programmet.

Vassdragsmodellen var opprinnelig tenkt å være tilpasset Glommas nedslagsfelt. Resultatene av
HYDRA-programmet bør imidlertid kunne overføres til andre vassdrag og landsdeler. Dette
forutsetter at vassdragsmodellen bør kunne beskrive et vilkårlig vassdrag. Dette er også en
nøuvendig forutsetning for et mulig framtidig verktøy til bruk etter HYDRA-programmets
avslutning. De ulike problemstillingene i Glomma bør likevel være sentrale i HYDRA-programmets
arbeide. Dersom vassdragsmodellen klarer dette, vil den også kunne håndtere alle andre norske
vassdrag. Det kan ellers bare være aktuelt å bruke en full hydraulisk vassdragsmodell for utvalgte
vassdrag som Trysilelv, Drammensvassdraget, Numedalsl@gen, Skiensvassdraget og for enkelte

• 6e e

vassdrag på Sørlandet. i Trøndelag og i Troms/Finnmark, og bare dersom nødvendige tverrprofildata
kan framskaffes.
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3. Systemets funksjonelle egenskaper

Ad minis tras jo n
De ulike faktorene kan varieres  i  det uendelige  i  simuleringer i vassdraget. Verktøyet må inneholde et
system for å identifisere, dokumentere og å lagre ulike alternativer på en oversiktlig og entydig måte.

Beskrivelse av vassdraget
Systemet må kunne dele vassdraget inn i et antall objekter som kan kobles sammen i en enhetlig
beskrivelse. Blant vassdragselementene som skal inngå, er:

samlipspunkt
elvesegment
elvesletter
naturlige innsjøer
magasmer
kraftverk
flomverk
nedbørfelt
breer

Et objekt kan ha et direkte tilløp fra omkringliggende område,  i  tillegg kan vann føres inn  i  objektet
fra overforliggende objekter. Som eksempel på dette kan nevnes et elvesegment som normalt vil ha
et lokaltilsig fra randsonen.

Til de ulike objektene må det kunne knyttes ulike egenskapsdata. Som eksempel på slike kan nevnes
arealfordeling i et nedbørfelt. Verktøyet må også være tilrettelagt for å administrere tverrprofildata
for et stort antall tverrprofiler som grunnlag for hydrodynamisk ruting.

Systemet må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne håndtere hele Glomma.

Inns jbruting
For innsjøer må verktøyet inneholde rutiner for å beregne nivå og avrenning fra en innsjø når
tilrenningen er kjent eller beregnet. Dette forutsetter:

tilrenningsdata (tidsserie med fast tidsskritt)
tabell over sambandet mellom innsjøens nivå og volum (magasinkurve)
vannforingsfunksjon for utlipet av sjen

Elveruting
De lavere delene av vannstrengen med større befolkningskonsentrasjoner og store potensielle
oversvømningsumråder i nærheten skal behandles med en full hydrodynamisk modell. Denne
modellen må kunne håndtere:

oppstuvning og reversering av vannstrømmer. Som eksempel på dette kan nevnes Storsjøen.
overlop til Sverige og samlwpspunktet Vorma/Glomma
operasjon av flomverk, spesielt med tanke på kontrollert gjennombrudd ved fare for
overtopping
bakevjer
lateral strøm ut og inn av elveslettene og magasinering på elveslettene
simulering av vannstand og identifikasjon av oversvømte områder dersom det skjer endringer i
elvekanalen som følge av utrasninger. masseuttak, erosjon og palagring. Dette medfører at
verktøyet må inneholde funksjoner for å ivareta alternativ bunntopografi i elvekanalen.
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modellen bør kunne arbeide med tidsoppløsninger ned til 1 time for å kunne håndtere
problemstillinger knyttet til operasjon av flomverk, oversvommelser i tettsteder og
manøvrering av hydrauliske installasjoner.

Minimumsutstrekning for området som skal modelleres i Glommavassdraget, er strekningene
Øyeren-Vormsund-Elverum i Glomma og Vormsund-Minnesund-Lillehammer i Vorma/Mjøsa. Det
er ønskelig også å innkludere strekningene i Glomma fra Sarpsborg til Øyeren og fra Elverum til
Atna og i Lågen fra Lillehammer til Selsmyrene. Det finnes nå relativt bra dekning av tverrprofiler for
minimumsområdet, men dekningen er ellers utilstrekkelig. Forekomsten av tverrprofiler er
avgjørende for hvor mye det er av disse strekningene som kan modelleres med den hydrodynamiske
modellen.

Øvrige deler av vannstrengen skal håndteres med en enklere hydrologisk ruting. Det må derfor være
verktøy for dette i Vassdragsmodellen.

Man/vrering
Verktøyet skal inneholde komponenter for beregning av vannhusholdningen i kraftverk og
magasiner, slik at ulike reguleringsalternativer kan utprøves. Det må tillate brukeren selv a
spesifisere man/vreringen og operasjonen av flomverk.

4. Grensesnitt

Brukererensesnitt
Det stilles ikke spesielle krav til brukergrensesnittet. Dersom verktøyet senere skal videreutvikles til
et generelt saksbehandlingsverktøy, vil det bli en prioritert oppgave å lage et godt og lettfattelig
brukergrensesnitt, men dette betraktes ikke som en viktig oppgave i HYDRA-programmet.

Inngangsdata
Verktøyet må kunne lese inn og håndtere:

tidsseriedata, for avgrensete episoder og for en årrekke med data
data knyttet til gridceller i et raster
linjeelementer. f.eks tverrprofiler
polygoner
egenskapsdata

Datautveksling
I verktøyet skal det være definert standardiserte dataformat for datautveksling. Dette skal omfatte
formater for:

tidsseriedata. I den grad Hydrologisk avdelings database HYDRA II benyttes, bor et format
være EXDAT-formatet som benyttes i dette systemet. Dessuten bør det være et format som er
tilpasset import i regneark.
data tilknyttet celler i et raster. Dette formatet bør være tilrettelagt for import i GIS med tanke
på kartproduksjon.
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Ra orteringsverkt
For å lette sluttrapporteringen fra HYDRA-programmet bør det defineres et antall standard-
presentasjoner. Dette omfatter

tabell og plotting av tidsseriedata
sammenstilling av resultater fra kjøring av ulike alternativer

5. Administrative konsekvenser

Vassdragsmodellen vil ha sentral betydning for at HYDRA-programmet skal lykkes. Det er behov
for raskt klarlegge strategien for analysene i fagutvalget der alle prosjektgruppene er representert.
Vi må bli enige om hvilke arealendringseffekter det skal testes på og hvor mange kombinasjoner som
skal prves. Det vil vre behov for deltakelse fra alle gruppene i tilretteleggingen av data for kjoring
i Vassdragsmodellen i en felles modellgruppe. De ulike prosjektgruppene vil trolig konsentrere sin
virksomhet om modellering av endret arealutnyttelse og av regulerings- og flomskadeforhindrende
virksomhet. Det må også klarlegges hvem som skal ha ansvaret for modellering i delfelt der slik
arealbruksendring ikke vil forekomme. Representanter fra de ulike faggruppene bør være med på
kjøringene.

6. Momenter vedrørende valg av modellverktøy

Det er to hovedalternativer som har vært foreslått i arbeidet med velge et verktøy for
vassdragsmodellen: a). Vassdragssimulatoren og b). Verkty i tilnytning til NVE's databaser og

f-' ta 6a 4a

programs ystemer.

Vassdragssimulatoren er nå installert i NVE, og vil bli tatt i bruk for ulike oppgaver etter at de siste
tilpasningene er gjort. Den benytter sitt eget databaseopplegg som avviker fra Hydra II. Det
planlegges skrive rutiner for overføring av data mellom de to databasene. Vassdragssimulatoren har
et ferdig opplegg for å håndtere ulike versjoner av simuleringer, men mangler kobling mot GIS som
vil bli brukt i utstrakt grad i tilrettelegging av data og i produksjon av presentasjoner. Resultater av
simuleringer basert på PINE-modellen må kunne tas inn i simulatoren.

Hydrologisk avdeling har alle sine historiske data i databasen Hydra II. I databasen kan avledete data
lagres i arbeidstabeller. med ulike versjonsnumre. Opplegget er likevel mindre egnet enn i
vassdragssimulatoren for å håndtere et større antall alternative simuleringer. Dataseriene i Hydra li
kan hentes ut av databasen og analyseres i et antall programmer som er samlet i under en felles
oppstartingsprosedyre. Start. Programbiblioteket omfatter presentasjonsprogrammer, programmer
for ulike statistiske analyser og modeller som PQRUT og HB V-modellen. Et eldre program for
innsjø- og magasinruting med en kraftverksmodul er i ferd med å bli satt i drift igjen. Det er i dag
ikke di.rekte kobling mellom Hydra II og NVE's GIS-system, men det finnes rutiner for overføring av
data til GIS-systemet.

Flomvarslingen bruker i dag Mike 11 i sitt rutinemessige arbeide. Denne modellen har koblinger mot
NVEs GIS-system basert på Arc/Infi:1. Flomvarslingen bruker sanntidsdata som til nå har vært lagt
inn på en separat database, men som fra 3/6 1997 blir lagt over på Hydra II i forbindelse med
oppgradering av flomvarslingens systemer.
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NVE bruker Arc/Info som GIS-plattform. Mye tematiske data samles na inn gjennom de ulike
gruppen i Hydra. Disse dataene vil utgjøre grunnlag for å bestemme responselementene som inngår i
PINE-modellen.

Det er ønskelig å få til en kobling mellom Vassdragssimulatoren, Hydra II og GIS både ut fra NVE's
interne behov og til støtte for HYDRA-programmet. Dersom Vassdragsimulatoren velges som
verktøy for HYDRA-programmet, er det også ønskelig at slike koblinger kan bli gjort. Likeså er det
ønskelig å få til kobling mellom disse systemene og Mike 11.

Hydrologisk avdeling har i dag meget begrenset kapasitet til a foreta programmering og ma prioritere
utviklingsarbeidet mot flomvarslingen. Dersom en løsning bare basert på Hydra II med koblinger mot
GIS og eventuelt Mike 11 blir valgt, har ikke avdelingen kapasitet til fullfore dette med dagens
bemanning.
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