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FORORD

For dimensjonering av dammer skal det utføres flomberegninger
henhold til "Forskrifter for dammer". Flomberegningene skal ha
som mål å fastsette de nødvendige data for dimensjonering av
dammen og avløpsorganene, og skal også gi nødvendig grunnlag for
Eastsettelse av flomløpenes kapasitet, karakteristikk og manøv-
rering.

Dimensjonerende tilløpsflom (normalt 1000-års tilløpsflom) legges
til grunn Eor dimensjonering av dam med Elomløp og flom-
avledningsorganer, mens påregnelig maksimal tilløpsflom skal
1egges til grunn for beregningene ved kontroll av dammens sikker-
het mot brudd.

Oslo, april 1986

stein Aars
ung. avd.direktør
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1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Spørsmål om minstevannføring i Sira ble tatt opp av Sirdal
kommune i forbindelse med konsesjonssøknaden for utv1delse av
mask1n1nstallasjonen i Tonstad kraftverk. I forståelse med Vass-
dragsdirektoratet ble det inngått overenskomst mellom Sirdal
kommune og sira-Kvina kraftselskap om tiltak for å skaffe en viss
minstevannføring i Sira-vassdraget i desember 1984. overens-
komsten er gjengitt i vedlegg 1. Konsesjon Eor utvidelse av
Tonstad kraftverk ble gitt 25.01.85.

Det fremgår av overenskomsten at Sira-Kvina kraftselskap har på-
tatt seg å etablere et 2.5•106m3 stort magasin 1 Ytre
Skredåvatn (figur 1) som gir mulighet for å opprettholde en
minstevannføring på 300 l/s over en tidsperiode på ca 3 måneder
hvert år.
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Dammen 1 Ytre Skredåvatn er tenkt bygget som en massiv betongdam.
Prosjekteringsarbeidet utføres av sivilingenlør Lindboe A/S,
Vågsbygd. I brev av 03.01.86 har konsulentfirmaet anmodet Hydro-
logisk avdeling om å utføre en flomberegning som gir 1000-års
tilløpsflom til magasin Ytre Skredåvatn. Denne vil bli benyttet 1
det videre prosjekteringsarbeidet med dammen.

	

2. BESKRIVELSE AV REGOLERINGsSYSTEHET

	

2.1 Virkemåte

Reguleringssystemet i Skredå-området er vist skjematisk i figur
2. Det fremgår at tilløpet til lokalfelt Vassvollvatn-Kilen-
Langevatn kan drenere to veier i en flomsituasjon:

i overløpet over dam Vassvollvatn

gjennom blenden (spaltedammen) i kanalen mellom Langevatn og
Indre Skredåvatn.

Vann som renner til Indre Skredåvatn vil enten gå som flomover-
løp til Skredå eller gjennom tunnel til Smogevatn og Gravvatn.
Flomoverløp over dam Vassvollvatn vil gi bidrag til tilløps-
flommen i Ytre Skredåvatn.

Systemet er fremstilt i lengdesnitt i figur 3.

	

2.2 Tekniske data

Dam Vassvollvatn

Dam Vassvollvatn er bygget som en stålbukkedam med et støpt luke-
hus på dypeste punkt i damprofilet. Plantegningen er gjengitt 1.
Eigur 4 (tegn. 1236C - Sira-Kvina).

Overløpets krone (bukkedam pluss støpte murvanger) er 14 m bredt
ved HRV. På vestsiden går overløpet over i en slak fjellskråning,
mens det på østsiden støter mot en relativ steil fjellvegg.
Effektiv overløpslengde er satt lik 15 m. Dette gir følgende
vannføringskurve for overløpet:

Q = 2.17.15.(H-724.50)1.5

= 32.55 (H-724.50)1-5

HRV = 724.50
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Fig. 4. Dam Vassvollvatn.

Blende i kanal mellom Vassvollvatn og Indre Skredåvatn

Blendet i kanalen mellom Vassvollvatn og Indre Skredavatn har en
åpning på 0.70 m x 4.00 m. Terskelen ligger på kote 722.90.
Høydeforholdene er illustrert skjematisk i figur 5.

172.2W 723.60

212.90

BLENDC

M 1100 -

Plupg C
H.,Z9C'

;I"

I ERVERVES 265 m2" '

72a 50

VA5.5VOLLVATN- LANGEVAIll

72f X

718.60

IPTORE- SKREaivATH

Fig. 5. Blende - høydeforhold.

K. Dalviken (NVE, VHD) har beregnet vanngjennomgangen i blendet
for to dykkede tilstander med følgende resultat:

Vst: 724.50 Q = 8.5 m3/s
" : 725.50 Q = 11.0 "
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For mellomliggende vannstander er det interpolert linemrt mellom
disse to verdiene for å bestemme avløpet gjennom blendet.

	

3. BEREGNING AV 1000-ARS TILLØPSFLOM

	

3.1 Metodikk

Beregningen vil utelukkende bli basert på avløpsdata. Estimat på
1000-års nedbør vil ikke bli innhentet,dels fordi dette vil for-
sinke oppdraget, dels fordi beregningen er av foreløpig karakter.
Et viktig moment er også at det foreligger lange og uregulerte
avløpsserler 1 området som vil kunne gi gode estimat på Eorholds-
tallet mellom 1000-årsflom og middelflom.

På denne bakgrunn vil beregningen foregå i følgende trinn:

I. Bestemme maksimalverdien av midlere tilløpsflomtil dam
Vassvollvatn (A = 21.8 km2) og til lokalfelt Ytre Skredåvatn
(A = 3.66 km2).

Bestemme forholdstallet mellom maksimalverdien av Q1000 og
midlere tilløpsflom med bakgrunn i lange, uregulerte avløps-
serier.

Bestemme flomforløpet Eor tilløpsflommen til dam Vassvollvatn
og lokalfeltet til Ytre Skredåvatn.

Route tilløpsflommen til dam Vassvollvatn gjennom Vassvollvatn
med startvannstand på HRV og avløp både gjennom blendet og
over overløpet. Luken 1 dammen antas stengt.

Finne flomforløpet til 1000-års tilløpsflom til Ytre Skredå-
vatn som summen av overløpet over dam Vassvollvatn og 1000-års
tilløpsflom til Ytre Skredavatn lokalfelt.

	

3.2 Bere nin av midlere maksimal tillø sflom

3.2.1 Generelt

Siden det ikke finnes avløpsregistreringer på de aktuelle
punktene må midlere maksimal tilløpsflom finnes ut fra repre-
sentative hydrometriske stasjoner i området eller fra Eormelverk.
Begge angrepsmetodene prøves.

En oversikt over nmrliggende hydrometriske stasjoner med til-
hørende areal, observasjonsperiode og midlere døgnflom er gitt i
tabell 1.



Qmax (1/5 km2)

NR NAVN PERIODE A(km2) VÅR HØST ÅR

1807-0 Deg 1973-84 70.0 380 410 450
1950-0 Jogla 1973-83 30.7 605 585 705
566-0 valevatn 1924-68 112 365 380 430

Tabell 1. Midlere døgnflom.

Observasjonene tyder på at midlere maksimal høstflom og vårflom
er omtrent like store i området. Vårflommene har generelt et
større volum enn høstflommene, mens forholdstallet mellom
1000-års høstflom og midlere høstflom er normalt større enn de
tilsvarende størrelsene om våren. Før det er mulig å avgjøre
hvilken flomtype som er mest kritisk for dammen (gir størst
avløpsflom) må det utføres routing på 1000-års flomforløp.

Av denne grunn beregnes både vår- og høstmiddelflommer med
bakgunn i "Regional flomfrekvensanalyse i norske vassdrag".
Skredådalen ligger i innlandsregionen i område V2 for vårElommer
og området H1 for høstflommer. Følgende formler gjelder:

0.451 -0.223 0.197 -0.107
V2: 71max,V = 51-5'gN •LF “aSF+1) .(asE+0.01)

0.896 0.469 -0,188 A
-0.374

H1: elmax,H = 5•62.qw Rç -(asE+0.01)
LF

der: qw = spesifikt normalavløp (1/5 1cm2)
LF = feltlengde (km)
aSF = prosent snaufjell i forhold til totalarealet (%)
asE = effektivt sjøareal (%)
RE = feltgradient (m/km)
A= areal (kM2)

3.2.2 Dam Vassvollvatn

Feltparametrene i formelen for 7:1max,V °g Max,H i avsnitt
3.2.1 er følgende for tilløpsområdet til dam Vassvollvatn:

qw = 72 1/s km2
LF = 6.1 km
aSF = 85% (15% vann)
asE 0.8% (eksklusive magasinet)
RE = 18.3 m/km

9
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0.45 -0.223 0.197 -0.107
max,V 51.5 • 72 . 6.1 86 • 0.81

= 51.5 • 6.881 • 0.668 • 2.405 • 1.023
= 582 1/s km2

= 5.62 72°.896
0.469 -0.188 (21.8-0.374

Elmax,14 - 18.3 - 0.81 ' 6.1)a 


= 5.62 • 46.1 • 3.91 • 1.04 • 0.621

= 654 1/s km2

På bakgrunn av disse beregningene og verdiene for st. 1905-0
Jogla settes både midlere maksimal døgntilløpsflom for vår og
høst til 600 1/s km2.

%ax,V = b.max,H= 600 1/s 3cm2 21.8 km2 = 13.1 m3/s

3.2.3 Ytre Skredåvatn lokalfelt

Formelverket i "Regional flomfrekvensanalyse 1 norske vassdrag"
skal benyttes med forsiktighet for arealer under 50 km2.
Formelverket er derfor ikke benyttet. Midlere maksimal døgn-
tilløpsflom til lokalfeltet er på bakgrunn av det foregående
skjønnsmess1g satt til 700 1/s km2 for vårflommer og 800 1/s 3cm2
for høstflommer. Dette gir:

= 700 1/s km2 • 3.7 km2 = 2.6 m3/s

QMax,H = 800 1/s km2 • 3.7 km2 = 3.0 m3/s

3.3 Bere nin av 1000-års tillø sflom

3.3.1 Generelt

Dette avsnittet omfatter to separate arbeidsoperasjoner slik de
er beskrevet 1 kapittel 3.1, punktene 2 og 3.

Til bestemmelse av forholdstallet mellom maksimalverdien av Q1000
og benyttes Elomfrekvensanalyse av observerte vårflommer
og høstflommer, samt områdekurven for V2 i "Regional flom-
frekvensanalyse i norske vassdrag". Resultatene er gitt i tabell
2.



Q1000/%ax

NR NAVN PERIODE VÅR HØST

	

561-0 Fidjelandsvatn 1919-70 2.3 2.4

	

566-0 Valevatn 1924-68 2.4 2.2

	

1807-0 Deg 1973-84 2.2 1.7

	

1950-0 Jogla 1973-83 3.1 4.1

"Regional flomfrekvensanalyse" 2.6 4.0

Tabell 2. Q1000/Max.

På denne bakgrunn fastsettes forholdstallet Q1000/Qmax for vår-
flommer til 2.5. For høstflommer tillegges de lokale lange
seriene betydelig vekt idet de fleste stasjonene som ligger til
grunn for 111-verdien 1 "Regional Elomfrekvensanalyse" ligger på
Østlandet. Forholdstallet for høstflommer settes derfor også lik
2.5. På grunn av vårflommenes større volum betraktes derfor vår-
flommen som dlmensjonerende.

Til bestemmelse av Elomforløpet for tilløpsflommene benyttes
modell-flom-prinsippet med utgangspunkt i observerte vårflommer
for stasjon 1950-0 Jogla.

3.3.2 Dam Vassvollvatn

ut fra kapitlene 3.2.2 og 3.3.1 kan maksimal midlere døgnverdi
for 1000-års tilløpsflom til Vassvollvatn (QT1000VASS) beregnes
slik:

(21000.max 13.1 m3/s • 2.5 = 32.8 m3/s

I figur 6 er inntegnet et aktuelt flomforløp for st. 1950-0 Jogla
(09-16.05.81). Dette er justert til en maksimalverdi på 32.8 mi/s
som midlere maksimal døgnverd1 i den samme figuren (QT1000VASS).
startverdien er justert til midlere ma1-avløp i Skredå-området
(Qv,$) ved følgende skalering:

c1
A

	

14,5 S
QV,5 Q1950,5 ' 	

qN,1950 A1950

72 1/s km2 21.8 km23 3

	

= 6.8 m /5 	 2 	 2 - 4.6 m /s
68 1/s km

'34.0 km

11
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Fig. 6. Modellflom, QT1000VASS og QT1000YSKR.

Denne vannføringen skal prinsipielt holdes konstant før flommen
setter inn i så lang tid at det opprettes likevekt mellom tilløp
og overløp. I det aktuelle tilfelle vil denne likevekten ikke
inntreffe fordi avløpet gjennom blendet ved HRV er lik 8.5 m3/5
(> 4.6 m3/s). Som antydet i figur 6 startes derfor routing-
beregningen for QT1000VASS = 9 m3/s.

3.3.3 Ytre Skredåvatn lokalfelt

Ut fra samme prinsipper som for Vassvollvatn beregnes midlere
maksimal døgnverdi for 1000-års tilløpsflom til Ytre Skredåvatn
lokalfelt (QT1000YSKR) og startverdi for flommen Q5,5 slik:

3 3Q1000,max- 2.6 m/s • 2.5 = 6.5 m/s

Qs,5 = 6.8 m3/s
70 1/s km2 3.7 km2 3
	 22 - 0.76 m /s
68 1/s km34 km

Flomforløpet er justert etter modellflomforløpet for st. 1950-0
Jogla 1 figur 6. En spissverdi for Q1000 på ca 2200 1/s km2
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synes å vmre noe lite for et felt på 3.7 km2 i denne delen av
landet. Spissverdien er derfor skjønnsmessig hevet til 10 m3/s
(2700 1/s km2).

3.4 Bere nin av 1000-års avlø sflom over dam Vassvollvatn

1000-års avløpsflom over dam Vassvollvatn (Q01000VASS) Einnes ved
å route QT1000VASS gjennom magasinet med en startvannstand på HRV
og med avløp gjennom blendet mot Indre skredåvatn (QBLEND). Luken
antas stengt.

Magasinkurven antas linemr med et areal på 1.6 km2 og loddrette
strender.

HRV = 724.5 m o.h.

Overløpskurven for magasinet og vannføringskarakteristikken Eor
blendet er angitt i kapittel 2.2. Av beregningsmessige årsaker må
disse to avløpene slås sammen i en vannføringskurve. Dette er
gjOrt i figur 7. Kurven kan skrives på Eormen:

Q = 0.8821-(H-722.68)3-7799 H>724.50

...--..-

icå' 

... s

I ,ifetti;'...- 65g,Ne . „450

''
.".

...

72•459

Fig. 7. Vannføringskurver.

Resultatet av routingen er gitt i figur 8. Avløpet fra Vassvoll-
vatn (QA1000VASS) representerer summen av avløpet gjennom blendet
(Q8LEND) og over overløpet (Q01000VASS).

Ved hjelp av de beregnede vannstander 1 Vassvollvatn (H1000VASE)
(figur 8) er avløpsserien gjennom blendet beregnet ut fra Eølgende
vannføringskurve:

viL

in

72101
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Fig. 8. Routing gjennom Vassvollvatn.

QBLEND = 10.0015 (111000VASS - 724.00)0-2347 724.5 <H1000VAss<725.5

Overløpet over dammen i Vassvollvatn (Q01000VASS) kan da beregnes
ved subtraksjon:

Q01000VASS = QA1000VASS QBLEND

Tilløp og avløpsseriene er vist grafisk i figur 9.

3.5 Bere nin av 1000-års till sElom til Ytre Skredåvatn

1000-års tilløpsflom til Ytre Skredåvatn (QT1000TOT) kan nå
bestemmes som summen av overløp fra dam Vassvollvatn (Q01000VAss)
og 1000-års tilløp til Ytre Skredgivatn lokalfelt (QT1000YSKR):

QT1000TCT = Q01000VASS + QT1000YSKR

Størrelsene er vist graEisk i Eigur 10 og gjengitt numerisk i
vedlegg 2.

Maksimalverdien (6-timers oppløsning) på tilløpsflommen til dam

Ytre Skredåvatn er beregnet til 28.5 m3/s.

1,1
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4. KONKLUSJON

En dam er under prosjektering i Ytre Skredåvatn i Skredådalen1.
Sirdal i Vest-Agder. Dammen skal tjene som reguleringsmagasin for
slipping av minstevannføring.

1000-års tilløpsflom til magasinet er beregnet. Maksimalverdien
er funnet lik 28.5 m3/s.

I det videre prosjekteringsarbeidet må det defineres en overløps-
bredde på dammen som ikke forøker Elommer med gjentaksintervall
over 10 år. Basert på denne overløpsbredden må også 1000-års og
PMP avløpsflommer beregnes.

1149p/IE



Vedlegg 1

UtVldelhe jV

itiprt  eli i I 1.higi,,,,,, :,11did klAIMUhea anke ttl kongen av

/0.1.69  ang&..idv mInsie  .,nnfuring i  Sirawassdraget, er  det  meflom

Sirdal kommune og Sira-Kwine kraftselskap inngått følgende

OVERENSKOMST.

1 Sira-Kvina kraftselskap påtar seg å etablere et ce. 2,5 Mm3 stort

magesin t ytre Skreåvann som gir mulighet for å opprettholde en

minstevannføring på 300 l/s over en tidsperiode på ca. 3 måneder.

Vannføringen måles wed Skreågarden.

Alternativt påter kraftselskapet seg å  slippe tilsverende venn-

mengde fra magasinet i Dosdalsvann dersom en ikke  får  konsesjon

på reguleringen av ytre Skreåvenn, eller vilkårene i forbindelse

med konsesjonen blir slik at løsningen medferer urimelige mer-

kostneder i forhold til slipping av vann fre Ousdalsvann.

Sira-Kvina kraftselskap er ansverlig for bygging, drift og ved-

likehold av reguleringsanlegget.

Det tas  sikte  på at vannsltppingen skal foregå i de tørreste

sommermånedene. Sira-Kvina krafteelskap forestår manevreringen

i samråd med Sirdal kommune.

Ved denne overenskomst er Sirdal kommunes ønske om minstevenn-

fertng og evrtge bemerkninger om vannføringsforholdene i Stra-

elven Imøtekommet. forøvrig forutsettes det et konsesjonsmyndig-

hetene på venlig måte fører kontroll med forholdene i weesdraget

og  vurderer virkningene  aw minstevennferingen i forhold ttl

behovet.

Denne overenskomst er opprettet i 2 - to - eksemplarer hvorev partene

har fått hver sitt eksemplar.

1onsted, den
1

t

7
//2L 1984.

Sirakraftselskap

lonsted, den142, 1984
birda.1ii.01IIMUAt.

WOUSI

kraftselskaP Strdel koMmune

/Vedtatt i Sirdel kommunesty./,i møte den 6.des.1984, sak 157/84.
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