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SAMMENDRAG
Et arbeidsutvalg sammensatt av representanter for berørte interesser og etater har sett på mulighetene
for å bedre flomforholdene langs Glomma mellom Funnefoss og Skarnes, videre langs Opp stad åa og
rundt hele Storsjøen i Odal. Ved de største flommene oversvømmes ca 9000 dekar dyrka mark, flere
veger blir sperret og store skader oppstår på bygninger.
Storsjøen er et yndet utfartsmål for utøvelse av ulike frilufstaktiviteter og store grunne partier i
Storsjøen har betydning for fugle- og dyrelivet i området.
Utvalget har vurdert en rekke muligheter for bedring av flomforholdene, tildels med flere
underalternativer , med hensyn til teknisk løsning, nytte/kost-forhold, senkingseffekt og konsekvenser,
herunder konsekvensene for miljøverdiene i området. Likeledes er eventuell virkning på vannstandsog vannføringsforholdene opp strøms eller ned strøms vurdert.
Utvalget anbefaler en nærmere vurdering av følgende alternativer (uprioritert rekkefølge):

* Endret manøvreringsreglement Funnefoss kraftverk
* Dam ved Oppstadåa. Flomsikring kombinert med magasin
* Lokale flomverk
* Begrenset utsprengning i Teinstrømmen

for kraftverksproduksjon

ABSTRACT
The report describes problems with flooding and flood damages caused by the river Glomma and the
adjacent lake Storsjøen in the county Hedmark, Norway. Severai alternatives for flood protection are
diseussed, with respect to technical solution, co st- benefit, flood level reduction and consequenses for
severai interests as agriculture, buildings and roads, environment etc. Four alternatives are
recommended as subject to further analysis.
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FORORD

Flomproblemene i områdene ved Storsjøen i Odal er et gammelt
problem. I tider med normale forhold glemmes problemene i noen
grad for å komme igjen med full tyngde ved store flommer.
Opprinnelsen til utvalget kom allerede i 1982, mens det
endelige utvalget ble opprettet i 1987.
Rapporten er et resultat av et omfattende arbeid med
innsamling av data og avklaring av forhold som har med årsak
og virkning å gjøre. Det kan ikke legges skjul på at det har
vært en del uenighet i utvalget om vurderingen av enkelte
detaljer. Dette, sammen med sterkt arbeidspress på en del av
medlemmene har medført at rapporten er blitt noe mer
omfattende og har tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt.
Rapporten er et samarbeidsprosjekt der alle utvalgsmedlemmene
har medvirket. En meget vesentlig del av arbeidet er utført av
Redaksjonsutvalget bestående av Per Chr. Bøe, Henrik Einevoll
og Hallvard Berg. Det er grunn til å takke dem spesielt for en
god innsats.
Utvalget anser seg ferdig med sitt oppdrag ved at rapporten og
informasjonsbrosjyren er ferdig. Det videre arbeid med saken
vil det være opp til de berørte interesser i distriktet å
vurdere. Rapporten bør kunne utgjøre et nyttig bidrag til det
videre arbeid med saken.
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SAMMENDRAG
Problemstillinger
utvalget har vurdert mulighetene for bedring av flomforholdene
langs Glomma mellom Funnefoss og Skarnes, videre langs Oppstadåa
og rundt hele Storsjøen. Tre kommuner er direkte berørt:
Nord-Odal og Sør-Odal i Hedmark og Nes i Akershus.
De største flommene i dette århundre var i 1916, 1934, 1966 og
1967. Ved de største flommene oversvømmes ca 9000 dekar dyrka
mark, flere veger blir sperret og store skader oppstår på
bygninger. Som eksempel på det siste, ble det etter flommen i
1967 registrert skader på 83 boliger, 149 hytter og 48 uthus i
det aktuelle området.
Opp gjennom årene har ulike løsninger vært lansert for å bedre
flomforholdene i dette området. Dette gjelder utvidelse av
elveprofilet i Glomma (vesentlig i Teinstrømmen), stenging av
oppstadåa med dam for å hindre Glommavann å gå inn i Storsjøen,
bygging av flomverk (diker), utnyttelse av tappekapasiteten ved
Funnefoss kraftverk m.m.
Skadeomfanget i jordbruket er beregnet ved å kapitalisere
gjennomsnittlig årlig skade, og utgjør da ca 13.5 mill.kr. Ved
tilsvarende beregning for bebyggelse er skadeomfanget funnet å
være ca 13.3 mill. kr.
Storsjøen er et yndet utfartsmål for utøvelse av ulike
friluftsaktiviteter som båttrafikk, bading og fiske. Det er store
grunne partier i Storsjøen som har stor betydning for fugle- og
dyrelivet i området, og sjøen inneholder interessante og tildels
sjeldne naturtyper. Opprettelsen av Seimsjøen naturreservat
sikrer de viktigste av disse områdene.
Tiltak for flomsikring har primært virkning lokalt. Tiltakene kan
i varierende grad også få virkning på vannstands- og vannføringsforholdene et stykke opp strøms og/ eller nedstrøms der en gjør
tiltak. Slike konsekvenser er derfor søkt vurdert.
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Vurderte tiltak for flomsikring
utvalget har vurdert teknisk løsning, kostnader, senkingseffekt
og konsekvenser ved følgende tiltak:

*

Ombygging Funnefoss dam

Innsetting av større luker, alternativt omløpstunnel for større
tappekapasitet.

*

Endret manøvreringsreglement for Funnefoss kraftverk

Reglementet endres slik at tappekapasiteten ved Funnefoss dam kan
utnyttes maksimalt. Som kompensasjon for tapt kraftproduksjon,
heves lavvannstanden, alternativt bare vintervannstanden.

*

Dam i Oppstadåa

Bygging av dam ved utløpet av Oppstadåa for å hindre at
Glommavann i flom går inn i storsjøen. Alternativer med og uten
pumper er vurdert. For pumpealternativet er i tillegg vurdert
muligheten for utnyttelse av sjøen til magasinering av vann for
kraftproduksjon i eksisterende kraftverk i Glomma.

*

Senking av vannstanden i Teinstrømmen

Omfatter utsprenging i Teinstrømmen, som er et trangt parti i
Glomma ca 2km sør for Skarnes.

*

Lokale flomverk

Omfatter bygging av flomverk (diker) for å beskytte de mest
konsentrerte arealene som utsettes for oversvømmelse.

*

Kombinasjonsmuligheter

Noen av alternativene kan kombineres. Hovedsakelig dreier det seg
om å oppnå større flomsenking ved at flere tiltak virker i samme
retning. Der innsparing oppnås ved kombinasjon, er denne
forholdsvis liten. En endring av manøvreringsreglementet for
Funnefoss kan kombineres med alle de andre alternativene.
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utvalgets innstilling
Etter utvalgets oppfatning er det etter en totalvurdering
grunnlag for å gå videre med følgende alternativ (uprioritert
rekkefølge):

*

Endret manøvreringsreglement Funnefoss

Fordelen ved alternativet er at det ikke medfører
investeringskostnader. Alternativet har hovedsakelig virkning på
små og midlere flommer. Beskjeden senking (17cm i storsjøen,
40 cm ved Funnefoss ved middelflom) . konsekvensene for øvrige
interesser anses små. Det må søkes og behandles av Nærings- og
Energidepartementet som konsesjonssak.

* Dam ved utløpet av Oppstadåa. Flomsikring kombinert med
magasin for kraftproduksjon.
Investeringskostnad ca 37 mill. kr. stor flomsenking i
storsjøen og langs Oppstadåa, unntatt for de største flommene.
store miljøkonsekvenser. Noe flomøkning nedstrøms, fare for økt
erosjon i Oppstadåa. Prosjektet er sendt til vurdering i Samlet
Plan for vassdrag. Konsesjonsbehandling nødvendig. Samarbeid om
finansiering og gjennomføring mellom kraftinteressene, distriktet
og evt. staten er nødvendig.

*

Lokale flomverk

Investeringskostnad ca 52 mill.kr fordelt på 27 selvstendige
parseller. Kan gjennomføres etappevis. Tilnærmet "full" sikring
lokalt, opp til og med flomnivået i 1934. Betydelige
landskapsmessige konsekvenser. Søknad om planlegging,
finansiering og gjennomføring kan sendes NVE.
Finansieringsspørmålet må sannsynligvis til særbehandling i
Stortinget.

*

Begrenset utsprengning i Teinstrømmen

Investeringskostnad ca 30 mill.kr. Nyttiggjøring av utsprengt
stein til forbygningsformål eller annet reduserer kostnaden.
Flomsenking størst på stor flom (ca 25 cm ved vannføring
2500 m3js), men virkning og aktuelt omfang av sprengning bør
verifiseres gjennom modellforsøk. Små konsekvenser for
miljøinteressene. Behov for erosjonssikring oppstrøms.
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utvalgsarbeidet
Konstituerende møte i utvalget var 23.04.87. Det er avholdt i alt
10 møter i utvalget.
Arbeidsutvalget har på fritt grunnlag vurdert mulighetene for
senking av flomvannstandene i storsjøen i Nord- og Sør-Odal
kommuner.
utvalget har funnet det naturlig å se på mulighetene for
flomsenking i Storsjøen, langs Oppstadåa og i Glomma på
strekningen fra Skarnes til Funnefoss.
Flomsikringsutvalget er ferdig med sitt arbeid og har sendt
rapporten til distriktet. De berørte interesser får dermed
anledning til å diskutere og vurdere hvilket/ hvilke av de
aktuelle alternativer som primært ønskes gjennomført. Søknader
til berørte myndigheter kan deretter fremmes.
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1.

UTVALGETS MANDAT, MEDLEMMER

Etter et møte i NVE 16.02.82 ble det foreslått å nedsette et
utvalg til vurdering av senkingsmulighetene for storsjøen.
Anbefalt sammensetning av utvalget var:
1 representant fra Hydrologisk avdeling, NVE
Forbygningsavd., NVE (fra 1/1-91: Vassdragsavd.)
1
" Akershus
"
GLB
1
" distriktetEnergiverk/
"
(grunneiere/
berørte kommuner)
l
"
"
1
"
" Landbruksdep./ fylkeslandbrukskontoret
Mandat ble utarbeidet og utsendt 01.03.82.
Det gikk noe tid før alle representantene ble oppnevnt, slik at
første møte i utvalget var 23.04.87.
utvalget har arbeidet ut fra følgende mandat:
"Arbeidsutvalget skal på fritt grunnlag vurdere
mulighetene for senking av flomvannstandene i storsjøen i
Nord- og Sør-Odal kommuner.
utredningsarbeidet kan deles i tre hovedoppgaver.
1) Innsamling av data for fastlegging av eksisterende
forhold.
2) Vurdering av alternative muligheter for senking,
eksempelvis ved bygging av dam i Oppstadåa, ombygging
eller endring av reglement for Funnefoss kraftanlegg,
kanalisering e.l., samt anslagsvis kostnader for mulige
alternativer.
3) Vurdering av konsekvensene for de aktuelle
alternativene, med særlig vekt på forholdene nedstrøms.
utvalget skal ikke utarbeide detaljerte planer og
oppdraget vil ha karakter av et forporsjekt. Arbeidet
gjennomføres på teknisk/ økonomisk grunnlag uavhengig av
eksisterende formelle forhold.
utvalget oppnevner sin egen formann, og står fritt til å
be om at andre kan tiltre utvalget når det anses
ønskelig.
utgifter til reiser, befaringer osv. for utvalgets
medlemmer dekkes av den etat/ organisasjon de kommer fra.
Eventuelle utgifter til konsulenttjenester o.l. må
utvalget skaffe hjemmel for på forhånd."
utvalget har funnet det naturlig å se på mulighetene for
flomsenking i Storsjøen, langs Oppstadåa og i Glomma på
strekningen fra Skarnes til Funnefoss.
I tråd med mandatet har utvalget bedt representanter fra
grunneierlaget, landbrukskontoret i Sør-Odal, samt fra
fylkesmannen i Hedmark tiltre utvalget.
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utvalget har etter dette hatt følgende sammensetning:
Fra NVE:
Ola J. strømmen, Vassdragsavdelingen, formann
Hallvard Berg, Vassdragsavdelingen, sekretær
Kjell Hegge, Hydrologisk avdeling
Fra Akershus Energiverk:
Arne Tingvoldli
Fra Glommens 00 Laagens Brukseierforening:
Ketil Malmo (inntil 01.12.88)
Ottar Hiim (fra 01.12.88)
Per Chr. Bøe
Fra distriktet:
Roar E. Yri, Sør-Odal kommune
Leiv Wilhelmsen, Odal Flomsikringslag
Einar Andreas Moss,
-"Olav J. Gjørven, Landbrukskontoret/ Odal Flomsikringslag
Fra Landbruksdepartementet:
Henrik Einevoll
Fra fylkesmannen i Hedmark:
Hans Chr. Gjerlaug
Erik Ræstad er rådgivende ingeniør for Flomsikringslaget og har
deltatt på møtene.
utvalget har hatt 10 møter. Det ble arrangert fellesbefaring i
området 01.06.87. For utredning av tekniske spørsmål har det vært
avholdt flere interne møter mellom NVE og GLB.
utredningsoppgavene har vært fordelt mellom medlemmene i utvalget
i samsvar med de fagfelt de enkelte forvalter. Dette gjelder
tilsvarende for innsamling av data. Teknisk løsning og
kostnadsoverslag har vært utredet av de enkelte fagetater, uten
overprøving av de andre. på plenumsmøtene er innsatsen
samordnet og alternative løsninger diskutert.
på møte 08.08.89 ble det besluttet å opprette et tremanns
redaksjonsutvalg, bestående av Bøe, Einevoll og Berg, til å
bearbeide bidragene fra de enkelte til en ferdig rapport.
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2.

2.1

BAKGRUNN

GEOGRAFI, NATURGRUNNLAG

Ved Skarnes forandrer Glomma retning fra å gå vestover fra
Kongsvinger til å gå sør og sørvestover fra Skarnes. Ved Skarnes
munner Oppstadåa ut i Glomma. Oppstadåa kommer fra Storsjøen som
ligger ca 7 km nord for Skarnes. Det er svært lite fall mellom
storsjøen og Glomma ved Skarnes. Ved rask stigning av vannstanden
i Glomma, går derfor vann fra Glomma nordover i Oppstadåa og inn
i storsjøen.
Glomma nedenfor Skarnes er stort sett stilleflytende uten
markerte stryk i ca 15 km ned til Funnefoss. Et unntak er et
trangt parti ca 2 km sør for Skarnes, Teinstrømmen, hvor det er
markert fall ved flom. Funnefoss ligger ca 5 km ovenfor samløpet
med Vorma. Fallet ved Funnefoss, som er ca 11 meter ved
lavvannføring, er fra gammelt av utnyttet til kraftproduksjon.
Nåværende dam med kraftverk som drives av Akershus Energiverk,
stod ferdig i 1975.
utvalget har med utgangspunkt i mandatet vurdert mulighetene for
bedring av flomforholdene langs Glomma fra Funnefoss til Skarnes,
langs Oppstadåa og rundt hele storsjøen. Tre kommuner berøres
direkte: Nord-Odal og Sør-Odal i Hedmark fylke, samt Nes i
Akershus fylke.
Oversiktskartet, fig. 2.1.1, viser Glomma med tilliggende områder
fra Elverum til øyeren. I figur 2.1.2 er gjengitt et mer
detaljert kart over området som denne rapporten i hovedsak
omhandler, Funnefoss - Skarnes - Storsjøen.
Storsjøen er et yndet utfartsmål for friluftsliv. Det er anlagt
småbåthavner i Oppstadåa og i Storsjøen. En rekke badeplasser er
anlagt langs Storsjøen og disse benyttes flittig.
Langs Storsjøen er det flere store grunne partier. Disse er av
stor betydning for en rekke fuglearter og huser flere mindre
vanlige plantearter og vegetasjonstyper. seimsjøen naturreservat
er opprettet for å bevare det største gruntvannsområdet i
storsjøen.
I storsjøen forekommer minst 18 ulike fiskearter. Sjøen har stor
interesse i innvandringsbiologisk sammenheng, som en nordlig
utpost for "Mjøsa-Storsjø-artene". Da sjøen er grunn og
forholdsvis næringsrik, er avkastningen pr. arealenhet relativt
høy.
2.2

FLOMSKADER

Langs Glomma fra Funnefoss til Skarnes ligger store lavtliggende
arealer som er utsatt for oversvømmelser. Det samme gjelder
arealene langs Oppstadåa og rundt Storsjøen i Odalen. De største
flommene i dette århundre var i 1916, 1934, 1966 og 1967. Av
disse var flommen i 1934 den største. Ved de større flommene
oversvømmes store arealer dyrka mark, boligtomter,
industriområder m.v .. Flere veger blir sperret, og flomvann som
går inn i boliger, driftsbygninger og hytter fører til store
skader. Store skader har oppstått på bygninger, senest under
flommene i 1966 og 1967.
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Ved de største flommene oversvømmes over 9000 dekar dyrka mark
langs Glomma ovenfor Funnefoss, langs Oppstadåa og rundt
storsjøen. Ved mer vanlig forekommende flommer er skadene av
mindre omfang. Ved en 5-årsflom oversvømmes eksempelvis ca
3500-4000 dekar dyrka mark.
Forsinket våronn fører årlig til reduserte avlinger på store
jordbruksarealer. I tillegg påføres brukerne ekstra kostnader og
driftsulemper forøvrig på grunn av flom. Jordbruket er en viktig
næringsvei i de berørte kommuner.
Ved oversvømmelse av dyrka mark og ved erosjon i overflate eller
langs elvekantene, vil næringsstoffer og jordpartikler (siltj
leire) bli ført ut i vassdraget og føre til forverring av
vannkvalitetenj forurensning nedstrøms.
Flom- og erosjonssikring
Forbygningsavdelingen, NVE har mottatt en rekke henvendelser fra
distriktet angående flom- og erosjonsproblemene i området opp
gjennom tidene. I 1949 utarbeidet Forbygningsavdelingen en plan
for senking av flomvannstandene i området ved å utvide
elveprofilet i Glomma på en del av strekningen, vesentlig i
Teinstrømmen. Denne planen ble sendt distriktet til uttalelse,
men ble utsatt.
Det har vært foretatt undersøkelser, særlig i 1950-årene, av
Glommens og Laagens Brukseierforening med tanke på regulering av
storsjøen som magasin for kraftproduksjon. Arbeidet munnet ut i
et utkast til reguleringssøknad i 1957, som imidlertid ikke ble
sendt inn. Det var regnet med bygging aven dam som skulle holde
"Glommavann" tilbake i storsjøen, for tapping vinterstid.
Odal Flomsikringslag ble dannet i 1968 av grunneierne i området,
med formål å arbeide med planer for flomsikring.
Etter at Brukseierforeningens reguleringsprosjekt ble lagt på is,
har det vært diskutert bygging aven dam som ett av mulige tiltak
for bedring av flomforholdene i storsjøområdet.
Andre løsninger på flomproblemene har også vært vurdert. Blant
disse er lokale flomverk (diker). En del grunneiere har bygd
slike flomverk, dels med offentlig støtte, men disse sikrer ikke
mot de største flommene. Forbygningsavdelingen har utarbeidet en
plan til sikring av områdene langs en av tilløpselvene til
storsjøen, størja, som imidlertid ikke har kommet til utførelse.
Langs Glomma og Oppstadåa er det i tillegg problemer med erosjon
i de relativt fine massene som dominerer elveslettene i området.
Langs Oppstadåa som er svært dyp, opptil 8-10m ved lavvannstand,
og med svært bratte sideskråninger, er det stor fare for
utrasninger på endel parseller, med påfølgende skade på bygninger
og jord. Det er her behov for forbygninger. Selv ved små
endringer av forholdene i Oppstadåa er det fare for brudd. Dette
gjelder hele strekningen fra storsjøen til samløpet med Glomma.
Også langs Glomma foregår det erosjon og det er behov for
forbygninger på en del parseller hvor hus og andre verdier er
truet.
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Forbygningsavdelingen har utført en del forbygningsarbeider på
utsatte parseller langs Glomma og Oppstadåa hvor hus og dyrka
mark var i fare. Det foreligger dessuten en god del søknader om
forbygging som dels på grunn av bevilgningssituasjonen foreløpig
ikke er utført.

2.3 UTFØRTE TILTAK/ INNGREP I GLOMMA OPPSTRØMS SKARNES

En rekke tiltak som utføres i et vassdrags nedbørfelt påvirker
avrenningsmønsteret. Dette kan være
- magasiner for kraftverk
-

flomsikring
nydyrking
grøfting
senkingstiltak

- urbanisering
Ved vurdering av konsekvensene av slike inngrep, er det viktig å
ta hensyn til hvor stor del av nedbørfeltet som berøres, og hvor
i nedbørfeltet inngrepet gjøres.
Det vil ligge utenfor mandatet til utvalget å gå inn på en fullstendig vurdering av effekten av tiltakene oppstrøms. Utvalget
har likevel funnet det naturlig å se nærmere på noen av tiltakene. Dette gjelder kraftutbygging og flomsikring.
De øvrige antas
å ha mindre virkning.
2.3.1 Kraftutbygging - omfang og virkning.

For oversiktens skyld er det nedenfor satt opp tabeller for de
reguleringer som drenerer til Glomma, og de kraftverk i vassdraget som ligger ovenfor Skarnes, samt de som ligger langs
Glomma fra Skarnes til havet.
Tabell 2.3.1.

Reguler~er og overfør~er.

Kcmnune/
fylke

Aursurxien
ElgsjØ
FUrrlin

Marsj ø
Einunnaoverfør~en

Savalen
Rerrlalsoverfør~en

storsjøen
Osen

HRV

m.o.h.

Røros

690.00
1130.00
Folldal/Oppd. 1021.25
Folldal
1064.00
Folldal/Alvdal 733.00
Alvdal
707.20
stor-Elvdal
465.50
Rerrlalen/Årnot 251.64
Åmot/Trysil
437.50
Oppdal

Reg. høyde

Magasin

m

mill.m3

5.90
5.35
11.00
4.00

215
11
64
10

4.70

61

3.64
6.60

175
265
801

Øyeren

Akershus/

101.34 (NGO)

2.40

Østfold
Høydegrunnlaget er NVE i henhold til konsesjonene og NGO.

157

12

Tabell 2.3.2.

Kraftverk ovenfor og nedenfor Skarnes.

Kraftverk ovenfor Skarnes.
Eier*)
Kuråsfoss
Røstefoss
Einunna
Savalen

REV
REV
NØK

sølna

NØK

Renjalen
storfallet

KO
A.Kiær

Osa

HFAS

Kvernfallet
Osfallet
Løpet
strarrlfossen
Skjefstadfossen
Braskereidfoss
Kongsvinger

RI<
RI<

KO

HrE
HrE
EEV
HFAS
HFAS

OVervann Fallhøyd Tilsig

m
m.o.h**)
685.60
47.77
612.70
8.80
858.83
124.73
707.20
231.03
19.50
465.50
210.40
71.00
437.50
198.60
18.00
283.50
41.80
235.50
19.30
192.75
13.50
174.00
12.80
163.20
9.50
141.25
10.80

m3Ls
20
37
8
10
3
100
22
23
104
241
242
243
295

Kapasitet Produksjon
GWhLår
m3Ls
25
55
60
20
10
65
160
33
2
2
55
600
4.2
11
53
260
7.5
2
16
20
155
120
235
125
250
120
270
115
115
240
1786

Sl..nn

Kraftverk nedenfor Skarnes.
Funnefoss
AEN
130.00
Rånåsfoss
AEN
119.30
Bingsfoss
AEN
106.50
Solbergfoss
OE
101.34
FossumfossjKykkels. Hafslurrl
81.63
Vamma
Hafslurrl
54.00
sam (samlet)
HafsLBorreg. 23.30

10.63
12.70
5.44
20.76
27.08
29.15
20.76

311
653
654
682
683
684
701

440
940
750
1200
1280
1000
1000

Totalsum

180
480
160
900
1240
1200
860
6806

*) REV= Røros elektrisitetsverk AS, NØK= AL Nord-0sterdal
Kraftlag, KO=Kraftlaget Opplandskraft, HFAS= Hedmark Energi AS,
RK= Rena Kraftselskap AS, HrE= Hamarregionen energiverk, EEV=
Elverum Elektrisitetsverk, AEN=Akershus Energiverk, OL= Oslo
Energi AS, Hafslu:rrl=Hafslurrl Nycomed AS, Borreg. = Borregaard

Irrls. Ltd.
**) Flere kraftverk har overvann som varierer nro vannføringen.
For Funnefoss skal overvannet følge "kurve 5", se kap. 3.3.1.

De første planer om regulering i Glommavassdraget gjaldt regulering for flomdemping.
Etter flommene i 1910 og 1916 ble kravet
om flomdempende tiltak fra distriktet så sterkt at det ble
utredet reguleringsplaner for sjøer som Bygdin, Aursunden, Osen
m.fl. Den første regulering for kraftproduksjon skjedde i Mjøsa,
med tillatelse av 1906. Videre regulering skjedde fra 1920-årene,
i takt med økt behov for elektrisk kraft, og med utbyggingen av
kraftverk i vassdraget.
Totalt bidrar kraftverkene i Østerdalen med ca 2000 GWh
(milliarder kWh) pr. år, og kraftverkene i nedre Glomma med ca
5000 GWh pr. år avhengig av tilsiget. Samlet i Glommavassdraget,
inkludert Gudbrandsdalslågen, produseres ca 10 000 GWh i et
middels år. Dette er nesten 10 % av Norges totale
vannkraftproduksjon.
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Virkning av reguleringene på vannføring i Glomma.

vinterforhold.
Reguleringenes hensikt er å samle vann fra overskuddsperioder om
sommeren, for så å slippe vannet ut igjen når behovet for elektrisk kraft er størst, dvs. om vinteren. uttapping av dagens ca.
800 mill.m3. magasin i vassdraget ovenfor Skarnes medfører derfor
en noe høyere vintervannføring i Glomma.
I figur 2.3.1 er det vist månedlige middelvannføringer for årene
1916-23 (altså før reguleringer i Glomma av betydning) og årene
1980-89 (da alle reguleringer har vært effektive).
Av figuren fremgår at vintervannføringen har øket fra ca 90 m3/s
til rundt 150 m3/s. For vannmerke Skarnes representerer dette en
ca. 20 cm høyere vannstand i vintermånedene. Tilsiget for disse
to årrekker er da ikke sammenholdt med normaltilsiget for perioden.

900
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- - 1980 - H9
- - - - 1916 - 23

500

400

300

200

100

I

-

-j(.----*"----~--

/

/

./
TID
1/6

Figur 2.3.1.
Midlere vannføring ved Skarnes (månedsmidler) før og nå.
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Flomdemping - sommerforhold.

på fig. 2.3.2 er de årlige største flommene ved Elverum VM tegnet
opp for perioden 1871-1990. I de fleste år er vårflommen den
største. De år hvor høstflommen er størst, er markert særskilt i
figuren.
på figur 2.3.3 er det tegnet opp hvordan økningen i reguleringsmagasinene i Glomma ovenfor Elverum har utviklet seg. De første
reguleringer startet i 1916, og samlet magasinvolum er nå kommet
opp i ca. 800 mill.m3.
Før vårflommen blir vanligvis magasinene tappet ned tilstrekkelig
til å kunne ta imot forventet tilsig under snøsmeltingen.
Dette
innebærer at i år med forventet stor vårflom vil disse
reguleringsmagasinene bidra til å redusere flomstørrelsene og
flomvolumet nedenfor Elverum. Hvor stor reduksjon av flomtoppens
størrelse som oppnås, avhenger sterkt av den enkelte floms
forløp.
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Figur 2.3.2
Årlige maksimale vannføringer i Glomma 1871 - 1990 ved Elverum
(VM 1779,0).
~I = vårflom
== = høstflom
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Figur 2.3.3
utvikling av reguleringsmagasin i Glomma i Østerdalen.

Fra ref (3), "Innstilling om sikring mot skadeflom ... ", 1969
har vi hentet følgende utdrag: (s. 21 og 22)
"Reguleringene ovenfor øyeren.
I Glommas øvre tilløpsfelt er bl.a. Aursunden og osensjøen regulert, med et samlet magasin på 480 mill.m3, og
disse reguleringer holdt tilbake betydelige vannmengder
under flommen i år (1966). En detaljert beregning av
virkningene fra dag til dag viser at flommen i øyeren
ville ha vært 0.45 m høyere hvis disse reguleringer ikke
hadde virket. Flommen ville da ha kulminert ved 9.53 m på
vannmerket i stedet for 9.08 m.
I Solørområdet ville flomvannføringen under kulminasjonen
ha vært ca. 250 m3 pr. sekund større, hvis reguleringene
ikke hadde holdt vannet tilbake i den kritiske tiden.
Det tilsvarer ca. 20 cm høyere vannstand i dette
distriktet.
I Gudbrandsdalen ovenfor Mjøsa er det reguleringmagasiner
på ialt ca. 1000 mill. m3 som også har holdt tilbake vann
under flommen.
på grunn av Mjøsas store selvregulerende
evne og store volum, vil virkningen i øyeren bli
forholdsvis mindre enn for Østerdalsmagasinene
Beregningen av Gudbrandsdalsreguleringenes virkning på
årets flom i øyeren er ikke ferdig, men det er ikke tvil
om at også disse reguleringer har bidratt til betydelig
flomsenking ved øyeren.
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Flere nye reguleringer er planlagt i Glommavassdraget.
Hvis Storsjøreguleringen i Rendalen blir utvidet til 172
mill. m3 og Savalen og Fundinreguleringen blir
gjennomført med ca. 125 mill. m3 magasin, vil ytterligere
flomdemping bli oppnådd. Hadde disse reguleringer vært i
drift i år, ville flommen i øyeren blitt senket ca. 30
cm. under den som opptrådte. Det tilsvarer en total flomsenking på 0.75 m på grunn av Østerdalsreguleringene."
Det foreligger sammenhengende vannstandsobservasjoner ved Nors
bru for perioden 1869-1988, tilsammen 120 år. Hvis en deler perioden i 60-årsperiodene 1869-1928 og 1929-1988 vil en bl.a.
finne følgende:
Flommer ved Nor-Nors bru:
Periode

Middelflom

1869-1928
1929-1988

1755 m3/s
1563 m3/s

Antall flommer over
2000 m3/s
16
7

En sammenligning viser at de årlige maksimalflommer er redusert,
og at store flommer er blitt mindre hyppige.
En av årsakene til
dette er reguleringsmagasinenes flomdempende virkning.
2.3.2 Flomsikring - omfang og virkning.
Med flomsikring menes her opplegging av flomverk/ diker mot elv
eller innsjø for å hindre oversvømmelse og skader på hus, dyrka
mark osv. Med bakgrunn i det som er sagt ovenfor, har vi i denne
omgang begrenset vurderingen av slike tiltak til å gjelde
effekten ved Skarnes av de store flomverkene som er bygget i
Solør-området.
I Solør vider Glommadalføret seg ut og hele dalbunnen er preget
av Glommas meandrering. Elveslettene er utnyttet til jordbruk,
bolig- og industriområder m.v. Disse områdene har vært sterkt
preget av flom og opp gjennom tidene er det utført en rekke
flomverk. En del mindre anlegg er utført i ren privat regi eller
delvis med offentlig støtte. De større anleggene er i det
vesentlige utført av Forbygningsavdelingen NVE, finansiert dels
over egen bevilgning, dels over Landbruksdepartementets budsjett
med andel på distriktet/ grunneierne.
De fleste større flomsikringsprosjektene i Solørområdet er utført
etter storflommen i 1967. Det største av disse er Kirkenæranlegget som sikrer tettbebyggelsen i Kirkenær sentrum (Grue),
industriområder og ca. 10.000 daa dyrka mark mot skader som følge
av oversvømmelse.
Flomverkene hindrer at Glomma går inn over arealene bakom, opp
til dimensjorende flom. For de flomverk som her vurderes er det
1916-flommen som er regnet som dimensjonerende.
For å hindre at stor lokal tilrenning likevel fører til
oversvømmelser, bygges ofte en pumpestasjon. For å redusere
pumpestørreIsen mest mulig, anlegges et magasin ved
pumpestasjonen som tar opp toppene i lokalflommen. Ved Kirkenæranlegget brukes i tillegg en sjø litt oppe i lokalfeltet som
flomdempingsmagasin.
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I tabell 2.3.3 nedenfor er listet opp de største flomsikringsanleggene som Forbygningsavdelingen har utført mellom Flisa og
Kongsvinger. Maksimal vannmengde som kan stenges ute er beregnet.
Noe av dette volumet vil i flomperiodene bli brukt til
magasinering av vann fra lokalfeltet, samt ved eventuell
innslipping av vann fra Glomma.
Tabell 2.3.3
Flomverk, Flisa - Kongsvinger, pr. 01.01.1991
Lengde
(km)

Max. utestengt
volum (mill.m3 )

Kommune

Saksnavn

Åsnes

Flomverk mot Flisa og Glomma
fra Flisa jernbanebru til
Arneberg bru (2 parseller)

5.1

6.8

Flomverk mot Glomma ved
Lauta/ Storenga

3.6

2.3

Flomverk mot Glomma,
Sparbysund - Balnes

4.8

11. 3

Flomverk mot Glomma,
Holmen - Gotland

4.1

3.3

4.1

3.8

Flomverk mot Glomma
ved Kirkenær

8.5

28.1

Flomverk mot Glomma
ved Grinder

4.3

7.1

Flomverk mot Glomma
Rymoen - Roverud

3.3

4.7

Grue

Flomverk mot Glomma,
Stemsrud - Namnå
Flomverk mot Glomma
ved Floksenga

Kongsvinger

Sum max. utestengt volum (mill. m3):

67.4

Beregnet virkning av eksisterende flomverk
Ved bygging av flomverk vil den selvregulerende virkning som
oppnås ved at elva svømmer over elveslettene, reduseres. Ved at
mindre vann magasineres på elveslettene, får vi en raskere
stigning av flommen og en tilsvarende raskere synking. I tillegg
vil selve flomtoppen nå et høyere nivå enn tidligere.
Virkningen på flomforløpet nedstrøms vil variere med hvordan
flomforløpet er i det enkelte år. Størst virkning får en ved
flommer som har rask stigning fra en allerede høy vannstand, mens
en ved langvarige flommer uten markerte topper får tilnærmet
ingen virkning.

18

Forløpet av fire flommer er vist i figur 2.3.4. Dataene er hentet
fra Elverum VM for flommene i 1934, 1966, 1967 og 1982. Flommen i
1966 er eksempel på en storflom med rask stigning med en markert
topp, mens 1967-flommen er langvarig og med en flomtopp som varer
i flere dager.
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Figur 2.3.4
Flomforløp ved Elverum VM, 1934, 1966, 1967 og 1982.

Ved varsel om større flommer enn 1916-flommen (dimensjonerende
for eksisterende flomverk), må en enten stoppe pumper og la
vannstanden bakom stige opp til Glomma-vannstand eller en må
slippe inn Glommavann kontrollert. l en del tilfeller anlegges
særskilte overløp hvor vannet kan gå over flomverket uten å gjøre
vesentlig skade. Som det går fram, vil ikke flomverkene påvirke
magasineringen på elveslettene for flommer større enn
1916-flommen. En eventuell virkning vil da heller være i positiv
retning ved at hele magasineringen skjer på en relativt høy
vannstand når større flom er varslet.
For beregning av virkningen av flomverkene, er strekningen mellom
Flisa og Skarnes delt opp i 3 parseller, som hver betraktes som
et magasin (innsjø). Magasinene representerer henholdsvis
strekningen Elverum - Norsfoss (Nor VM), Norsfoss - Kongsvinger
(Nors bru VM) og Kongsvinger - Skarnes (Skarnes VM) .
Flomdempingen gjennom magasinene beregnes ved routing (PQRUT).
Beregningsprosedyren er først foretatt for et magasin i
"naturtilstand", deretter for en tilstand med redusert magasin
som følge av flomverkene i Solør. Magasintabeller for de 3
magasinene, slik de er benyttet i beregningene, er vist i vedlegg l.
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Det er utført beregninger for 3 ulike flomforløp, 1966, 1967 og
1982. Flommen i 1982 representerer ca. en middelflom med
"normalt" forløp. Flommene i 1966 og 1967 har gjentaksintervall i
størrelsesorden 50-100 år avhengig av hvor i vassdraget en
foretar analysen. De hadde nær samme kulminasjonsvannstand i
Solør, men flommen i 1966 hadde en raskere stigning enn flommen i
1967.
I tabell 2.3.4 nedenfor er vist virkningen av flomverkene på de
tre aktuelle stedene i vassdraget, Nor VM, Nors bru VM og Skarnes
VM. I tabellen framgår vannføring og vannstand på de respektive

vannmerkene for tilstanden uten flomverk ("naturtilstand") og med
flomverk. Vannstandsendringen på kulminasjonstidspunktet, som
følge av flomverkene, er også vist.
Tabell 2.3.4
Beregnete vannføringer og vannstander ved flomkulminasjon før og
etter byggingen av flomverk i Solør.

kl

uten flomverk

med flomverk

Vanrnærke vannfør:inJ vannstand vannfør:inJ vannstand vannstands(m3js)
(m3js)
(m)
(m)
errlr:inJ (m)
1982/
Nor

1493

3.48

1512

3.51

+ 0.03

Nors bru

1488

4.95

1501

4.97

+ 0.02

Skarnes

1443

3.38

1447

3.39

+ 0.01

1966/
Nor

2746

5.05

2824

5.13

+ 0.08

Nors bru

2734

6.92

2805

7.02

+ 0.10

Skarnes

2669

5.71

2697

5.76

+ 0.05

1967/
Nor

2624

4.91

2635

4.92

+ 0.01

Nors bru

2625

6.77

2638

6.79

+ 0.02

Skarnes

2609

5.60

2623

5.63

+ 0.03

Et eksempel på hvordan virkningen på flomforløpet arter seg, er
vist i figur 2.3.5. Her er framstilt resultatet av routingberegningen for 1966-flommen ved Skarnes VM, med og uten flomverk
i Solør.
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Figur 2.3.5 Flomforløp i Glomma ved Skarnes VM, 1966-flom, med og
uten flomverk i Solør.
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3.

HYDROLOGISKE DATA

For bedre å forstå årsakene til flomproblemene i området Skarnes
- storsjøen, er det nedenfor oppgitt en del data og beregninger
fra storsjøens og Glommas nedbørfelter.
Det er nødvendig med data om flomvannføringer og flomvannstander
som grunnlag for å beregne flomsannsynligheter, økonomiske
konsekvenser og virkningen av flomdempende tiltak. For videre
beregning av økonomiske konsekvenser m.v. i rapporten, er
flomsannsynlighets- og vannstandsdata nedenfor lagt til grunn.
3.1

NEDBØRFELT

storsjøens nedbørfelts nummer i Vassdragsregisteret
REGINE: 002.JZ
storsjøens nedbørfelt ved utløpet av Oppstadåa,
vi Skarnes:
Midlere årlig avløp:
Oppstadåas lokale felt er:
Storsjøens sjøareal:
Storsjøens største dyp:

804
330
25
ca.
45,5
17

Glommas nedbørfelt ved Skarnes vannmerke som ligger
nedstrøms samløpet med Oppstadåa er:
Glommas nedbørfelt ved Funnefoss kraftverk er:
3.2

km2
mill.m3
km2
km2
m

20241 km2
20433 km2

FLOMSTATISTIKK

på strekningen Elverum - Funnefoss foreligger det observasjoner
av vannstander ved Elverum, Nor, Nors bru, Skarnes og Funnefoss.
Tabell 3.2.1
Vannmerker i Glomma på strekningen Elverum - Funnefoss
Vannmerke
1779-0
978-0
389-0
391-0
2157-0

Elverum
Nor
Nors bru
Skarnes
Funnefoss

Storsjøen lokalt
inkl. Oppstadåa

Obs.periode

Nedbørfelt

1871 - d.d.
1937 - d.d.
1871 - 1936
1887 - 1949
1975 - d.d.

15428 km2
18879 "
19188 "
20241 "
20433 "
804 km2

Døgnmiddelvannføring
248 m3/s
296 "
300 "
314 "
316 "
ca.10,5 m3/s

Av disse vannmerkene er observasjonene ved Elverum og Nor av best
kvalitet fordi det er foretatt langt flere vannføringsmålinger
her enn ved de andre stedene. Vannføringskurvene på disse
stedene er derfor best bestemt, men likevel må en regne med feilmargin på 3 - 5%. For de andre vannmerkene vil feilmarginene være
større, anslagsvis 5 - 10 %. Det er viktig å være klar over
disse usikkerheter i vannføringene under de senere vurderinger av
flomstørrelsen på de forskjellige steder.
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3.2.1

Flomfrekvenser på strekningen Elverum - Skarnes.

Når en på grunnlag av observerte vannføringsdata skal forsøke å
angi sannsynlige flomstørrelser ved f.eks. Skarnes for de nærmeste 50-100 år, er det forskjellige faktorer det er viktig å ta
hensyn til.
a) Kvalitet av hydrologiske data og lengden på observasjonsperiode.
b) Hydrologiske data fra en observasjonsperiode fra de
nærmestliggende år.
e) utbyggingen av reguleringsmagasin i vassdraget gjennom årene.
d) Muligheten for klimatiske endringer i fremtiden.
Alle disse faktorer må det tas hensyn til når de sannsynlige
flomfrekvenser skal fastlegges.
Mellom 1950 og 1979 foreligger det ikke vannstandsobservasjoner ved
Skarnes vannmerke. Fra 1976 er vannføringen beregnet ved Funnefoss
kraftverk, men det foreligger en del kontrollmålinger ved Skarnes
av disse beregningene.
For å få en best mulig observasjonsperiode for de nærmeste foregående år har en derfor valgt å bygge på observasjonene ved Nor
vannmerke (Brandval) hvor observasjonene startet i 1937 og hvor
det således finnes data for i alt 52 år (pr. 01.01.89). I denne
perioden er reguleringsgraden i vassdraget mest mulig ensartet og
en legger størst mulig vekt på andre tiltak i nedbørfeltet som
kan ha innvirkning på flomforholdene. En vil også bedre kunne ta
hensyn til eventuelle tendenser til klimatiske endringer.
Ved å forlenge analyseserien bakover i tid ville observasjonsmaterialet bli dårligere fordi observasjoner fra et annet vannmerke, Nors Bru, måtte benyttes. Ved dette vannmerket er det foretatt svært få vannføringsmålinger. Det er bare utført 2 flommålinger, og vannføringskurven er derfor svært usikker for store
flomvannføringer.
Flomfrekvensanalyser
på bakgrunn av observasjoner av flomvannføringer i Glomma på
strekningen Elverum - Skarnes er det utført beregninger av de
sannsynlige gjentaksintervall for store flommer, jfr. tabell 3.2.2.
Tabell 3.2.2
Beregnete vannføringer (m3/s) ved gitte gjentaksintervall, Elverum - Skarnes.
Vannmerke

statistisk gjentaksintervall

Observ-

asjonsperiode

2,33 år
(mlddel)

5år

10 år

20 år

50 år 100 år

Elverum

1871-1988

1582

1903

2151

2379

2665

2874

Elverum

1937-1988

1408

1673

1875

2060

2290

2458

Nor i Brarrlval

1937-1988

1545

1840

2066

2272

2531

2719

Nors bru/Kongsvinger

1871-1936

1793

2144

2413

2661

2970

3195

Skarnes

1916-1949

1544

1886

2152

2400

2713

2944
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Observasjoner av store flommer ved Elverum og Skarnes viser at
1934-flommen er den største som er observert siden 1871. Ved
Elverum er største vannføring i 1934 beregnet til 2967 m3/s.
Dette tilsvarer ca. 140-års flom ved Elverum når en legger
perioden 1871-1988 til grunn for beregningene. Med de
reguleringer som er foretatt i vassdraget er det sannsynlig at
store flommer i nedre Glomma vil opptre noe sjeldnere enn
tidligere. på den annen side viser internasjonale hydrologiske
beregninger at mulige klimaendringer i fremtiden kan føre til
større flommer, særlig høstflommer. Dette knytter det seg
naturlig nok en del usikkerhet til.
I utvalget har det vært en del diskusjon om hvilke flomstørrelser
ved Skarnes en skal legge til grunn for utvalgets arbeid. Det er
utført forskjellige frekvensanalyser med forskjellig
datamateriale og beregningsresultatene blir dermed svært ulike.
Av den grunn har utvalget fastsatt en flomstørrelse (100-årsflom)
som ikke er basert på frekvensanalyser, for utvalgets arbeid.
Kulminasjonsverdien for denne flommen er den samme som
1934-flommen ved Skarnes, dvs ca 2760 m3/s.
Middelflommen ved Skarnes er bestemt ut fra sammenhengen mellom Nor
og Skarnes for to perioder, 1937-49 og 1977-89, med sammenfallende
registreringer/ observasjoner:
Periode

Nor
Middelflam

Skarnes

Middelflam

%

av vannf.
ved Nor

1937-1949
1977-1989

1367 m3/s, obs.
1658 m3/s, obs.

1260 m3/s, obs.
1534 m3/s, obs.

1937-1989
1937-1988

1509 m3/s,aritmetisk
1545 m3/s,statistisk

1396 m3/s, beregnet sam 92.5 % av Nor
1430 m3/s, beregnet sam 92.5 % av Nor

92.2
92.5

Beregningene viser at vannføringene ved Skarnes kan beskrives sam
92.5 % av vannføringen ved Nor. Med bakgrunn i beregnet middelflam
o:;J fastsatt 100-årsflam har utvalget så blitt enige am følgen::ie
flanstørrelser for arrlre gjentaksintervall ved Skarnes. Resultatet
av beregningene er vist i tabell 3.2.3.
Tabell 3.2.3
VannføriI:lger o:;J vannstarrler i Skarnes - storsjøområdet ved gitte
gjentaksintervall
lDkalitet

Enhet

Skarnes v.m.

m3/s
m.o.h.
m.o.h.

Vannstarxi Skarnes v. m
Vannstarrl storsjøen

statistisk gjentaksintervall
2,33 år
1430
132.77
132.92

5år 10 år 20 år
1830 2050
2275
133.55 133.97 134.40
133.70 134.12 134.55

50 år
2550
134.91
135.06

100 år
2760
135.30
135.45

1934-flommen er også valgt som dimensjoneringskriterium for
flomverk. Det finnes ikke noe entydig forhold mellom vannstandene
i Glomma ved Skarnes og vannstanden i Storsjøen. Det er benyttet
en fast høydeforskjell på 15 cm ved alle kulminasjonsvannstander,
jfr ref (6).
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3.3
3.3.1

VANNSTANDER OG VANNFØRINGER
Funnefoss - Skarnes

Akershus Energiverk fikk i 1973 konsesjon for utbygging av
Funnefoss kraftverk. I konsesjonen er det bestemt at Funnefoss
kraftverk skal manøvreres slik at vannstandsforholdene ovenfor
dammen blir de samme som før utbyggingen.
Etter flere målinger av forholdet mellom vannstand og vannføring
(vannføringskurven) ved Funnefoss og Skarnes, ble det fastsatt
en vannføringskurve for Funnefoss som idag refereres til
vannmerket ved lensefestet (som ligger ca. 500 m ovenfor dammen
på høyre bredd). Vannstanden ved Funnefoss kraftverk manøvreres
idag etter et vannmerke ved dammen, men slik at vannstanden ved
vannmerket ved lensefestet følger kurve 5.
Ved å regulere slik at overvannet følger kurve 5, skal vannstandsforholdene ved Skarnes ikke bli påvirket av kraftverksdriften. Vannføringskurvene for Funnefoss og Skarnes er gjengitt
i fig. 3.3.1, og viser vannstander på disse stedene ved ulike
vannføringer.
I tabellen nedenfor er det plukket ut noen vannføringer fra
kurven, og ført opp tilhørende vannstander.
Tabell 3.3.1

Vannstand ved Funnefoss og Skarnes ved ulike
vannføringer

Vannføring
i Glomma
(m3js)

Vannstand
Funnefoss
(m.o.h)

Vannstand
Skarnes
(m.o.h)

100
200
300
400
500
1000
1200
1500
2000
2500
3000

129.83
130.10
130.22
130.34
130.45
130.91
131. 07
131.30
131. 60
131. 97
132.27

129.89
130.21
130.44
130.66
130.88
131.92
132.32
132.91
133.87
134.82
135.74

25

m.o.h,
( NGO)

137

13 7

1,3 6

13 5

V

/

,LV
/V

13 4

L

/
V

13'6

135

13 4

391-0 Skarr

13 :l

-13 3

2826- O Funnefoss ( ver:;:---( kurve 5 )

13 2

/

13 1

13 O

V
P,

r

O

500

V

~

~

~

~

~

I-

13 2

.-

13

13 O

HlOO

1500

LOOU

2500

:lO 00

3500

Vannføring ( m3 /s )

Figur 3.3.1
Vannføringskurver for Funnefoss overvann (kurve 5) og Skarnes
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3.3.2 Vannføring i Oppstadåa, innstrømming fra Glomma
Innstrømming av vann fra Glomma til storsjøen gjennom Oppstadåa
forekommer ikke hvert år. størrelsen av innstrømningen avhenger
av Glommaflommens nivå ved Oppstadåas utløp og av lokalflommen i
storsjøen på samme tidspunkt. Det er derfor ingen entydig
sammenheng mellom stor flom i Glomma og stor innstrømning i
storsjøen.
Innstrømningens størrelse er aldri blitt målt direkte. Det er
benyttet forskjellige teoretiske metoder for å beregne
vannføringen, jfr. ref.(7). Som eksempel er det beregnet
størrelsen på innstrømningen ved vår- og høstflom i 1987.
Maksimal innstrømning under vårflommen er beregnet til ca 200
m3/s, og ca 120 m3/s under høstflommen.
Det er ikke bare innstrømning fra Glomma som skaper flomproblemer
i storsjøen. Ved stor lokalflom i storsjøen og samtidig stigende
vannføring i Glomma vil storsjøen stige raskt på grunn av liten
avløpskapasitet.
på bakgrunn av vannstandsobservasjoner i storsjøen og i Glomma
ved Skarnes er det mulig å gi grove anslag for hvor mye Glommavann som strømmer inn i storsjøen, jfr. tabell 3.3.2.
Tabell 3.3.2
Beregnet innstrømming (volum) i storsjøen fra Glomma 1982-1987.
Lokalt tilsig
samme periode

mill. m3

Periode
med innstrømming
fra
Glomma

mill. m3

1982

ca 20

28-30.mai

ca

1983

O

1984

ca 25

1985

O

1986

ca 10

10-11. juni

ca

1987

ca 50

1-4.mai
11-15.juni

ca 41

År

Innstrømming
fra Glomma

ca

5.5

ca 350

ca 360

-

-

-

mill. m3

-

-

20-21. ,
30-31. mai

4.4

Beregnet naturlig
tilsig til Storsjøen (hele året)

2.2

ca 420
ca 460

Normalt naturlig tilsig til Storsjøen er ca 330 mill. m3 pr.år.
Avløpskapasiteten fra storsjøen er avhengig av 3 faktorer:
1. Vannstandsforskjeller mellom storsjøen og Glomma ved Skarnes.
2. Endringer i erosjon/ sedimentasjon fra Seimsjøen, gjennom
Oppstadåa og til Glomma.
3. Varierende oppstuving i Oppstadåa på grunn av vegetasjon
(trær, busker, siv, gress).
Det er minimalt med fall i Oppstadåa og små forandringer i noen
av disse faktorer kan derfor raskt endre oppstuvingsforholdene i
storsjøen.
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3.3.3 Vannlinje Funnefoss - Skarnes
på strekningen fra vannmerket ved lensefestet ovenfor Funnefoss
til Skarnes foregår det ikke systematisk vannstandsregistrering.
For å få et bilde av fallforholdene på strekningen og spesielt
gjennom Teinstrømmen, ble det våren 1988 opprettet 8 midlertidige
vannmerker hvorav ett automatisk. Vannstanden i Glomma ble under
vårflommen 1988 registrert manuelt av NVE på alle disse punktene
samt på vannmerket ved lensefestet ovenfor Funnefoss og ved
Skarnes vannmerke.
på grunnlag av dette er det satt opp vannlinjer for noen utvalgte
observasjonsdager, fig. 3.3.2. Den heltrukne linjen er trukket
mellom observasjonspunktene. Det ble ikke observert samtidig
vannstand i Oppstadåaj Storsjøen. Den stiplete linje er ikke
observert, men representerer den vannstandsforskjell Skarnes Storsjøen på 15 cm som er benyttet ellers i rapporten, jfr. kap.
3.3.4.
Observasjonene fra vårflommen 1988 sammen med tverrprofiler av
elveløpet er lagt til grunn ved kalibrering av matematisk modell
i Forbygningsavdelingen. Modellen beregner vannstand ved gitte
vannføringer og gjør det mulig å beregne vannstander for
vannføringer over de observerte. Resultatet av vannlinjeberegning
for utvalgte vannføringer under dagens forhold er gjengitt i
figur 3.3.3. Mellom Skarnes og Storsjøen er lagt inn en
fast vannstandsforskjell på 15 cm, da fallet her ikke kan settes
i direkte sammenheng med bestemte vannføringer i Glomma, jfr.
kap. 3.3.4.
I tillegg til den beregning som her er gjort, gjør modellen det
mulig å beregne vannstander etter tiltak for flomsenking, ved
endring avelveprofilet, senking av vannstand ved Funnefoss osv.
Resultatet av disse beregningene er lagt fram i tilknytning til
hvert alternativ i kapittel 5.
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3.3.4 Vannlinje storsjøen - Skarnes
I Storsjøen og i Glomma ved Skarnes er det foretatt samtidige
observasjoner av vannstanden i perioden 1916-1923. på grunnlag av
disse observasjonene er det beregnet midlere månedsvannstander på
disse stedene. Resultatene av beregningene for sommerperioden er
vist i fig. 3.3.4.
Det kan være store variasjoner i fallforholdene i oppstadåa
mellom Storsjøen og Skarnes. Høydeforskjellen er i middel
ca 15 cm for kulminasjonsvannstander.
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4.
4.1

BERØRTE INTERESSER
LANDBRUK

Langs Glomma og Oppstadåajstorsjøen er det store områder
lavtliggende landbruksareal som oversvømmes ved flom. I følge
oppgaver fra landbrukskontorene i Sør-Odal, Nord-Odal og Nes er
omlag 9700 dekar dyrka jord utsatt for flomskader i dette
området. Av dette arealet ligger 6260 dekar mellom Os bru og
storsjøen og 3440 dekar mellom Funnefoss og Os bru.
Tabell 4.1.1 Flomutsatt jordbruksareal mellom Os bru (Skarnes)
og Storsjøen.
Kotehøyde

Jordbruksareal i
intervall, daa

m.o.h

Totalt oversv.
areal ved gitt
kotehøyde, daa

131

O

730
132

730
1300

133

2030
1600

134

3630
1600

135

5230
190

flom 1934
Uspesifisert
under 135 m

5420
840

SUM

6260

Totalt er 177 eiendommer berørt av flom på denne strekningen,
herav 79 i Sør-Odal og 98 i Nord-Odal kommuner.
Hvilke vannføringer gitte kotehøyder tilsvarer, går fram av
vannføringskurvene fig. 3.3.1 samt vannlinjer i figur 3.3.3.
Tabell 4.1. 2
Flomutsatt jordbruksareal mellom Funnefoss og Os bru
Kotehøyde

Jordbruksareal i
intervall, daa

m.o.h.
< 132

Totalt oversv.
areal ved gitt
kotehøyde, daa

140

132

140
1400

133

1540
1900

134

3440
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Det antatte tyngdepunktet av dette arealet ligger i området ved
Dysterud/ Gjersøyen. Totalt berøres 57 eiendommer av flom på
denne strekningen, hvorav 43 i Sør-Odal og 14 i Nes.
Jordbruksarealene langs Glomma ovenfor Skarnes til Kongsvinger
kraftverk er lite utsatt for flomskader.
I tillegg til jordbruksarealene oversvømmes også betydelige
skogareal ved flom. Landbrukskontorene antyder at et par tusen
dekar skog (vesentlig lauvskog) er flomutsatt. Det har vist seg
vanskelig å få tilfredsstillende gjenvekst av barskog på areal
som oversvømmes årvisst. Flomsikring av arealene vil gi grunnlag
for en større tilvekst, eventuelt også skifte av treslag.
Deler av det mest lavtliggende jordbruksareal er idag i
ferd med å gro igjen. En flomsikring av arealene vil gi mulighet
for oppdyrking av areal som idag blir vurdert som uaktuelt å
dyrke p.g.a. beliggenheten.
En kan merke seg at omlag 2000 dekar jordbruksareal oversvømmes
ved en middelflom. For dette lavtliggende arealet har en således
måttet innrette seg etter flommen i vassdraget. Sikring av dette
arealet mot flom vil forbedre mulighetene for utnytting av jordressursene.
Skadeomfang
Skadene som påføres landbruket som følge av flom i Glomma,
Oppstadåa og Storsjøen varierer naturlig nok mye fra år til år,
og det er heller ikke mulig å gi helt eksakte tall for hvilket
økonomisk omfang flomskadene har. Ved å ta utgangspunkt i
flomsannsynlighet, oversvømt areal ved ulike vannføringer og
avlingsskadene som følger av flom, kan en likevel få et bilde av
de økonomiske skadevirkningene for landbruket.
Det vesentligste av de flomutsatte arealene nyttes idag til
kornproduksjon. på de mest lavtliggende arealene utsettes våronna
normalt til flommen er over. I følge landbrukskontoret medfører
dette at såinga forsinkes med omlag 3 uker i forhold til det som
er normalt for området. Avlingsreduksjonen pr. dag forsinket
såtid er i størrelsesorden 5 kg pr. dekar.
Jordbruksareal som ligger høyere og som sjeldnere oversvømmes
blir vanligvis sådd i normal tid for området, dvs. før vårflommen
inntreffer. I de årene flom fører til oversvømmelse, medfører
dette at arealet må sås og gjødsles på nytt med de
ekstrakostnader og ekstraarbeid dette medfører. Kortere
vekstsesong medfører også reduserte aVlinger. Ved oversvømmelse
av dyrka mark vil jordpartikler/næringssalter utvaskes og
føres nedover i vassdraget. på samme måte vil erosjon langs
elvekantene føre til utspyling av finmateriale (silt/leire).
Dette fører til forverring av vannkvaliteten dels ved tilslamming
og dels ved at partikkelbundne næringsstoffer føres ut i
vassdraget og fører til uønsket algevekst.
Ved flom tettes jorda til av fint slam. Dette slammet forhindrer
opptørking, og gjør jorda vanskelig å arbeide med. For å bryte
overflatehinna må jorda harves. Det har i praksis vist seg
vanskelig å få harvet uten å synke ned i jorda og kjøre seg fast.
Dette fører igjen til pakking og strukturskader på jorda.
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Varigheten av og tidspunktet for flommen vil og være av
avgjørende betydning for skadeomfanget for jordbruket. Nysådd
åker tåler ikke å stå under vann. Plantene har et stort
oksygenbehov i spiringsfasen, og neddemming i denne fasen vil
føre til at plantene dør. Åker som har spirt og er i god vekst,
kan tåle å stå under vann en viss periode (1-2 døgn).
Værforholdene etter at flommen har gått tilbake har betydning for
hvorledes plantene klarer seg. Åker som er sådd seint er mer
utsatt for sopp og råteskader.
Kornslagene har ulik evne til å tåle neddemming. Vårhvete og
havre tåler erfaringsmessig neddemming bedre enn bygg og høsthvete.
Potet tåler ikke å bli satt under vann selv for en kortere
periode. Pr. idag nyttes 10-20 % av det flomutsatte
jordbruksarealet til potetproduksjon. på de mest lavtliggende
arealene dyrkes det praktisk talt ikke potet. Det er grunn til å
anta at dersom arealene ble flomsikret, ville omfanget av
potetdyrking øke. Flomsikring vil stille brukerne friere i valg
av vekstslag, og andre produksjoner som f.eks. gulrotdyrking vil
bli aktuelle. Både potetdyrking og gulrotdyrking er mer
arealintensive produksjoner enn korndyrking, og gir større
dekningsbidrag pr. dekar.
Høstflommen kan også medføre store skader for jordbruket.
Skadeflommer opptrer sjeldnere om høsten, men kan medføre store
avlingsskader dersom areal oversvømmes før innhøstinga. I
beregningene over avlingsskader har en valgt å se bort fra
eventuelle skader etter høstflom. Likeledes er det i beregningene
ikke tatt hensyn til kostnader ved opprydding av jordbruksareal
etter flom. Dette kan være et betydelig arbeid.
Privatøkonomiske betraktninger ligger til grunn for beregningene.
4.1.1

Avlingskade Os bru-Storsjøen

Ved beregning av avlingskade i området Os bru-Storsjøen er det
tatt utgangspunkt i sannsynligheten for at en flom aven gitt
størrelse skal inntreffe, fordelingen av jordbruksareal på
kotehøyder og avlingsreduksjon som følge av oversvømmelse.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for ulike høydenivåer:
Areal under kote 133 m: Korndyrking. Våronn utsettes i påvente
av flom, normalt 3 uker. Redusert avling 100 kg pr. dekar. Med en
kornpris på kr. 2.50,- pr. kg gir dette et avlingstap på
250 kr/daa.
Areal kote 133-134 m: Korndyrking. Våronn i normal tid. I
tilfelle oversvømmelse medfører dette avlingstap pga. redusert
veksttid på kr. 250,- pr. dekar. Ekstrakostnader ved annen gangs
såing m.v. utgjør i størrelsesorden 300 kr/dekar. Samlet tap
550 kr/daa.
Areal over kote 134 m Fordeling areal 60 % korn og 40 % potet.
Våronn i normal tid. Potetareal som oversvømmes sås etterpå til
med korn. Tap kornareal 550 kr/daa. For potetarealet er tapet
satt til 2500 kr/daa, dvs. normalt dekningsbidrag for potet i
området. Det er da regnet med at kostnadene ved tap av
settepoteter/gjødsel ved flom oppveies av inntektene fra

34

etterfølgende korndyrking. Dekningsbidraget ved potetdyrking
varierer forøvrig mye. Enkelte dyrkere som leverer industripotet,
har de senere årene oppnådd et dekningsbidrag langt større enn
det som er regnet med her.
Med disse forutsetningene lagt til grunn, er det gjort
beregninger over flomskader for jordbruket for ulike flomnivåintervall. Beregningene er delt opp i 0.5 m nivåintervall fra
kote 133 og oppover, dvs. omlag fra middelflomnivå. Det er ikke
tatt hensyn til effekten av mindre, lokale flomverk som allerede
er bygd. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle skader på
skogen eller strukturskader på jorda etter oversvømmelse.
Tabell 4.1. 3
Beregnet skade for ulike høydenivåer i området Os bru - storsjøen.
SUM i kr.
(akkl.nnulert )

Kote < 133 m:

2030 daa korn a kr. 250,- =

507.000 kr

Kote 133.5 m:

760 daa korn a kr. 550,- =

418.000 kr

925.000

Kote 134. O m:

840 daa korn a kr. 550,-

=

462.000 kr

1.387.000

Kote 134.5 m:

720 daa korn a kr. 550,- =
396.000 kr
480 daa potet a kr. 2500 = 1. 200.000 kr

2.983.000

740 daa korn a kr. 550,- =
407.000 kr
500 daa potet a kr. 2500 = 1.250.000 kr

4.640.000

180 daa korn a kr. 550,- =
120 daa potet a kr. 2500 =

5.039.000

Kote 135. O m:
Kote 135.5 m:

99.000 kr
300.000 kr

En flom som kulminerer på kote 134.0 gir med de gitte
forutsetninger et økonomisk tap på kr. 1,4 mill.kr for jordbruket
i området Os bru-storsjøen. Tilsvarende vil en flom som
kulminerer på kote 135.5 gi et avlingstap for jordbruket på omlag
S. O mill. kroner.
storflommen i 1967 kulminerte ved kotehøgde 135.3 i Storsjøenområdet. Det økonomiske tapet for jordbruket ved en flom av denne
størrelse er i størrelsesorden 4.8 mill.kroner. En flom på dette
nivå i Storsjøområdet har en statistisk sannsynlighet for gjentak
på ca. 1. S %.
For å beregne gjennomsnittlig årlig skadebeløp for jordbruket er
det benyttet en metode for beregning av flomskader som er
beskrevet bl.a. i ref(S). Sannsynlighetsfordelingen for skader
er vist i vedlegg Il.
Tabell 4.1.4 nedenfor viser gjennomsnittlig årlig skadeverdi for
jordbruket i området Os bru-Storsjøen. Tabellen er å forstå slik
at sannsynlighet angir sannsynligheten for at flommen skal
kulminere på en bestemt kotehøyde eller høyere. Totalt skadebeløp
(akkumulerte verdier) for ulike høydenivåer er beregnet ovenfor,
tabell 4.1.3. Sannsynligheten for at flommen skal kulminere innen
et høydeintervall multiplisert med skadeverdien i intervallet,
gir gjennomsnittlig årlig skade i intervallet.
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Tabell 4.1. 4
Gjennomsnittlig årlig skade
(Skarnes) og storsjøen.
Kotehøgde Sannsynl.
%

Sannsynl.
i interv.
%

for jordbruket mellom Os bru
Tot.skade
beløp
1000 kr

50
133

13.5
134
134.5

4.5

135

1.8

193

1156

156

2185

109

3812

103

4840

48

2983
2.7
4640
1.0

0.8

716
1387

5.0

135.5

254

925

23
9.5

507
507

50
27

133.5

Skadeverdi Gj.snitt
i interv. årlig skade
1000 kr
1000 kr

5039

SUM

863

Med de gitte forutsetningene er gjennomsnittlig årlig skadetap
for jordbruket i Os-storsjøen området som følge av flom
kr. 863.000,-.
Med en kapitaliseringsrentefot på 7 % gir dette en
avlingstapsrisiko på omlag 12 mill.kroner.
Størst skade for jordbruket i dette området oppstår ved
store flommer som først kulminerer over kote 134. Dette tilsvarer
ca. 10-årsflom. En viktig årsak til dette er at store potetareal
da settes under vann.
4.1.2 Avlingsskade Funnefoss-Os bru
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av
avlingsskade Funnefoss-Os bru:
Areal under kote 132 m: Korndyrking. Våronn utsettes i påvente
av flom, normalt 3 uker. Redusert avling 100 kg pr. dekar. Med en
kornpris på kr. 2.50,- pr. kg gir dette et avlingstap på
250 kr/daa.
Areal kote 132-133 m: Korndyrking. våronn i normal tid. I
tilfelle oversvømmelse medfører dette avlingstap pga. redusert
veksttid på kr. 250,- pr. dekar. Ekstrakostnader ved 2. gangs
såing utgjør i størrelsesorden 300 kr/dekar. Samlet tap
550 kr/daa.
Areal over kote 133 m Fordeling areal 60 % korn og 40 % potet.
Våronn i normal tid. Potetareal som oversvømmes sås til med korn.
Tap kornareal 550 kr/daa. Tap potetareal 2500 kr/daa.
Jfr. ellers tilsvarende beregninger for Os bru-Storsjøen under
4.1.1.
Med disse forutsetningene og fordeling av jordbruksareal på
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kotehøgder lagt til grunn, er det gjort økonomiske beregninger
over flomskader for jordbruket for ulike flomnivåintervall.
Beregningene er delt opp i 0.5 m nivåintervall fra kote 132 og
oppover, dvs. fra middelflomnivå.
Tabell 4.1. 5
Beregnet skade på ulike høydenivåer mellom Funnefoss og Os bru.
SUM (kr.)
( akkumulert)

Kote < 132 m:

140 daa korn a kr. 250,- =

35.000 kr

Kote 132.5 m:

700 daa korn a kr. 550,- =

385.000 kr

420.000

Kote 133.0 m:

700 daa korn a kr. 550,- =

385.000 kr

805.000

Kote 133.5 m:

600 daa korn a kr. 550,- =
330.000 kr
400 daa potet a kr. 2500 = 1. 000.000 kr

2.135.000

540 daa korn a kr. 550,- =
360 daa potet a kr. 2500 =

3.332.000

Kote 134. O m:

297.000 kr
900.000 kr

En flom som f.eks. kulminerer på kote 133.0 i Dysterudj
Gjersøyen-området gir med de gitte forutsetninger et økonomisk
tap på kr. 805.000,- for jordbruket mellom Funnefoss og Os bru.
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig årlig skadeverdi
for jordbruket i området Funnefoss-Os bru for ulike
høgdeintervall. Prinsippet for beregning er tilsvarende det som
ble benyttet for avlingsskade Os bru- storsjøen i tabell 4.1.4.
Tabell 4.1. 6
Gjennomsnittlig årlig skade for jordbruket rællan F'unnefoss og Os bru.
Kotehøgde Sannsynl.

Sannsynl.

i interv.
%

%

Tot.skade Skadeverdi Gj.snitt
beløp
i interv. årlig skade
1000 kr.

80
132

20
5

133

2

133.5

0.5

35

28

228

34

613

18

1470

22

420
3
805
1.5

SUM

1000 kr.

35
15

132.5

1000 kr.

2135

102

Med de gitte forutsetninger er gjennomsnittlig årlig tap pga.
flom for jordbruket fra Funnefoss til Os bru beregnet til
kr. 102.000,-.
Med en kapitaliseringsrentefot på 7 % gir dette en
avlingstapsrisiko på omlag 1.5 mill.kroner.
Omfanget av skaden for jordbruket øker vesentlig dersom flommen
først kulminerer rundt kote 133.5. I dette området er
potetdyrkinga av større omfang over dette høgdenivået.
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4.2 BEBYGGELSE, KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG, KOMMUNIKASJON
Flom kan medføre betydelige skader på bebyggelse og
kommunaltekniske anlegg langs Oppstadåa/ storsjøen og mellom
Skarnes og Funnefoss. I flomperioder stenges også veier på grunn
av overvann, eller akseltrykk/ fartsgrense må reduseres.
Beregningene i dette kapitlet er basert på data innhentet fra de
berørte kommuner, samt fra Statens Vegvesen.
Bebyggelse
Skader på boliger oppstår i første rekke ved at vann trenger inn
i kloakksystemene og tetter avløpene. Omfanget av skadene
avhenger også av om byggene har kjeller eller ikke. Ved større
flommer (1967) har flomvannet i noen hus stått over bjelkelaget i
1.etasje og opp i ytterveggene. Dette har medført omfattende
reparasjonsarbeider.
Det er ikke foretatt nivellering av kjellernivåer, bjelkelag
m.v., men på bakgrunn av flomsituasjonen i 1967 og økonomisk
kartverk er flomutsatte bygninger registrert. Flommen i 1967
kulminerte ved Skarnes på kote 135.03, som tilsvarer ca
en 65-årsflom.
Ovenfor Skarnes ble 73 boliger, 114 hytter og omlag 40 uthus,
låver og garasjer skadet under flommen i 1967. Hvis en regner at
skadene ved oversvømmelse er i størrelsesorden kr 100.000.- for
bolighus, kr 50.000.- for hytter og kr 12.500.- for uthus m.v.,
vil kostnadene ved en flom av 1967-størrelse beløpe seg til:
Boliger:
kr 100.000.- x 73
Hytter:
kr 50.000.- x 114
Uthus m.v.: kr 12.500.- x 40

=
=
=

Totalt:

kr
kr
kr

7.300.000.5.700.000.500.000.-

kr 13.500.000.-

Nedenfor Skarnes er 10 boliger, 35 hytter (Sanngrunn camping
medregnet) og 8 uthus m.v. flomutsatt ved 1967-forhold. Legges
ovennevnte forutsetninger til grunn, får en følgende skadebilde:
Boliger:
kr 100.000.- x
Hytter:
kr 50.000.- x
Uthus m.v.: kr 12.500.- x
Totalt:

10
35
8

kr
kr
= kr

1.000.000.1.750.000.100.000.-

kr

2.850.000.-

=
=

Ved flommer som opptrer med ca lO-års intervaller og mindre, vil
skadebildet bli forandret fordi disse vil ha lavere kulminasjonsvannstand. Det er antatt at dette representerer et nivå med
beskjedne skader på bebyggelsen. Det er fra distriktet oppgitt at
noen hus kan få vann i kjelleren også ved dette flomnivå.
Det er i beregningene sett bort fra dette, og betraktet
10-årsflom som en nedre grense for flomskader på bebyggelse.
Med utgangspunkt i disse data kan gjennomsnittlig årlig skade
beregnes etter samme metode som foran, kap. 4.1:
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Tabell 4.2.1 Gjennomsnittlig årlig skade på bygninger mellom Os
bru og storsjøen.
Sannsynl.

%

Sannsynl.
i interv.
%

Totalt
skadebeløp

Skadeverdi
i interv.

1000 kr

10

Gj. snitt
årlig skade
i interv.

1000 kr

1000 kr

O

8,5
1,5

6 750

574

13 500

189

13 500
1,4
13 500

0,1

ISUM

763

Med en kapitaliseringsrentefot på 7 % gir dette et kapitalisert
skadebeløp på 11 mill. kroner.
Tabell 4.2.2 Gjennomsnittlig årlig skade på bygninger mellom
Funnefoss og Os bru.
Sannsynl.

%

Sannsynl.
i interv.
%

10

Totalt
skadebeløp

Skadeverdi
i interv.

1000 kr

1000 kr

1000 kr

O

8.5
1.5

1.425

121

2.850

40

2.850
1.4

0.1

Gj. snitt
årlig skade
i interv.

2.850

ISUM

161

Med en kapitaliseringsrentefot på 7 % gir dette et kapitalisert
skadebeløp på 2,3 mill. kroner.
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Kommunaltekniske anlegg
For kommunaltekniske anlegg som vann- og kloakkledninger er det
gjennomført sikringstiltak mot normalflommer for ledninger som
krysser vassdragene. En har gardert seg mot skader ved å
steinsette mot vassdragene og å montere tilbakeslagsventiler på
avløpsrør m.v. Problem kan oppstå dersom flomvann trenger inn i
gamle, utette kloakkledninger. Dette medfører økt belastning på
kloakkrenseanleggene. Flomvannet kan og trenge inn i
overløpsrørene for nærliggende kloakkpumpestasjoner. Hittil har
ingen av de oppførte kloakkrenseanlegg vært utsatt for skader som
følge av flom.
Flom kan medføre at mindre, private kloakkanlegg settes ut av
funksjon for kortere eller lengre tid. Spesielt utsatt er
sandfilteranlegg eller infiltrasjonsanlegg som kan bli tettet
igjen av finstoff i flomvannet. Rehabilitering av et privat
anlegg koster i størrelsesorden 30-50.000 kroner.
Kommunikasjoner
En rekke veier i Storsjøområdet må stenges eller blir berørt på
annen måte ved større flommer. på kart, figur 4.2.1, er vist
punkter hvor veiene var stengt på grunn av flom i 1967.
Selv om flomvannet ikke står fysisk over vegbanen, vil vann i
veglegemet føre til redusert akseltrykk, eventuelt redusert
hastighet.
Følgende veier berøres av flom:
Riksveger:

RV
RV
RV
RV

2
24
175
209

ved Dysterud
ved Størjebygda
ved Skarnes, Melland
Mo - Nord-Odal

Fylkesveger:
FV 283
FV 284
FV 285

Borgen-Ringås
Kjølstad-OS
Engebråten-Auli

Kommunale veger:
Oppstad bru - Slåstad
Os - Borgen
Oppstad bru - Seim
Setersagen - Disenå
Der det ikke er omkjøringsmuligheter vil stengte veger føre til
at store områder blir isolert fra omverdenen. Lokalferdsel må da
foregå med båt. Under storflommen i 1967 gjaldt dette bl.a. de
ovennevnte fylkes- og kommunale veger. Skoleruter, varetransport
m.v. må legges om i disse periodene. Utrykningskjøretøy som
brannbil og sykebil vil ikke kunne ta seg fram dersom det skulle
oppstå en alvorlig situasjon.
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TEGNFORKLARING

N
N

Jernbane
Riks- og fylkesvei
Komunal- og privat vei

Flomutsatt areal i daa
•

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rundt Storsjøen : ca 1900
Størja
: ca 960
Oppstadåa
: ca 3400
Sæt råa
: ca 1020
Glommas ø tside : ca 11 50
Dyståa
: ca 60
7) Glommas vestside: ca 650

Stengte veier i 1967,
pga. flom

Målestokk
o

Skm

Koordinatsystem: UTM, sone 32
Grunnlagsdata:
Statens kartverk N250
Temainformasjon: NVE
D.'Q: 17 Se

Flomutsatt areal (fortegnet målestokk)

93

Uno""ln . NVE-HM,AVO

NVE
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK

Figur 4.2.1 Flomutsatt areal og veger innenfor planområdet.
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stengte veger vil medføre økte transportkostnader. Det
vil føre for langt å lage fullstendige kalkyler over økte
transportkostnader for alle flomutsatte veger i gitte flomsituasjoner. Vegvesenet har i et tenkt eksempel tatt utgangspunkt
i at RV 2 blir stengt ved Dysterud. Det er da forutsatt at det er
mulig å nytte RV 175 fra Seterstøa til Skarnes som omkjøringsveg.
Dette vil medføre en økt omkjøringslengde på 2-3 km. Med en
døgntrafikk på 5000 kjøretøyer økte transportkostnader beregnet
til 30.000 kroner pr. døgn.
En forholdsvis beskjeden økning i omkjøringslengden vil resultere
i vesentlig høyere transportkostnader. For RV 2-trafikken vil en
ved større flommer måtte regne med en vesentlig mer ugunstig
omkjøringsrute enn den som er forutsatt i dette eksemplet. For
enkelte av de kommunale vegene er det som nevnt ikke alternative
omkjøringsveger.
Ved flommer mindre enn ca 5-årsflom er ulempene - og kostnadene likevel langt mindre. Dersom planene om ny trase for RV 2 blir
gjennomført, vil trafikken på denne vegen gå uhindret av flommer
i Glomma.
Vegvesenet har vurdert 3 situasjoner for de aktuelle
riksveger:
1. Nedsatt kjørehastighet med 20 km/t
2. Omkjøring, pr. km økt veglengde
3. Nedsatt tillatt aksellast med 2 tonn

RV
RV
RV
RV

2
24
175
209

Situasjon 1

Situasjon 2

Situasjon 3

kr/døgn og km

kr/døgn og km

kr/døgn og km

10 000
3 500
2 500
1 700

4 000
1 500
1 000
700

2 000
700
500
400

I det store og hele må overslagene betegnes som relativt
forsiktige idet det teoretisk kan tenkes situasjoner hvor enkelte
av tallene ovenfor kan økes vesentlig. Kostnadene representerer
kun økte transportkostnader i form av kjøretøykostnader,
tidskostnader og aksellastkostnader. Kostnader til forsterket
vedlikehold og eventuelle utbedringer er holdt utenfor.
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4.3 MILJØ
storsjøen er et yndet utfartsmål for ulike friluftsaktiviteter.
Det er anlagt flere småbåthavner i Oppstadåa og i storsjøen og
det er et yrende båtliv på storsjøen sommerstid. Et stort
friluftsområde er under opparbeiding på Bukkeneset i Nord-Odal og
flere mindre, mye brukte badeplasser er anlagt ved storsjøen.
Kostnadene ved opprensking og reparasjon på badeplasser og
båthavner etter større flommer kan dreie seg om betydelige
beløp.
Det drives en del fritidsfiske i storsjøen, også som isfiske.
Glomma mellom Skarnes og Funnefoss er ikke spesielt interessant
når det gjelder fiske etter harr og ørret. Nedstrøms Funnefoss
finnes imidlertid en god del fiskelokaliteter.
I Storsjøen er det store grunne partier som har stor betydning
for faunaen i området. Seimsjøen naturreservat, som omfatter
Seimsjøen, Grunnsjøen og Nora, er opprettet for å bevare det
viktigste av disse områdene. også andre steder langs storsjøen er
det strekninger med naturlig strand-, sump eller skogvegetasjon
som er interessant i botanisk og landskapsmessig henseende.
Spesielt er flommarkskogene, dvs. lauvskogområder som står under
vann i flomperioder, verdifulle fordi de kan inneholde sjeldne
arter og vegetasjonstyper. Flommarkskoger er en naturtype som det
er lite igjen av i lavlandet på Østlandet.

4.4 INTERESSER NEDSTRØMS OG OPPSTRØMS
Etter mandatet
flomproblemene
vil imidlertid
både oppstrøms

skal utvalget vurdere mulige tiltak for å redusere
i Storsjøen-området. Slike tiltak i planområdet
kunne få konsekvenser for vannstandsforholdene
og nedstrøms.

Nedenfor Funnefoss er det både jordbruksareal og bebyggelse som
er utsatt for skader som følge av flom. Tiltak for å bedre
situasjonen i Storsjøområdet påvirker i varierende grad
flomforløpet og flomvannstandene i Glomma ned til øyeren.
Konsekvensene av dette blir vurdert i tilknytning til hvert
alternativ.
I øyeren er det et meget rikt fugleliv og en artsrik fiskefauna.
Nordre øyeren naturreservat, som omfatter den nordlige delen av
sjøen med tilgrensende landområder, er opprettet for å bevare et
av innlandets viktigste våtmarkslokaliteter. I den grad
forholdene i øyeren blir påvirket av tiltak i Storsjøområdet, er
det særlig viktig å klarlegge hvilke virkninger dette kan ha for
Nordre øyeren naturreservat.
Mellom Skarnes og Kongsvinger kraftverk er lite areal utsatt for
oversvømmelse. Senkingstiltak som f.eks. øker vannhastigheten i
Glomma, vil imidlertid kunne medføre økt erosjon i elveløpet i
dette området. Erosjonsfaren blir vurdert i tilknytning til de
aktuelle alternativer.
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5.

AKTUELLE ALTERNATIVER FOR FLOMSIKRING

utvalget har gjennom sitt arbeid drøftet flere løsninger for å
redusere flomproblemene langs Glomma fra Funnefoss til Skarnes,
langs Oppstadåa og rundt storsjøen. Utvalget går nærmere inn på
den tekniske løsning, kostnader, senkingseffekt og konsekvenser
ved følgende alternativer:
1.
2.
3.
4.
5.

Ombygging Funnefoss dam. (3 alternativer)
Endret manøvreringsreglement for Funnefoss kraftverk (2 alt.)
Dam i oppstadåa. (3 alternativer)
Senking av Teinstrømmen (3 alternativer)
Lokale flomverk

Utvalget har lagt spesiell vekt på å få fram den mulige
flomsenkingseffekt som kan forventes ved de ulike alternativer,
og eventuelle hydrologiske konsekvenser for andre deler av
vassdraget. Senkingseffekten danner videre grunnlaget for
landbrukets nytteberegninger, vurdering av konsekvenser for
bebyggelse, kommunikasjoner og miljø. Til slutt er det vurdert
enkelte kombinasjoner av tekniske løsninger.
Det er mange forhold som spiller inn når man skal vurdere et
flomforløp i Skarnesområdet. Området er flatt, med svært lite
fall i Glomma over lange strekninger. Ved store vannføringer i
Glomma vil det også i perioder gå vann opp Oppstadåa, og inn i
Storsjøen. De lokale tilsigsforhold bestemmer i stor grad hvor
lenge dette varer under den enkelte flom. Disse momenter gjør
det vanskelig å trekke entydige konklusjoner om virkning av
ulike tiltak. Utvalget har imidlertid forsøkt å ta hensyn til
dette i sine konklusjoner.
Utvalget har lagt til grunn at flomutsatt areal fortsatt skal
nyttes til jordbruksproduksjon. Utnytting av arealene til andre
formål, eventuell flytting av bebyggelse, tekniske anlegg m.v. er
ikke vurdert.
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5.1 OMBYGGING FUNNEFOSS
Dette alternativet omfatter en ombygging av dammen, enten ved å
skifte ut noen av lukene i dammen eller ved å sprenge en
omløpstunnel. Ved dette økes kapasiteten på dammen og senking av
flomvannstanden oppstrøms oppnås.
Tre varianter av alternativet er utredet, utfra følgende valgte
forutsetninger:
1) Økning av kapasiteten ved vannstand på kote 130.91 fra
1000 m3/s i dag til 1500 m3/s ved å skifte ut to
klappeluker med segment luker (økning med 500 m3/s) .
2) Økning av kapasiteten ved vannstand på kote 130.91 fra
1000 m3/s i dag til 2000 m3/s ved å skifte ut to klappeluker med segmentluker som er noe større enn i alt. 1
(økning med 1000 m3/s) .
3) som alt.1, men ved å sprenge omløpstunnel
For å kunne gjennomføre dette alternativet vil det være nødvendig
med en endring av manøvreringsreglementet for Funnefoss. Ansvarsforhold ved eventuelle erstatningskrav, må avklares på forhånd.

5.1.1 ØKNING AV FLOMAVLEDNINGSKAPASITETEN MED 500 M3/S VED
SEGMENTLUKER
5.1.1.1 Teknisk løsning
siktemålet er å øke flomavledningskapasiteten for dammen ved
Funnefoss.
Kapasiteten skal økes fra 1000 til 1500 m3/s når overvannet ved
Funnefoss ligger på kote 130.91.
Avledningskapasiteten ved denne overvannstand kan økes med 500
m3/s ved å skifte ut 2 av de nåværende klappe lukene (B x H = 20 x
2,2m) med 2 stk. segment luker (B x H = 20 x 5,Om).
Den nødvendige ombyggingen av dammen med utskifting av luker må
gjennomføres i 2 etapper. I første etappe 1.nov. - 15. april
(lavvannsperioden) fjernes det nødvendige av de nåværende
konstruksjonene, og et utvidet dypløp for de nye segment lukene
sprenges ut.
Etter et opphold i flomperioden gjennomføres andre etappe i
perioden 1.juli til 15.april. I denne etappen bygges de nye
betongkonstruksjonene og lukene monteres.
Beregningene både for dette og alt. 5.1.2 er beheftet med
usikkerhet når det gjelder nivå for overvann og undervann. Dersom
utførelse blir aktuelt, bør problemet vurderes nærmere ved hjelp
av modellforsøk.
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5.1.1.2 Kostnadsoverslag
Kostnadene ved en ombygging av dammen etter dette alternativet er
beregnet til 48.5 mill. kr i prisnivå 01.01.90.
5.1.1.3 Senkingseffekt
Ved vannføringen 1500 m3/s vil overvannstanden ved Funnefoss
ligge på kote 130.91 dersom kapasiteten økes med 500 m3/s. Dette
er 39 cm lavere enn etter "kurve 5" som overvannet skal følge i
henhold til gjeldende manøvreringsreglement. Denne effekten
reduseres oppstrøms og utgjør f.eks 17 cm ved Skarnes ved
vannføring 1500 m3/s.
Nedenstående tabell viser senkingen ved ulike vannføringer ved
Funnefoss (VM1= øvre lensefeste) og Skarnes:
Vannføring (m3/s)

1500

2000

2500

3000

Senking ved
Funnefoss (cm)

39

17

9

O

Senking ved
Skarnes (cm)

17

7

4

O
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5.1.2 ØKNING AV KAPASITETEN MED 1000 M3/S VED SEGMENTLUKER
5.1.2.1 Teknisk løsning
En har også vurdert en ytterligere økning av flomavledningskapasiteten ved ombygging av dammen.
Overslagsmessig vil kapasiteten kunne økes fra 1000 til 2000 m3js
med overvannet ved Funnefoss på kote 130.91 ved å skifte ut de
nåværende klappe lukene (B x H = 20 x 2 , 2m) med 2 stk.
segment luker (B x H = 20 x 6,Om).
Teknisk løsning forøvrig er den samme som for alternativ 5.1.1.
5.1.2.2. Kostnadsoverslag
Kostnadene ved en ombygging etter dette alternativer beregnet
til 54.0 mill. kr i prisnivå 01.01.90.
5.1.2.3 Senkingseffekt
Dette alternativet gir en noe større senking av flomvannstandene
for overvann Funnefoss enn alt. 5.1.1. Følgende senking av
vannstanden ved Funnefoss (VM1=øvre lensefeste) og Skarnes VM er
beregnet:
Vannføring (m3js)

1500

2000

2500

3000

Senking ved
Funnefoss (cm)

111

70

54

39

38

22

14

9

Senking ved
Skarnes (cm)
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5.1.3 ØKNING AV KAPASITETEN MED 500 M3!S VED OMLØPSTUNNEL
5.1.3.1 Teknisk løsning
Målsettingen er den samme som for alt.5.1.1:
Flomavledningskapasiteten forbi Funnefoss skal økes med 500 m3/s
når overvannet ved Funnefoss ligger på kote 130.91. I prinsippet
kan en omløpstunnel legges enten langs en av sidene i elven eller
midt i elveløpet.
Alle forhold tatt i betraktning har en vurdert det som den beste
løsningen at tunnelen legges på venstre side (sørsiden)av elven
mellom Kongsvingerbanen og avløpskanalen fra Funnefoss kraftverk.
Denne løsningen er tegnet inn på figur 5.1.1. Valget av
plassering er begrunnet med at det er mulig å sprenge det
vesentlige av forskjæringer og hele tunnelen med en relativt
moderat fangdambygging. Foruten Funnefoss kraftverk er det bare
ett gårdsbruk i nærheten av tunneltraseen. Tunnellengden blir
omtrent den samme som for alternativet midt i elven.
Alternativet midt i elven blir vurdert som ugunstigere av
følgende grunner:
- Medfører omfattende fangdambygging.
- Reduserer overløpskapasitet på selve dammen som må
kompenseres med økt tunnelkapasitet.
Alternativet på høyre side av elven vurderes ugunstig av følgende
grunner:
- Lang tunneltrase.
- Tunneltraseen må passere like under industribygg og
boligområde.
- Mest usikkert fjellforløp.
For det valgte alternativet kjenner en fjellets overflate i ett
punkt i tillegg til ved innløp og utløp hvor det er fjell i
dagen. Det ene punktet refererer seg til grunnboringer som er
utført i forbindelse med bygging av broen over Kongsvingerbanen.
ut fra terrenget og synlig fjell langs avløpskanalen har en
antatt at fjelloverflaten er tilnærmet horisontal. Avvik fra
denne antakelsen som fører til for liten overdekning over
tunnelen, vil måtte få konsekvenser i ugunstig retning for
kostnadene.
Som avstengningsorgan for tunnelen er det regnet med 2 stk.
segmentluker, B x H = 15 x Sm, plassert i det brede
innløpspartiet til kanalen oppstrøms tunnelen.
5.1.3.2 Kostnadsoverslag
Kostnadene til en omløpstunnel med nødvendige avstengningsorganer
er beregnet til 66.0 mill. kr i prisnivå 01.01.90.
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5.1.3.3 Senkingseffekt
Effekten blir tilsvarende som alt. 5.1.1. Nedenstående tabell
viser senkingen ved ulike vannføringer ved Funnefoss (VM1=øvre
lensefeste) og Skarnes VM:
Vannføring (m3/s)

1500

2000

2500

3000

Senking ved
Funnefoss (cm)

39

17

9

O

Senking ved
Skarnes (cm)

17

7

4

O

o
rommer/ap med

,~::;;;~,;la;;e;;1uke

--

~-~

I
i

~~-I·-------

l

2. stk segmentluker
15,15m

--------

Figur 5.1.1
Funnefoss kraftanlegg, kartskisse. Omløpstunnel inntegnet.
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5.1.4 Konsekvenser

Hydrologi
Det er vurdert konsekvensen av det mest omfattende alternativet,
økning av tappekapasiteten med 1000 m3/s.
Forandringene av flomvannføringene nedenfor Funnefoss vil avhenge
noe av hvordan de nye flomlukene blir regulert. Det er kjørt en
forenklet routingberegning for noen flomforløp, 1958, 1966 og
1967. Disse beregningene viser små forandringer ned til øyeren.
For en mer eksakt beregning vil det kreves omfattende
modellarbeid.
Alternativet krever endring av manøvreringsreglementet for
Funnefoss. Det nye reglementet kan inneholde bestemmelser om at
nåværende avløpsforhold skal gjenopprettes hvis det kan påvises
skadelige virkninger av det nye reglementet.
Senking av vannstanden i flom ved Funnefoss vil gi økt hastighet
i elveprofilet oppstrøms. Dette kan igjen føre til økt erosjon på
strekningen. Størst betydning har hastighetsøkning ved de større
flommene, hvor små endringer av hastigheten kan utløse kraftig
erosjon. En økning av kapasiteten med 1000 m3/s kan derfor utløse
behov for erosjonssikring. Dette gjelder særlig mellom Funnefoss
og Teinstrømmen hvor effekten er størst.

Landbruk:
Ombygging av dammen vil ha størst effekt for jordbruksarealene
som ligger nedenfor Teinstrømmen. Tiltaket vil således ha
begrenset effekt for jordbruksarealene langs Oppstadåa og i
storsjøen-området.
Ved en vannføring på 2000 m3/s vil senkingseffekten ved Skarnes
bare være 22 cm dersom flomavledningskapasiteten økes med 1000
m3/s. Effekten i cm avtar med økende vannføring. Ved de største
skadeflommene har således dette alternativet beskjeden betydning
for sikring av jordbruksinteressene.

Bebyggelse, kommunikasjon m.v.
Konsekvensene av ombygging av dammen anses minimale for området
ovenfor Skarnes. Nedenfor Skarnes vil de aktuelle cm være av
betydning for blant annet Rv.2 ved Dysterud, Sandgrunn camping og
bebyggelsen ved Disenå, langs sæteråa og Dyståa.
Under ombyggingen av dammen må riksvegen som går over dammen,
stenges i 16 1/2 måned dersom løsningene med segmentluker
velges. Dersom alternativet med omløpstunnel gjennomføres, kan
riksvegen holdes åpen i hele anleggsperioden.
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MiljØ:
Gjennomføring av dette alternativet vil neppe få store
konsekvenser for fisken i vassdraget bortsett fra den effekten
endringen av vannkvalitet som redusert tilførsel av Glommavann
vil medføre i storsjøen, jfr kap. 5.3.4. Glomma mellom Skarnes og
Funnefoss er relativt lite interessant med hensyn til viktige
sportsfiskearter som harr og ørret, mens det nedstrøms Funnefoss
finnes en del gode fiskelokaliteter. Gjennomføring av
alternativet antas ikke å ville medføre så merkbare endringer av
flomforløpet i 0yeren at dette vil få vesentlige konsekvenser for
faunaen der.
såvidt en kjenner til, vil gjennomføring av alternativet ikke
berøre vesentlige frilufts- eller naturverninteresser. Bortsett
fra den mulige endringen i Storsjøens vannkvalitet, antar en at
gjennomføring av alternativet ikke vil få vesentlig betydning for
forurensningsforholdene i vassdraget.
Dersom løsningen med omløpstunneler velges, vil området mellom
riksvegen og Kongsvingerbanen bli dominert av inntakskanalen med
skjæringer. Tilsvarende vil friluftsområdet nedstrøms Funnefoss
bli dominert av den 120m lange utløpskanalen fra omløpstunnelen.

Vannkraftinteressene:
Senkingen av overvannet i flomperiodene vil føre til produksjonstap i Funnefoss kraftverk, som kan kompenseres ved en mindre
økning av vintervannstanden.
Se videre kap. 5.2.4 angående formalia omkring endring av
manøvreringsreglement.
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5.2

ENDRING AV MANØVRERINGSREGLEMENTET FUNNEFOSS

Det er lagt fram to alternativer for endring av
manøvreringsreglementet for Funnefoss. Sammenlignet med dagens
reglement vil alternativene innebære en lavere flomvannstand
opp strøms i Glomma samt i Oppstadåa og Storsjøen.
Ved å utnytte eksisterende tappe organer maksimalt fra en gitt
vannføring oppnås en slik senking. Virkningen er størst på
vannføringer omkring middelflomnivå. Figur 5.2.1 viser
vannføringskurvene for Funnefoss og Skarnes med dagens reglement
og ved maksimal utnyttelse av tappekapasiteten.
For å unngå tap for kraftverket, er redusert produksjon i
flomperiodene kompensert med en høyere vannstand ved lave
vannføringer, enten hele året eller kun om vinteren. Det er
regnet med at en slik endring totalt sett vil få en positiv
effekt for landbruket, ved at forholdene blir bedre i
vekstsesongen.
Ansvarsforhold ved eventuelle erstatningskrav som måtte følge av
endringen, må avklares på forhånd.
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Figur 5.2.1
Vannføringskurver for Funnefoss overvann og Skarnes med dagens
reglement (kurve 5) og med maksimal utnyttelse av tappekapasiteten.
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5.2.1 ALTERNATIV 1
5.2.1.1 Teknisk løsning
Det kreves ingen tekniske

inngr~p

eller endringer.

Manøvreringsreglementet endres til:
"I vinterperioden 15.10 - 20.04 holdes overvannet på kote 130.30
når vannføringen er lik eller mindre enn 365 m3/s. Ved større
vannføringer enn 365 m3/s følges kurve 5. (se figur 5.2.1)
I sommerperioden 21.04 - 14.10 følges kurve 5 for vannføringer
mindre enn 600 m3/s. 600 m3/s tilsvarer kote 130.55 på kurve 5.
Ved vannføringer større enn 600 m3/s holdes overvannet på kote
130.55 inntil maksimal tappekapasitet er utnyttet."

5.2.1.2 Kostnadsoverslag
Ingen kostnader til teknisk inngrep.
Endringen av manøvreringsreglementet fører ikke til endringer i
den totale midlere årlige kraftproduksjon. 0.9 GWh vil imidlertid
bli konvertert fra sommer- til vinterkraft. Dette vil føre til at
midlere produksjonsverdi øker med ca kr 90.000.- pr. år.

5.2.1.3 Senkingseffekt
Vannføringskurven ved Funnefoss overvann etter endret reglement
er vist i figur 5.2.2, sammen med kurve 5 som nå benyttes.
Basert på vannstanden ved Funnefoss etter endret reglement og
modell for vannlinjeberegning er det beregnet de tilsvarende
vannstander ved Skarnes VM. Grunnlaget som er lagt inn i modellen
framgår av kap. 3.3.3.
på grunnlag av vannlinjeberegningene er vannføringskurve ved
Skarnes VM etter endret reglement plottet i figur 5.2.2 sammen
med den nåværende.
Vannstandsendringene for henholdsvis vinter- og sommerperioden
framgår av tabell 5.2.1. I sommerperioden dreier alternativet seg
om en senking av flomvannstandene, men ingen endring av
vannstanden ved lave vannføringer. Senkingseffekten opphører for
vannføringer over 2500 m3/s. I vinterperioden er effekten
motsatt, nemlig en heving av vannstanden ved lave vannføringer,
mens vannstanden for vannføringer over 365 m3/s er uendret.
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Tabell 5.2.1
vannstandserrlringer ved Funnefoss og Skarnes (beregnet) etter alt. 1.
Vannføring (m3/s)
400 500 1000 1200

1500

2000

200

300

(15.10-20.04)
Funnefoss: +47

+20

+ 8

O

O

O

O

O

O

O

SkaI:nes VM: +43

+19

+ 7

O

O

O

O

O

O

O

(21. 04-14 .10)
Funnefoss:
O

O

O

O

O

-36

-52

-40

-12

O

Skarnes VM:

O

O

O

O

-20
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-19

- 4

O

100
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Figur 5.2.2
Vannføringskurver for Funnefoss overvann før og etter alt. 1.
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5.2.2 ALTERNATIV 2.

5.2.2.1 Teknisk løsning
Det kreves heller ikke for dette alternativet noen tekniske
inngrep eller endringer.
Manøvreringsreglementet endres til:
"Overvannet skal hele året holdes på kote 130.38 og tillates
overskredet kun når tappekapasiteten er fullt utnyttet."

5.2.2.2 Kostnadsoverslag
Ingen kostnader til tekniske inngrep.
Endringen av manøvreringsreglementet vil føre til et tap i
midlere årlige kraftproduksjon i Funnefoss kraftverk for
sommerperioden 21.04 - 14.10 på 1.6 GWh. Midlere årlig
kraftproduksjon i vinterperioden 15.10 - 20.04 vil øke med 1.2
GWh. på grunn av den høyere verdien av vinterkraften vil
endringen gi en årlig netto inntekt på ca kr 80.000.-

5.2.2.3 Senkingseffekt
Vannføringskurven etter endret reglement er vist i figur 5.2.3,
sammen med kurve 5 som nå benyttes.
Basert på vannstanden ved Funnefoss etter endret reglement er det
i modell for vannlinjeberegning beregnet de tilsvarende
vannstander ved Skarnes VM. Grunnlaget som er lagt inn i modellen
framgår av kap. 3.3.3.
på grunnlag av vannlinjeberegningene er vannføringskurve etter
endret reglement plottet i figur 5.2.3 sammen med den nåværende.
Vannstandsendringene for noen utvalgte vannføringer framgår av
tabell 5.2.2.
Endringen av manøvreringsreglementet fører til at overvannet ved
Funnefoss vil ligge på kote 130.38 i hele vinterperioden (15.10 20.04) og i gjennomsnitt 95% av sommerperioden (21.04 - 14.10). I
de resterende 5% av sommertiden vil overvannet stige over kote
130.38 når vannføringen blir større enn 1200 m3/s.
Varighetskurver som viser dette, er gjengitt i vedlegg III og IV.
For vannføringer over 1200 m3/s vil overvannet følge
kurven for maksimal tappekapasitet. Effekten av endring i
reglementet opphører for vannføringer større enn 2500 m3/s.
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Tabell 5.2.2
Vannstandsendringer ved F\mnefoss cq Skarnes (beregnet) etter alt. 2.
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5.2.3 Konsekvenser
Hydrologi
Alternativet med å endre nåværende reglement for Funnefoss, men
beholde eksisterende tappeorganer vil gi små forandringer av
vannføringene nedstrøms.
Det er kjørt routingberegning for flomforløpene i 1958, 1966,1967
og 1982. Beregningene viser at vannstanden vil stige med
maksimalt 2-3 cm i Glomma ned til øyeren ved middelflom.
Endringen av reglementet påvirker ikke vannstandsforholdene
ved vannføringer i Glomma ved Funnefoss over 2500 m3/s.
De samme forutsetninger som nevnt i kap. 5.1.4 ligger til grunn
for disse beregningene. For å kunne si noe mer eksakt om
konsekvensene av reglementsendring for vassdraget nedstrøms
kreves en mer omfattende analyse.
Landbruk:
I forbindelse med forslaget om endret manøvreringsreglement ble
det fra jordbruksinteressene sin side pekt på nødvendigheten av å
vurdere fordelene ved redusert flomvannstand opp mot ulempene ved
høyere vintervannstand. For å kunne vurdere om en viss heving av
vintervannstanden ville medføre skader på dreneringssystemene på
lavtliggende jordbruksareal, ble overvannet ved Funnefoss holdt
på kote 130.30 i perioden 12.11.87 til 15.11.87.
Landbrukskontorene undersøkte i dette tidsrommet grøfteutløpet på
lavtliggende areal. Undersøkelsene viste at heving av
vintervannstanden kan medføre at grøfteutløpene på enkelte
spesielt lavtliggende areal blir liggende under vann/i
vannskorpa. på disse arealene kan en risikere at grøfteutløpene
fryser. Heving av vintervannstanden kan og i spesielle tilfelle
medføre lavere jordtemperatur/teledannelse.
utfra erfaringene fra prøveperioden synes det imidlertid som om
ulempene for jordbruket ved heving av vintervannstanden samlet
sett er små sammenlignet med nytten. For enkelte spesielt utsatte
areal kan imidlertid heving av vintervannstanden føre til
forverrede forhold. For jordbruket vil det være av marginal
betydning om vintervannstanden er 130.30 eller 130.38 ved
Funnefoss.
Selv om senkingseffekten er relativt beskjeden, kan noen få cm
enkelte år være avgjørende for oversvømmelse av betydelige
områder, f.eks der det allerede er bygd lokale flomverk. Effekten
av endret manøvreringsreglement vil være størst for arealene
nedenfor Teinstrømmen.
Dersom manøvreringsreglementet endres slik som foreslått, bør
dette gjøres for en tidsavgrenset periode, f.eks. 5 år. på
bakgrunn av erfaringer fra denne perioden, må en avgjøre om
endringa i reglementet skal gjøres permanent.
I prøveperioden bør det foretas grunnvannsmålinger der en nytter
samme målepunkt som ved tidligere grunnvannsundersøkelser.
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Bebyggelse, kommunikasjon m.v.
Den foretatte prøveperioden 12. - 15. november 1987 viste at en
vintervannstand på kote 130.30 ved Funnefoss ikke vil ha noen
negative konsekvenser for bebyggelse, kommunikasjoner og miljø
ovenfor Funnefoss.
Hvilken positiv effekt dette alternativet har for de samme
interessene kan først fastslås når man eventuelt har prøvd en
lengre periode. Umiddelbart synes dog den positive effekten å bli
liten for bebyggelse, kommunaltekniske anlegg og kommunikasjon.

MiljØ
Gjennomføring av dette alternativet vil neppe få store
konsekvenser for fisken i vassdraget bortsett fra den effekten
endringen av vannkvalitet som redusert tilførsel av Glommavann
vil medføre i storsjøen, jfr kap. 5.3.4. Glomma mellom Skarnes og
Funnefoss er relativt lite interessant med hensyn til viktige
sportsfiskearter som harr og ørret, mens det nedstrøms Funnefoss
finnes en del gode fiskelokaliteter. Gjennomføring av
alternativet antas ikke å ville medføre så merkbare endringer av
flomforløpet i øyeren at dette vil få vesentlige konsekvenser for
faunaen der.
såvidt en kjenner til, vil gjennomføring av alternativet ikke
berøre vesentlige frilufts- eller naturverninteresser. Bortsett
fra den mulige endringen i Storsjøens vannkvalitet, antar en at
gjennomføring av alternativet ikke vil få vesentlig betydning for
forurensningsforholdene i vassdraget.

Vannkraft interessene
Forskjell i verdi for de marginale økningene av
produksjonsverdien ved de to alternativene er ubetydelig.
Alternativ 1 for endret manøvreringsreglement er klart mer
komplisert enn alternativ 2, og dermed noe vanskeligere å
etterleve og å kontrollere.

5.2.4

Konsesjonssøknad

Manøvreringsreglementet for kraftutbygging gis ved Kongelig
resolusjon, i forbindelse med at det gis konsesjon for
kraftutbygging.
For å endre et manøvreringsreglement, kreves full
konsesjonsbehandling etter Vassdragsloven. Det er kun
konsesjonæren som kan søke om endringer, noe som i dette tilfelle
vil si Akershus Energiverk.
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Til konsesjonsbehandlingen kreves konsekvensvurderinger for
allmene interesser, som ved vanlig utbygging bekostes av søkeren.
Omfanget blir ofte stort og kostbart, og i en sak som denne må
det forutsettes at det på forhånd er enighet om hvem som skal
dekke saksomkostninger.
Nytt reglement kan også utløse krav om nye erstatninger og
muligens skjønn fordi forutsetningene for det opprinnelige
reglement, med tilhørende erstatninger og avtaler blir endret.

59

5.3

DAM I OPPSTADÅA.

Bakgrunn og historikk.
Et av de undersøkte tiltak for å redusere flomskadene i
storsjøområdet er basert på bygging av dam i Oppstadåa. En slik
dam kan hindre Glommavann i å strømme inn i storsjøen, og derved
bidra til å senke flomvannstandene i Storsjøområdet.
Dam i Oppstadåa er i utvalgets arbeid utredet fra følgende
synsvinkler:
1- Ren regulering for flomsikring
(To alternativer)
11- Kombinasjon flomsikring og kraftverks-/reguleringsmagasin.
Den tekniske utredningen er av denne grunn bygget opp som to
prinsipielt forskjellige løsninger, som i utførelse er tilnærmet
like, men som forvaltningsmessig er forskjellige.
Dette
forventes å gi en enklere konsekvensvurdering.
Som rent flomdempingstiltak fremmes ett alternativ med, og ett
uten pumpemulighet.
For reguleringsalternativet er det kun
pumpealternativet som er av interesse. Det tekniske materiale
er hentet fra ref (1), ref(2) og ref(6).

* --------------------------Reguleringsdam i storsjøen har vært vurdert av kraftverksinteressene tidligere. I 1957 ble det hos Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) utarbeidet et utkast til en konsesjonssøknad for
regulering av storsjøen med en dam ved Seim gård. Planen innebar
at vårflommen skulle gå som normalt, og dammen først settes etter
kulminasjon. Den planlagte høyeste regulerte vannstand var kote
132.50 m.o.h. Saken ble imidlertid ikke forfulgt videre:
(sitat; GLB's årsberetning 1956/57.)
"ODALSREGULERINGEN.
Etter at grunnundersøkelsene var avsluttet i fjor sommer, ble
det - delvis i samråd med Geoteknisk Institutt - utarbeidet
et forslag til damanlegg som ville skaffe et magasin på ca.
127 mill.m3. Overslaget lød på 6,6 mill.kr. Manglende tilslutning har medført at der - foreløpig - ikke sendes reguleringsandragende."
Magasintabell.
Til vurderingene for reguleringsformål er følgende magasintabell
benyttet:
Vannstand m.o.h.

129.7

Volum i mill.m3

O

130.0
14

131. O
59

132.0

133.0

105

152
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Generelle forutsetninger for beskrivelse og valg av dam.
(Gjelder alle dam-alternativ)
- Damstedet er valgt til området ved Osbrua, og det er en forutsetning at dammen ikke skal virke oppstuvende.
Det innebærer at naturlige avrenningsforhold skal opprettholdes
når dammen er åpen.
- Dammen må tåle vanntrykk fra den ene eller den annen side.
- Eventuelle luker må utformes for 2-veis trykk for
reguleringsalternativet.
- Dammen skal stå åpen i vekstsesongen, d.v.s. fra etter
vårflommens kUlminasjon til medio oktober.
I denne perioden skal båttrafikk ha fri gjennomfart.
- Systemet skal kunne gjøres operativt også i vekstsesongen hvis
flom truer.
- Som damtype er valgt "rubber-dam" (oppblåsbar gummidam), som
både teknisk og økonomisk er velegnet for prosjektet.
- Det er valgt et pumpeanlegg for 30 m3/s mot ca. 5.0 m løftehøyde,
installert i dammens vestre vederlag.
For reguleringsalternativet kan pumping være aktuelt både til og fra Glomma.
For å opprettholde naturlige avrenningsforhold gjennom oppstadåa,
er det vurdert som nødvendig å legge dammens terskel (dvs laveste
punkt under vann) på kote 129.0 moh. på grunn av praktiske og
økonomiske begrensninger både for gummidam og pumper, blir da
overløp ved stengt dam liggende 5.0 - 5.5 m høyere, dvs. kote
134.0 - 134.5 moh. Valg av damkrone for den tekniske utredning er
begrunnet nedenfor.
Valg av damkrone.
I konsulentens utredning, ref. (1), er det vurdert og beregnet
flomstigninger for 64 år fra 1924 til 1987. I 60 av disse år er
flomstigningen mindre enn kote 134.0, ett år har en stigning til
kote 134.5 mens de øvrige 3 år har en stigning til kote 135.0 135.2. Se Figur 5.3.1.

Antall

år
5

131,0

132,0

133,0

134,0

135,0

Vannst.nivå k.

Figur 5.3.1. VM Skarnes. Vannstandshyppighet 1924-87. (fra ref(l»
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For konkretisering av prosjektet og beregning av kostnader, ble
det valgt en overløpskrone på kote 134.0. Flommer over dette
nivå, dvs med gjentaksintervall ca 10 år, vil gi overløp fra
Glomma til storsjøen. Selv i disse årene med overløp fra Glomma,
er det beregnet tildels betydelig flomsenking i Storsjøområdet,
se tabeller 5.3.1 og 5.3.2.
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5.3.1
5.3.1.1

Flomsikring ved dam med pumpestasjon.
Teknisk løsning.

I dette alternativet er den tekniske løsning basert på forutsetningene som beskrevet foran. En "gummidam" har en begrensning
på ca. 5 m vanntrykk, noe som passer godt med den valgte
damkrone på kote 134.0. Bunnen i oppstadåa og bredden ved det
valgte damsted sikrer oss naturlige avløpsforhold med terskel på
kote 129.0.
Dammen er plassert ca. 40 m nedstrøms Osbrua, hvor bredden av
elven er ca. 70 m.
Selve gummidammen får en lengde på 45 m, mens
pumpeseksjonen dekker 15 m. Et mindre parti av dammen kan sikres
for båttrafikk ved å flislegge gummidammen.
Pumpestasjonen anlegges på vestsiden av elven og i forlengelse av
damaksen, se figur 5.3.2.
størrelse og plassering av dammen er kun av orienterende karakter, da det ikke er utført grunnundersøkelser, men kun en enklere
opplodding i området. Det vises til rapport (Ref.(2)) for detaljer vedrørende tekniske løsninger.
Pumpestasjonen vil i en flomsituasjon ha som oppgave å holde
vannstanden i Oppstadåa på et lavest mulig nivå ved å pumpe
lokaltilsig over dammen til Glommasiden. Det kan installeres
automatikk for styring av pumper i forhold til vannstanden.
Ansvaret og reglementet for drift av anlegget er omtalt på s. 75.
Rent praktisk vil gummidammen bli pumpet opp om våren, vanligvis
ultimo april ved vannstandstigning i Glomma.
I beregningene for
vurdering av flomsenkingseffekten, er pumpene startet fra nivå
kote 130.7 m.o.h., og pumping av vann fra storsjøen og ut i
Glomma fortsetter da til flommen i Glomma kulminerer. så snart
vannstanden i Glomma har sunket forbi vannstanden i oppstadåa,
kan dammen åpnes og pumping opphøre. Vannstanden i Glomma går
etter kulminasjon normalt raskere ned enn pumpekapasiteten tillater i Oppstadåa ved lukket dam.
Flomtopper kan imidlertid også forekomme i løpet av sensommeren,
og det kan da være nødvendig å gjøre dam/pumpesystemet operativt
på nytt. Anslagsvis vil dette være nødvendig hvert annet år.
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Kostnadsoverslag.

Det regnes med en lavvannsesong for bygging av dammen, dvs. en
høst/vinter-periode. Med normale klimatiske forhold er kostnadene beregnet pr.01.06.1990:
Bygningsmessig totalt
"Rubber dam"
Pumpestasjon, maskin og elektro
Renter i byggetid
Investeringsavg. 7 %
Planlegging, byggeledelse 8 %
Erstatninger, tiltak, landskapspleie og uforutsett
utbyggingskostnader totalt

6.9 mill. kr.
7.9 mill. kr.
11. 3 mill. kr.

-------------26.1
1.3
2.1
2.3

mill.
mill.
mill.
mill.

kr.
kr.
kr.
kr.

5.2 mill. kr.

-------------37.0 mill. kr.
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Driftskostnader knytter seg til betjening, strømleveranse og vedlikehold.
For en midlere oppumpet vannmengde på 78 mill.m3, vil
det bli et kraftbehov på 1.5 GWh pr. år. Driftskostnadene er i
forprosjektet vurdert til kr 700 000,-. Av sum midlere
driftskostnader vil således strømleveransen kunne utgjøre 2/3.
5.3.1.3

Senkingseffekt.

Beregnet maksimalvannstand i Oppstadåa oppstrøms dammen i 9 utvalgte år med høyt avløp i vårperioden (aven årrekke på 64 år)
fremgår av tabell 5.3.1. Beregningene viser at vannstanden i
Oppstadåa/ storsjøen i 4 av disse 9 vannrike år går over kote
132.0 m.o.h., mens kote 133.0 m.o.h. kun overstiges en gang.
Tabell 5.3. L
Dam Oppstadåa.

Vannstandsforhold ved vårflom.

DAGER MED

ÅR
1931
1934
1950
1951
1959
1966
1967
1977
1985

MAKS. VANNsr.

OVERlØP OVER
K. 134.0

OPFsrADM
KarE

5
6

132.3
132.9
131.5
131.5
131.5
132.4
134.1
131.2
131.5

-

5
10

-

-

MAKS. VANNsr.
GI..CMo1A

REDUSER!'

KarE

VANNSTAND
( M )

134.5
135.2
133.2
132.8
133.7
135.0
135.1
132.8
133.6

2.2
2.3
1.7
1.3
2.2
2.6
1.0
1.6
2.1
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5.3.2

Flomsikring ved dam uten pumpestasjon.

Det er også vurdert et damalternativ uten pumpestasjon. Dette er
et rimeligere alternativ, men det gir ikke samme grad av flomsikring.

5.3.2.1

Teknisk løsning.

Den tekniske løsning blir for dette alternativ en dam av samme
type, "rubber dam" med større lengde: 65 m.
Dammen pumpes opp om våren, og vannstandsstigningen i Oppstadåa
skjer i takt med tilsiget inntil vannstanden på begge sider av
dammen når samme nivå, eller hvis Glomma-flommen er stor, vannet
går over dammen og inn i storsjøen.

5.3.2.2

Kostnadsoverslag.

Det regnes med en lavvannsesong for bygging av dammen, dvs. en
høst/vinter-periode. Med normale klimatiske forhold er kostnadene beregnet pr. 1.06.1990:
Bygningsmessig totalt
"Rubber dam"
Renter i byggetid
Investeringsavg. 7 %
Planlegging, byggeledelse 8 %
Erstatninger, tiltak, landskapspleie og uforutsett
utbyggingskostnader totalt

4.7 mill. kr.
11. 5 mill. kr.

16.2 mill. kr.
0.9 mill. kr.
1. 2 mill. kr.
1. 3 mill. kr.
3.0 mill. kr.
22.6 mill. kr.
==============

De årlige driftskostnader for dette alternativer beregnet å bli
ca. kr. 150.000.

5.3.2.3

Senkingseffekt.

Beregnet vannstand for de samme 9 utvalgte vannrike år som i
alternativet med pumpestasjon, er satt opp i tabell 5.3.2.
Vannstandsstigningen uten pumper synes å bli 0.9 - 1.5 m høyere
enn med pumper.
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Tabell 5.3.2.
Dam Oppstadåa uten pumpestasjon.
Maksimale vannstander i Oppstadåa.

ÅR
1931
1934
1950
1951
1959
1966
1967
1977
1985

Maks. vannst.
Oppstadåa, kote
133.4
134.4
132.7
132.8
132.8
133.8
135.0
132.7
132.7

Senking
(m)
1.1
0.8
0.5
0.0.9
1.2
0.1
0.1
0.9
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5.3.3

Kombinert flomsikring og regulering for kraftproduksjon.
(Dam med pumpestasjon og regulering om vinteren)

utvalget har vurdert ulike alternativer for kombinasjon av
flomsikring og regulering for kraftproduksjon.
Det ble i utgangspunktet søkt etablert et magasin på ca
80-100 mill.m3 som regulering for kraftproduksjon. En slik
størrelse på magasinet ble ansett nødvendig for å sikre
prosjektets økonomi som kraftutbygging.
For å unngå vesentlige skader på dyrket mark, ble imidlertid HRV
satt lavere, kote 131.0. Senking under tidligere laveste
vannstand, kote 129.7, ble ansett uakseptabelt av natur- og
miljøhensyn og på grunn av fare for erosjon.
Det foreslåtte reguleringsmagasin i Storsjøen er med andre ord
basert på en
skjønnsmessig avveining av ulemper for landbruket, konsekvenser
for natur og miljø og nytte som magasin for kraftverksinteressene.
HRV
LRV

kote 131.0 m.o.h.
kote 129.7 m.o.h.

(Høyeste regulerte vannstand i Storsjøen)
(Laveste regulerte vannstand i storsjøen)

Reg. høyde 1.3 m.
Magasin
59 mill.m3.
Mens naturlig lavvann i Glomma idag er ca. kote 130 ved Skarnes,
var den i eldre tider (dvs. før reguleringene i Glomma) ca. 30 cm
lavere, kote 129.7, se figur 2.3.1. Dette nivå er derfor benyttet
som laveste regulerte vannstand (LRV) om våren. For å utnytte
den nederste del av magasinet om våren er således pumpene
nødvendige. Storsjøen vil derved få en reguleringshøyde på 1.3 m
og et magasinvolum på 59 mill.m3.
5.3.3.1

Teknisk løsning.

Den tekniske løsning blir som for alternativet: Dam med pumpestasjon, kap. 5.3.1.
Drift av reguleringsmagasinet.
Det er forutsatt naturlige forhold i vekstsesongen - til medio
oktober. Etter dette tidspunkt kan dammen igjen pumpes opp, og
lokaltilsiget magasineres. Avhengig av kraftprisene og tilsiget,
kan det bli aktuelt også å pumpe Glomma-vann inn i Storsjøen
etter medio oktober. Øvre grense vil hele tiden være den skisserte HRV kote 131.0 m.o.h., forutsatt at ikke tilsiget overstiger pumpe-kapasiteten ut av Storsjøen.
utover vinteren vil vannet tappes til kraftformål, inntil magasinet når samme nivå som vannet i Glomma. Det vil som regel være
lønnsomt å pumpe den siste del av magasinet ut, hvis ikke vannføringen i Glomma allerede overstiger kraft-verkenes kapasitet
nedover i vassdraget. Pumping etter dette tidspunkt vil bli et
rent flomsikringstiltak.
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Reguleringsalternativet vil gjøre det nødvendig å vurdere konsekvensene av den foreslåtte senking ned mot gammel lavvannstand om
våren. Det blir snakk om en jevn nedtapping over et lengre tidsrom, men det er riktig å påpeke en mulig økt erosjonsfare.
Det høyere vannstandsnivå fra medio oktober er vurdert å ligge
såpass lavt at det ikke skal skape store problemer for landbruket, stikkrenner etc., jfr. dog vurderingene i kap. 5.2.3
vedrørende hevet vintervannstand ved Funnefoss kraftverk.

5.3.3.2

Kostnader og inntekter.

Kostnader.
Bygningsteknisk vil kostnadene bli som for alternativ l: Dam med
pumpestasjon, pkt. 5.3.1, ca. 37 mill.kr. (pr. 1.06.1990), mens
driftskostnadene må forutsettes å bli noe høyere da dammen skal
være operativ over et lengre tidsrom.
Det er ikke gjort konkrete overslag over kostnadene ved en eventuell konsesjonsbehandling, med tilhørende skjønn, erstatninger
og tiltak. Erfaring tilsier at det vil dreie seg om flere millioner kroner i en såvidt komplisert sak som denne.

Kraftproduksjon.
Med en antatt vannstand i storsjøen på kote 130.5 m.o.h. medio
oktober, vil det mangle 26 mill.m3 på fullt magasin. I median (50
% av de undersøkte årene) vil storsjøen fylles til HRV medio
november med eget lokaltilsig. Ved å studere vannføringsstatistikk for Glomma, vil en finne at dette i de fleste år er
vann som ville gitt høst/vinterproduksjon i kraftverkene i
Glomma.
Vannet i et slikt magasin, tappet fra desember til april, vil gi
"prima vinterkraft" i de nedenforliggende kraftverker, som har en
samlet energiekvivalent på ca. 0.27 kWh/m3 fra Funnefoss til
havet.
Fullt magasin med 59 mill.m3. vil derved kunne gi ca. 16 GWh. Til
fratrekk kommer forbruk av pumpeenergi for å få nyttiggjort nederste del av magasinet. Med et anslag på 0.5 GWh blir netto
nytte ca. 15.5 GWh.
Inntekter fra kraftproduksjonen.
Avhengig av betingelsene under magasinering, vil den årlige
verdien av den produserte vinterkraft kunne variere som følger
(talleksempel) :
- Hele magasinet regnes som innvunnet flomtap.
15.5 GWh til 20 øre/kWh = 3.1 mill.kr. inntekt.
- Verdiforringelse fordi vannet kunne vært produsert til
sommerpriser, 15.5 GWh til 10 øre/kWh = 1.5 mill.kr. inntekt.
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Ekstra usikkerhet pga. strenge rammebetingeler, og mulig
manglende fylling etter 15. oktober.
Regner 15.5 Gwh til 5 øre/kWh = 0.8 mill.kr. inntekt.
Hvis vi ser bort fra driftskostnader, synes dette å kunne gi et
investeringspotensiale mellom 11 og 43 mill.kr, som er
kapitalisert inntekt fra kraftproduksjon med kapitaliseringsrentefot 7%.

5.3.3.3

Senkingseffekt.

Effekten som flomdempende tiltak vil i hovedtrekk bli den samme
som beskrevet under alternativ 1, punkt 5.3.1.3.

5.3.4

Konsekvenser.

Konsekvensene for de tre damalternativene vurderes samlet, da
forskjellene er beskjedne.
Der det er påkrevet, er alternativene vurdert for seg.

Hydrologi
Av de alternativer som vurderes i denne rapporten, vil dam i
Oppstadåa gi den største virkningen på flomforholdene nedstrøms.
Flombølgens intensitet vil i stor grad avgjøre hvor stor
flomøkningen vil bli. Det er utført routingberegning for de store
flommene i 1966 og 1967, samt flommen i 1982 som er tilnærmet en
middels vårflom.
I følge beregningene ville vannstanden i Glomma ned til øyeren
stige med ca 5-15 cm, med størst virkning for 1966 og 1982-flom.
Nærmere øyeren dempes virkningen noe. Det er sett bort fra
eventuell demping i systemet Vorma-Mjøsa, samt demping ved
overstrømning av dammen på flommer som går over kote 134.0.
Virkningen på flomforløpet nedstrøms kan videre reduseres noe ved
å stoppe pumpene omkring kulminasjonen (gjelder alternativene
med pumper) .
For flommene i 1966 og 1967 gav beregningene en heving av
vannstanden i øyeren med henholdsvis 2 og O cm, med dagens
avløpskurve. Flommen i 1982 ville i henhold til beregningene ha
kulminert 5-8 cm høyere i øyeren, avhengig av hvordan pumpene ved
dammen i Oppstadåa opereres.
Det må presiseres at dette er beregnete verdier for bestemte
flomforløp under noe forenklete betingelser. For mer eksakte
verdier kreves omfattende modellarbeid.
For å opprettholde vassdragets selvreguleringsevne under ekstreme
flomforhold må det da, som forutsatt under beskrivelsen i
kap.2.3, slippes vann inn i Storsjøen. Dette diskuteres nærmere i
kap. 5.3.5.2 i tilknytning til manøvreringsreglement for dammen.
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Landbruk:
Ved å bygge en dam ved utløpet av Oppstadåa vil jordbruksarealene
langs oppstadåajstorsjøen beskyttes mot flomskader bortsett fra
ved spesielt store flommer.
Som eksempel kan nevnes at 1966 flommen som kulminerte på kote
135.0 i dette området, vil senkes til kote 132.4. For de fleste
av årene synes dammen å kunne føre til at flommene holdes på kote
131.5 eller lavere. Dette gjelder alternativene med pumpestasjon.
Gjennomsnittlig årlig skadet ap for jordbruket i Os bru-Storsjøen
området som følge av flom slik forholdene er idag ble kalkulert
til kr. 863.000,-, jfr. kap 4.1.1.
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig årlig skade for
jordbruket i dette området for ulike høgdeintervall etter at
dammen eventuelt er bygd. De samme prinsipper som i kap. 4.1.1.
er lagt til grunn for beregning av flomskadene (ref (5».
Tall for sannsynlighet for oversvømmelse i os-storsjøenområdet
etter bygging av dam er vist i vedlegg V.
Tabell 5.3.3
Gjennomsnittlig årlig skade for jordbruket mellom Os bru og
Storsjøen ved dam i Oppstadåa.
Kotehøgde Sannsynl.
%

131.5

Sannsynl.
i interv.
%

Tot.skade
beløp
1000 kr.

30
27

132

3

132.5

2

133

1.6

133.5

1.3

134

1.1

134.5

1.0

135

0.9

135.5

0.8

25
ca

7

50

1

154

1.5

382

1.5

716

2.1

1156

2.3

2185

2.2

3812

3.8

4840

4.8

ca 257
0.4
507
0.3
925
0.2
1387
0.1
2983
0.1
4640
0.1

SUM

Skadeverdi Gj.snitt
årlig skade
i interv.
1000 kr.
1000 kr.

5039
25.2

Dersom dammen blir bygget, vil gjennomsnittlig årlig skadetap for
jordbruket i Os-Storsjøen området være i størrelsesorden 25.000
kroner, dvs. 838.000 kroner mindre enn i dagens situasjon.
Netto kapitalisert mer inntekt for jordbruket dersom dammen
bygges, blir da i størrelsesorden 12 mill.kroner
(kapitaliseringsrentefot 7 %). Jordbruksinteressene alene vil
således kunne forsvare en investering på 12 mill.kroner i
bygging av dammen.
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Damalternativet vil medføre høyere vintervannstand i storsjøen.
Dette kan medføre skader på grøfter m.v. på spesielt lavtliggende
jordbruksareal uten at dette er tallfestet nærmere. Ulempene vil
trolig bli noe større enn vurdert i kap.5.2, endring av manøvreringsreglement for Funnefoss.

Bebyggelse, kommunikasjon m.v.
Nedenfor dammen, i Glomma vil tiltaket ikke ha positiv virkning.
I Oppstadåa og storsjøen vil det kunne oppstå erosjonsproblemer
og båttrafikken kan bli hindret. Tiltaket vil ha stor effekt for
flomutsatt bebyggelse langs Oppstadaåa og storsjøen. Det samme
gjelder de flomutsatte vegene i området. Det forutsettes at selv
om det slippes vann ved store flommer, vil nivået innenfor dammen
bli lavere enn uten dam.
Basert på de data som er lagt fram om flomskader i kap. 4.2, og
ved hjelp av samme metode som er benyttet som grunnlag for tabell
5.3.1 foran, er beregnet skadenivå etter at dam er bygget:
Tabell 5.3.4
Gjennomsnittlig årlig skade på bebyggelse mellom Os bru og
storsjøen med dam i Oppstadåa.
Sannsynl.
%

Sannsynl.
i interv.
%

1.3

Tot.skade
beløp
1000 kr.

1.1

1000 kr.

6750

14

13500

135

13500
1.0

s~

1000 kr.

O
0.2

0.1

Skadeverdi Gj.snitt
i interv. årlig skade

13500
149

Dersom dammen bygges, vil gjennomsnittlig årlig skade på
bebyggelse i Os-storsjøen-området bli redusert til kr 149.000.-,
dvs. ca kr 620.000.- mindre enn i dag.
Total beregnet skadereduksjon på bygninger framkommer ved
kapitalisering av dette beløpet (rentefot 7%) og er ca
8.9 mill. kroner

MiljØ.
storsjøen og Glomma oppstrøms Oppstadåas utløp har nedbørfelt av
forskjellig karakter og den naturlige vannkvaliteten er forskjellig i de to vassdragene. Dette kan skyldes at Glomma dekker et
stort og variert nedbørfelt, mens storsjøen ligger under den
marine grense og har tilløp fra høyereliggende skog- og myrområder med svært ensartet avrenning. også belastningen fra bosetting og industri er forskjellig i de to nedbørfeltene.
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ut fra NVEs data fra perioden 1982-87 har innstrømningen av
Glommavann i storsjøen vært følgende:
Tabell 5.3.5
Innstrømming av Glommavann til storsjøen som andel av totalt
tilsig.
~

INNSTRØMMING
FRA GLOMMA
(mill. m3)

1982
1983
1984
1985
1986
1987

20
O
25
O
10
50

% GLOMMAVANN I
INNSTRØMMINGSPERIODEN
82
O
82
O
82
55

% GLOMMAVANN
OVER ÅRET
5.4
O
6.5
O
2.3
9.8

Dette betyr at Glommavann enkelte år ikke trenger inn i storsjøen, mens Glommavann i andre år står for mer enn 80 % av totaltilrenningen i flomperioden og mer enn 10 % av den årlige
totaltilrenningen.
ut fra det foreliggende materialet, som er beheftet med stor
usikkerhet, kan en antyde følgende langtidseffekter på vannkvaliteten i storsjøen ved en eventuell utestenging av Glommavann:
- fargetallet vil øke som følge av det humøse preget på
storsjøens nedbørfelt
- pH vil sannsynligvis gå noe ned
- algevegetasjonen vil gå noe ned som følge av at fargetallet
stiger og lystilgangen blir mindre samt at tilførselen
av næringsrikt Glommavann uteblir
- det økede humus innholdet vil i sterkere grad binde fosfor
- fosforbelastningen fra Glomma vil utebli (beregnet til
600 kg av totalbelastning på 7000 kg i 1982)
Disse vannkvalitetsendringene i storsjøen vil sannsynligvis føre
til en nedsatt fiskeproduksjon og dermed til en redusert interesse for fritidsfiske.
De eventuelle gjenværende krepsebestandene
vil bli relativt sterkt negativt påvirket.
Gjennomføring av dette alternativet antas ikke å ville medføre så
merkbare endringer i vannføringen nedstrøms Funnefoss eller
flomforløpet i øyeren, at dette vil kunne få vesentlige
konsekvenser for fiskeproduksjonen eller fiskemulighetene i
Glomma og for faunaen i øyeren.
Rundt Storsjøen er det en rekke badeplasser, hvorav flere er
sikret og/eller opparbeidet med statlig støtte.
En utestengning
av Glommavann vil kunne ha betydning for når på forsommeren
badeplassene kan tas i bruk samtidig som det kan ha innvirkning
på temperaturen i vannet. Ved Storsjøen er det flere større og
mindre båthavner og brygger samt en rekke enkeltbåtplasser.
Demping av flommen antas å ville ha positiv virkning for
mulighetene til å benytte disse. Når dammen er stengt, som
forutsatt under flomforhold, blir det ikke mulig å passere med
båt.
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utestenging av Glommavann fra storsjøen vil føre til mer stabile
vannstandsforhold slik at de Økologiske variasjonene i
strandsonen vil bli noe redusert.
Dette kan føre til noe endrede
vegetasjonsforhold i strandsonen med mindre innslag av
flommarkvegetasjon enn i dag.
I de grunneste delene av storsjøen, f.eks. i Seimsjøen,
Grunnsjøen og Nora innenfor Seimsjøen naturreservat, vil en
utestenging av Glommavann kunne få betydning for
gjengroingshastigheten.
Flomdempingen vil antagelig øke denne,
mens bortfall av næringstilførsler fra Glomma vil virke motsatt.
For fuglelivet i sjøen vil en flomdemping kunne ha positiv
virkning for hekkesuksessen til en rekke arter og for sjøens
funksjon som trekkområde, mens reduserte næringstilførsler på
lang sikt kan ha negativ effekt for sjøens funksjon som
næringsområde for fugl.
Senket vintervannstand vil kunne ha innvirkning på strandvegetasjonens sammensetning idet det er forskjell på de enkelte
planteartenes toleranse overfor frost- og uttørringspåkjenninger.
Dette kan føre til at en rekke arter ville bli konkurrert ut slik
at vegetasjonen blir mer ensformig.
Den største miljøvernmessige ulempen ved dette alternativet kan
likevel vise seg å være at man bryter inn i et ganske enestående
hydrologisk system som gjennom tidene har utviklet et økosystem
- og delsystemer - som er nøye tilpasset de naturlige
vannstandssvingningene.
I lys av det nylig aksepterte "føre
var-prinsippet" kan det derfor være nødvendig med svært
omfattende og langvarige undersøkelser før dette alternativet kan
tas opp til realitetsbehandling.

5.3.5

Forholdet til Samlet Plan for vassdrag, og en evt.
konsesjonsbehandling

5.3.5.1

Konsesjonsbehandling.

Et reguleringsprosjekt som skissert i det kombinerte alternativet, vil kreve full konsesjonsbehandling etter Vassdragsreguleringsloven av 1917. Dette er en omstendelig og kostbar prosess
som vil kreve flere år.
Etter at vi fikk Samlet plan for vassdrag, har saksbehandlingen
for konsesjonssøknader etter Vassdragsreguleringsloven endret karakter. Et kraftutbyggingsprosjekt må nå først gjennom en forprosjekt-fase og konsekvensutredning, for så å bli plassert i Samlet
plan-systemet. Hvis det der viser seg å komme i utbyggbar
klasse/ kategori, kan det konsesjonsbehandles hvis det er behov
for kraften og interesse for det hos en utbygger.
Samlet plan gjennomgår en oppdatering og "rullering" år om annet.
Tidspunkt for neste Stortingsbehandling er satt til 1992.
på denne
NVE (som
plan) om
Odalen i

bakgrunn fremmet Flomsikringsutvalget en henstilling til
er ansvarlig for de tekniske utredninger til Samlet
å inkludere reguleringsalternativet for Storsjøen i
Samlet plan.
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Det ble bestilt en teknisk utredning fra konsulent
(ref(2}), ajourført og tilpasset Samlet plan, og kostnadene ved
dette ble dekket av NVE og GLB i fellesskap. De ulike fagsystemer
avga foreløpige uttalelser i 1990, og den endelige Vassdragsrapport ble sendt på høring til distrikt og faginstanser i 1991.
utvalgets rapport er ajourført for den tekniske delen, og
samsvarer nå med Samlet Plan-prosjektet.
Ved stortingets behandling av Verneplan IV og Samlet Plan
01.04.93, ble prosjektet plassert i "kategori I" sammen med
"Prosjekter som alle kan konsesjonsbehandles straks og
fortløpende for å bidra til energidekning i årene framover", se
forøvrig kap. 6.6.
5.3.5.2

Manøvreringsreglement.

Glommavassdragets selvreguleringsevne er betydelig under store
flommer. Mellomlagring av vann på oversvømte arealer gir en
demping av flommen i de nedre deler av vassdraget. Spesielt for
øyeren og de lavtliggende områder i Lillestrøm har dette stor
betydning. Flomsikring oppe i vassdraget vil generelt bety mindre
mellomlagring av vann på et gitt nivå.
I konsekvensvurderingene til de ulike alternativer i rapporten er
denne virkningen beskrevet.
For å opprettholde vassdragets selvreguleringsevne under ekstreme
flommer, forutsettes det derfor ved dimensjonering av dam i
oppstadåa at det må slippes inn vann på et gitt nivå. Denne
grense antas å være ved en 50 - 100 års begivenhet.
Manøvreringsreglementet for alle alternativ med dam i Oppstadåa
må derfor inneholde bestemmelser om ansvarsoverdragelse, hvor
myndighetene v/ NVE overtar manøvreringen. Av hensyn til
vassdraget som helhet må da vannet få gå inn i storsjøen.
NVE, Hydrologisk avd. har antydet at en vannføring på 3200 m3/s
ved Solbergfoss, som tilsvarer utløpet fra øyeren, vil
representere en slik grense. Høyere vannføringer gir rask
vannstandsstigning i øyeren av naturgitte årsaker, slik at
skadeomfanget øker raskt. Økning av flomtoppene over dette
nivået, som følge av dam i Oppstadåa, er derfor neppe
akseptabelt.
Den praktiske gjennomføringen aven kontrollert innslipping av
vann til storsjøen er ikke vurdert i detalj. Med dagens godt
utbygde flomvarsling vil man ha fra 3-5 dager før en eventuell
flomtopp er ved Skarnes. Dette gir noe tid til regulering, men
vil likevel kunne gi for rask økning av vannføringen i Oppstadåa,
forutsatt at det ikke også legges begrensninger på tillatt
høydeforskjell mellom Glomma og Storsjøen.
Utvalget finner det riktig å peke på dette, men forutsetter at en
detaljering av et slikt reglement kan og må skje i forbindelse
med den evt. videre behandling av prosjektet.
Ansvaret for regulering etter et slikt reglement vil kunne
bli et samarbeid mellom regulant og fagmyndighet (NOE/NVE).
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5.4

SENKING TEINSTR0MMEN

Problemstilling
som en ser av vannlinjene i figur 3.3.2, er det mest konsentrerte
fallet i Glomma mellom Funnefoss og Skarnes, i Teinstrømmen.
Dette har sammenheng med at elveløpet her snevres kraftig inn.
Dette fører til oppstuving, dels som følge av hastighetsøkningen,
dels som følge av virvel-/ evjedannelse som gjør profilet lite
effektivt. Observasjon av Teinstrømmen i flomsituasjoner viser
kraftig virveldannelse, med tildels bakevjer langs sidene selv i
det smaleste profilet.
En senking av vannstanden oppstrøms Teinstrømmen kan oppnås dels
ved å utvide profilet og derved bringe vannhastigheten nærmere
hastigheten oppstrøms og nedstrøms, dels ved å lage jevnere
overganger som reduserer evjedannelsen og derved øker det
effektive, vannførende profil.
ut fra dette er senkingseffekten av 3 alternative
profilutvidelser beregnet.
5.4.1

Teknisk løsning

Profilutvidelsene i Teinstrømmen er vist på kart og tverrprofil,
figur 5.4.1 og 5.4.2. Samtlige profiler A-M er vist i vedlegg VI.
Alle tre alternativer omfatter graving og sprenging i ca 800
meters lengde langs høyre bredd (vestsiden) ved Sandnesmoen
travbane, som ligger ca 2 km sør for Skarnes bru.
Alternativ 1:
Dette er det mest omfattende alternativet. Det sprenges/ graves
ned til kote 126.2 (NGO-høyde). Det trangeste profilet (profil G)
utvides til bredde 160 m ved kote 126.2.
Alternativ 2:
I sideretningen utvides som i alt. 1, men det sprenges bare ned
til kote 129.2. Dette alternativet tilsvarer den planlagte
utsprengningen i NVEs plan av 1949.
Alternativ 3:
Det sprenges ned til kote 129.2, som i alt. 2, men i sideretning
utvides det smaleste partiet bare til 130 m bredde ved kote
129.2, og tilsvarende mindre i de øvrige profilene.
Breddeutvidelsen er vist på kartet, figur 5.4.1.
Det har vært antydet muligheten for en svært begrenset
utsprengning for å fjerne de deler av profilet i Teinstrømmen som
virker mest oppstuvende. på grunn av de spesielle
strømningsforholdene lar det seg ikke gjøre å beregne effekten av
dette, men vi antar at omtrent samme effekt som i alt. 3 kan
oppnås med en mindre omfattende sprengning på utvalgte punkter.
Dersom Forbygningsavdelingen, NVE (nå: Vassdragsavd.) samtidig
kan benytte Teinstrømmen som steinbrudd for allerede vedtatte
forbygninger i området, vil en også få en samordningsgevinst
økonomisk.
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De spesielle strømningsforholdene i Teinstrømmen gjør at det
knytter seg en del usikkerhet til senkingsberegningene. på grunn
av dette og de konsekvenser en senking kan få med hensyn til
erosjon oppstrøms, bør det ikke foretas utsprengninger i
Teinstrømmen før disse forhold er ytterligere klarlagt. Utvalget
har ikke hatt ressurser til en slik klarlegging.
For de tre alternativer som her er utredet nærmere, er det
forutsatt at det i løsmasser graves til sideskråning 1:1.5 og
forbygges med et gjennomsnittlig O.6m tykt lag sprengt stein opp
til nivå med 1934-flommen. Gravemassene forutsettes planert 7ut
på stedet. I fjell sprenges til loddrette sider. Det lages jevne
overganger mot eksisterende terreng.
Det er regnet med å bruke stein fra sprengningen til nødvendige
forbygninger langs Glomma og oppstadåa. Dels kan dette være en
nødvendig konsekvens av senkingen, se nedenfor.
Travbanen berøres direkte ved graving/ nedsprenging i alternativ
1 og 2. vi har forutsatt at banen kan flyttes noe nærmere
riksvegen. I anleggsfasen vil det være behov for området til rigg
og mellomlagringsplass for steinmasser. vi har forutsatt at dette
lar seg ordne, uten at mUlighetene er undersøkt konkret. Et annet
spørsmål, som vi ikke har vurdert, er om hele travbanen bør
flyttes til en annen lokalitet.
Ved sprengingen er det viktig å få glattet ut profilet og derved
unngå det vesentlige av evjene. Det kan derfor vise seg ønskelig
å sprenge bort spesielle oppstikkende rygger i profilet som ikke
direkte omfattes av de her planlagte arbeider. Det er tatt med et
rundt beløp til dette i kostnadsoverslagene, men det forutsettes
at omfang og betydning av dette vurderes i forbindelse med en
eventuell gjennomføring.
Erosjon
Som følge av senkingen vil strømningshastigheten oppstrøms
Teinstrømmen øke. For en flom på størrelse med 1934-flommen vil
eksempelvis hastighetsøkningen i Glomma bli ca 5% ved det største
alternativet. Dette kan igjen føre til økt erosjon. som nevnt i
kap. 2, er det allerede i dag kritisk med tanke på erosjon på en
del parseller langs Glomma og i Oppstadåa. Økt strømningshastighet kan føre til nye utrasninger, med fare for skade på
bygninger og andre verdier.
Senkingen vil ha effekt i Glomma helt til Kongsvinger kraftverk,
og hele Oppstadåa blir berørt.
Det er svært vanskelig å fastslå i hvilken grad hastighetsøkning
som følge av senking i Teinstrømmen vil bli utløsende faktor for
utrasninger langs Glomma og Oppstadåa. Det vil imidlertid være
rimelig å tilskrive noe av erosjonen dette prosjektet og ta det
med i kostnadsoverslaget. vi har derfor regnet med å bruke
steinen fra sprengingen i Teinstrømmen til å forbygge ca 25 km
strandlinje. Gjennomsnittlig forbruk av stein er anslått til 6-8
m3 pr løpemeter forbygning.
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Senking Teinstrømmen, oversikt.
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Figur 5.4.2 Senking Teinstrømmen, tverrprofil G
3 alternativer for profilutvidelse

5.4.2

Kostnadsoverslag, pr. 01.01.90.

Kostnadsoverslaget er basert på normale priser ved
Forbygningsavdelingens egen drift.
Det er ikke foretatt nærmere grunnundersøkelser, slik at
fordelingen mellom gravemasser og sprenging er noe usikker.
I tråd med praksis ved Forbygningsavdelingens saker, er ikke
erstatning for nødvendig grunn til massetak, adkomst m.v.
inkludert i overslaget.
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Alternativ 1:
Graving, sprenging, forbygging
i Teinstrømmen
Forbygging oppstrøms Teinstrømmen
Sum

kr 62.900.000,kr 13.300.000,kr 76.200.000,-

Alternativ 2:
Graving, sprenging, forbygging
i Teinstrømmen
Forbygging oppstrøms Teinstrømmen
Sum

kr 28.800.000,kr 13.300.000,kr 42.100.000,-

Alternativ 3:
Graving, sprenging, forbygging
i Teinstrømmen
Forbygging oppstrøms Teinstrømmen
Sum

kr 16.000.000,kr 13.300.000,kr 29.300.000,-

Tillegg for de 5 andre parsellene mellom Funnefoss og Skarnes:
kr

Sum
5.4.3

9.200.000,-

Senkingseffekt

Som nevnt i kap. 2.2, utarbeidet Forbygningsavdelingen i 1949 en
plan for senking av Storsjøen ved profilutvidelse i blant annet
Teinstrømmen. Det var planlagt profilutvidelse på ialt 6
parseller mellom Skarnes og Funnefoss.
Basert på målinger under vårflommen i 1988 foreligger vannlinjer
som viser fallet mellom Funnefoss og Skarnes, med nåværende
forhold i elveløpet, for en del vannføringer, jfr. figur 3.3.2.
Som grunnlag for planen av 1949 ble det tatt opp tverrprofiler på
hele strekningen. I Teinstrømmen har Forbygningsavdelingen
supplert med noen profiler under lavvannstandsnivå, opptatt i
1988, jfr. vedlegg VI.
Forbygningsavdelingens matematiske modell for vannlinjeberegning
hvor tverrprofilene er lagt inn, ble kalibrert for de målte
vannstanderj vannføringer, dvs. opp til 1800 m3js. Modellen er
basert på klassisk hydrodynamikk. Etter kalibrering er oppstuving
fra Funnefoss til Skarnes beregnet for større vannføringer. Som
startvannstand for oppstuvingsberegningen er benyttet kurven for
Funnefoss overvann (kurve 5). Tverrprofiler fra elveløpet før og
etter utsprenging er lagt inn, og utfra dette finnes beregnet
senking av vannstanden i Glomma ved Skarnes som følge av
profilutvidelsen.
Det er også beregnet tilleggseffekten av å utvide profilene på 5
steder utenom Teinstrømmen. Dette tilsvarer de parsellene som var
med i planen av 1949.
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Modellforsøk
på oppdrag har Norsk Hydroteknisk Laboratorium bygget en fysisk
modell av Teinstrømmen, med og uten profilutvidelser. To
alternativer ble modellert, alt. 1 og 2. Resultatene framgår av
egen rapport, ref(4). For en flom på størrelse med 1934-flommen
ble senkingen av vannstanden opp strøms Teinstrømmen i modellen
henholdsvis ca 34 cm og ca 17 cm for alternativene 1 og 2.
De spesielle hydrauliske forholdene i Teinstrømmen stiller store
krav til nøyaktigheten av profildata. Med det materialet som
forelå, viste det seg vanskelig å gjenskape fullt ut de
strømningsforhold som er i Teinstrømmen. Dette kan forklare at
det er en viss spredning i resultatene som NHL og NVE har kommet
til.
Vannstand i Glomma ved Skarnes
Den beregnete senkingen av vannstanden oppstrøms Teinstrømmen vil
variere med vannføringen, fra tilnærmet ingen senking av lavvannstand til opptil 30-50 cm på stor flom, avhengig av hvilket
alternativ som eventuelt velges. Resultatene er vist i tabell
5.4.1.
Tabell 5.4.1
Beregnet vannstandssenking ved Skarnes etter 3 alternativer for
profilutvidelse i Teinstrømmen.
Vannføring (m3/s)
1000

1500

2000

2500

3000

Senking (cm)
Alternativ 1

12

21

29

38

46

Senking (cm)
Alternativ 2

9

18

26

34

43

Senking (cm)
Alternativ 3

8

14

20

25

32

Dersom de 5 andre parsellene mellom Funnefoss og Skarnes også tas
med, er det beregnet henholdsvis 1,2,3,5 og 7 cm senking i
tillegg, ved de vannføringer som er med i tabell 5.4.1.
på grunn av de spesielle hydrauliske forhold i Teinstrømmen
knytter det seg en viss usikkerhet til de beregnete verdier. Før
en eventuell utførelse bør disse verifiseres gjennom
modellforsøk.
Vannstand i storsjøen
Vannstanden i storsjøen avhenger som nevnt i kap. 3.3 både av
lokaltilsiget og av vannstanden i Glomma ved Skarnes. Det kan
derfor ikke sies noe entydig om hvilken vannstand flommen i
Storsjøen vil kulminere ved, gitt en bestemt vannstand i Glomma.
Den relative senkingen av vannstanden i Storsjøen for et bestemt
flomtilfelle vil imidlertid bli svært nær senkingen av Glomma ved
Skarnes.
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5.4.4 Konsekvenser
Hydrologi
Den foreslåtte utvidelsen avelveprofilet vil få liten virkning
på vannføringene nedstrøms Funnefoss.
Det er foretatt routingberegning tilsvarende som for de øvrige
alternativer. I følge beregningene vil vannstanden øke med
maksimalt 5 cm i Glomma ned til øyeren og med ca 1 cm i øyeren.

Landbruk
Gjennomsnittlig årlig skadetap for jordbruket i Os bru-storsjøen
området som følge av flom ble kalkulert til kr. 784.000,-, jfr.
kap 4.1.1.
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig årlig skade for
jordbruket i området for ulike høydeintervall dersom Teinstrømmen
utvides etter alternativ 1, dvs. det mest omfattende
alternativet.
De samme prinsipper som i kap. 4.1.1. er lagt til grunn for
beregning av flomskadene, jfr. ref (5). Tall for sannsynlighet
for oversvømmelser i os-storsjøenområdet etter profilutvidelser i
Teinstrømmen er vist i vedlegg VII.
Tabell 5.4.2
Gjennomsnittlig årlig skade for jordbruket mellom Os bru og
storsjøen etter utvidelse av Teinstrømmen, alt 1.
Kotehøgde Sannsynl.
%

Sannsynl.
i interv.
%

Tot.skade
beløp
1000 kr.

67
133

33

133.5

13

134.5

1.9

135

0.7

135.5

0.2

716

143

1156

92

2185

68

3812

46

4840

24

1387
3.1
2983
1.2
4640
0.5

SUM

340

925
8

5

507
507

20
134

Skadeverdi Gj.snitt
i interv. årlig skade
1000 kr.
1000 kr.

5039
713

Selv om Teinstrømmen blir utvidet, vil gjennomsnittlig årlig
skadetap for jordbruket i Os-storsjøen området være i
størrelsesorden 713.000 kroner, dvs. bare 150.000 kroner mindre
enn beregnet skadeomfang etter dagens forhold.
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Netto kapitalisert mer inntekt for jordbruket ved utviding av
Teinstrømmen blir i størrelsesorden 2 mill.kroner
(kapitaliseringsrentefot 7 %). Den beskjedne mer inntekten ved
dette alternativet skyldes den beskjedne senkingseffekten.

Bebyggelse, kommunaltekniske anlegg, kommunikasjoner
En senking av større flommer på 30-40 cm vil ha en positiv effekt
ovenfor Teinstrømmen. Senkinga vil redusere skadehyppigheten på
bygninger, kommunaltekniske anlegg og kommunikasjoner.
Tabell 5.4.3
Gjennomsnittlig årlig skade på bygninger mellom Os bru og
Storsjøen etter utvidelse av Teinstrømmen, alt. 1.
Sannsynl.

%

Sannsynl.
i interv.

%

Tot.skade
beløp
1000 kr.

5.4
0.6

1000 kr.

6750

364

13500

68

13500
0.5

S~

1000 kr.

O

6

0.1

Skadeverdi Gj.snitt
i interv.
årlig skade

13500
432

Dersom utvidelsen av Teinstrømmen gjennomføres, reduseres
gjennomsnittlig årlig skade bygninger i Os-Storsjøen-området til
kr 432.000.-, dvs. ca kr 337.000.- mindre enn i dag.
Total beregnet skadereduksjon på bygninger framkommer ved
kapitalisering av dette beløpet (rentefot 7%) og er ca
4.8 mill. kroner

MiljØ
Gjennomføring av dette alternativet vil neppe få store
konsekvenser for fisken i vassdraget bortsett fra den effekten
endringen av vannkvalitet som redusert tilførsel av Glommavann
vil medføre i storsjøen, jfr kap. 5.3.4. Glomma mellom Skarnes og
Funnefoss er relativt lite interessant med hensyn til viktige
sportsfiskearter som harr og ørret, mens det nedstrøms Funnefoss
finnes en del gode fiskelokaliteter. Gjennomføring av
alternativet antas ikke å ville medføre så merkbare endringer av
flomforløpet i 0yeren at dette vil få vesentlige konsekvenser for
faunaen der.
såvidt en kjenner til, vil gjennomføring av alternativet ikke
berøre vesentlige frilufts- eller naturverninteresser. Bortsett
fra den mulige endringen i Storsjøens vannkvalitet, antar en at
gjennomføring av alternativet ikke vil få vesentlig betydning for
forurensningsforholdene i vassdraget.
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5.5

LOKALE FLOMVERK

Med utgangspunkt i oppgaven fra landbrukskontorene over
flomutsatte arealer, har Forbygningsavdelingen sett nærmere på en
delområder som ble ansett som aktuelle å sikre med lokale
flomverk.
Det er tatt utgangspunkt i at flomverkene skal sikre mot flommer
på høyde med flommen i 1934. Gjentaksintervallet på denne flommen
er ca 100 år, som er vanlig dimensjoneringsgrunnlag for
tilsvarende prosjekter langs Glomma i Solør.
Hver enkelt av flomverksparsellene kan utføres for seg, men er
samlet til ett prosjekt for å kunne sammenlignes med de øvrige
alternativene for bedring av flomforholdene i området. Som
illustrasjon på at de enkelte parseller kan ha svært ulik
økonomi, er det under konsekvenser for jordbruket oppstilt areal
bak hver flomverksparseIl samt ca kostnad pr. dekar
jordbruksareal.
5.5.1

Teknisk løsning

Det er tatt opp lengdeprofiler på strekningene som grunnlag for
planen. Planlagte flomverksparseIler er lagt inn på kart sammen
med de respektive lengdeprofiler og er vist i vedlegg VIII.
Selve fyllingen bygges opp som vist på prinsippskisse, figur
5.5.1, med støttefylling av sand, foliebelagt fiberduk, alt.
filterlag, dekket av et tetningslag av morene/ silt/ leirmasser.
Vannsiden legges med helning 1:1.5 og den ferske fyllingen dekkes
med et erosjonsbeskyttende lag. på luftsiden legges fyllingen med
helning 1:2 der flomverkshøyden er mindre enn 2.5m, ellers 1:3
evt. 1:4. Skråningen tilsås.
Kronebredden på fyllingen er 4m. Fyllingene legges opp til ca
nivå med 1934-flommen, men med en overhøyde på 20-30 cm.
Vegetasjonsbelte
For å bevare mest mulig av den opprinnelige kantvegetasjonen
langs vassdraget og for å opprettholde ferdselsmulighetene, er
det forutsatt at det beholdes et forland mellom eventuell
forbygning og selve flomverket, som vist i figur 5.5.1. Bredden
på dette forlandet vil variere og må vurderes i det enkelte
tilfelle.
Erosjonssikring
på vannsiden av fyllingen legges et 0.2 - 0.3 m tykt lag grov
grus eller sprengt stein. Dette gjelder alle fyllingene. For de
fyllingene som ligger langs Glomma og Oppstadåa, kan det i
tillegg bli nødvendig å sikre elveskråningen mot erosjon for å
hindre skader på flomfyllingen. Dette er tatt med i
kostnadsoverslaget som egen post. Det er regnet med å forbygge
med et gjennomsnittlig 0.6 m tykt lag sprengt stein i ordnet
røys.
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For å skåne vegetasjonen i elvekanten mest mulig, er det
forutsatt at steinen som hovedregel kjøres ut i foten av
skråningen og legges opp i skråningen fra vannsiden. Der djupålen
går nær land, kan det vise seg nødvendig å legge ut steinen fra
toppen av skråningen.

Fort.nd m/nilturllq vegetaSjon

nts~s etler gruses ora nedvendiq.

HOIIverk

ekslsterlnde
tlrreng
Forbygning ~v qrov grus el.
sprengt steIn..

.. Or.n •• J:ror m.d
fiberduK rundt
I h • 2.5 m I

t..

f lUn

l

innte net aå kart

Figur 5.5.1
Lokale flomverk. Prinsippskisse, snitt flomverk og forbygging.
pumpestasjoner
For å ta unna lokaltilsiget, er det dels regnet med å bygge
pumpestasjoner, dels å legge rør med enveisventil. Der det idag
eksisterer pumpestasjoner, må det undersøkes nærmere i hvilken
grad de må bygges ut for å pumpe mot flomhøyder tilsvarende i
1934. I kostnadsoverslaget er regnet med nye pumpestasjoner.
I tillegg til anleggskostnaden for pumpestasjonene, vil man for
framtiden få driftskostnader, som normalt belastes
grunneierlaget. For tiden ligger driftskostnadene for de
stasjoner Forbygningsavdelingen har bygd, på ca 0.7 - 1.0 øre pr
m3 pumpet vann.
Som nevnt vil et alternativ til flere av pumpestasjonene være kun
å legge gjennomløpsrør med enveisventil. Kostnadene vil da
reduseres, men en vil få oftere og større oversvømmelser bak
flomverkene enn med pumper.
Overløp
Ved flommer større enn 1934-flommen, er det fare for at vannet
vil gå over flomverkene. Der hvor kun dyrka mark er truet ved
eventuelloverstrømning, er det i utgangspunktet regnet med at
overløpet skjer på terreng.
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Plassering og nødvendighet av overløp må vurderes nærmere ved en
eventuell utførelse. vi har tatt med i kostnadsoverslaget et
beløp til bygging av overløp for noen av flomverksparseIlene.
5.5.2

Kostnadsoverslag, pr. 01.01.90

Overslaget er basert på normale priser ved Forbygningsavdelingens
egen anleggsdrift. Det er delt i to områder. Del 1 gjelder
flomverk mot Glomma, inklusive tilløpselver, fra Funnefoss til
Teinstrømmen (Skarnes). Del 2 gjelder flomverk mot Oppstadåa og
Storsjøen.
Det er en forutsetning at grunneierne selv sørger for rydding av
flomverkstraseene for skog og kratt før eventuell utførelse.
Overslaget omfatter ikke erstatning for massetak, adkomst m.v.
Del1Funnefoss - Skarnes:
Det er planlagt flomverk på 12 selvstendige parseller med samlet
lengde 19.300 m.
Flomfyllinger:
Forbygging langs Glomma:
Pumpestasjoner:
Sum, dell:

kr 12.300.000,kr 6.100.000,kr 4.700.000,kr 23.100.000,-

Del 2 Oppstadåa - Storsjøen
Det er planlagt flomverk på 15 selvstendige parseller med samlet
lengde 14.000 m.
Flomfyllinger:
Forbygging langs Oppstadåa:
Pumpestasjoner:
Sum, dell:

kr 16.000.000,kr 6.400.000,kr 6.900.000,kr 29.300.000,-

Samlet sum dell + del 2:

kr 52.400.000,-

5.5.3

Senkingseffekt

For flommer med gjentaksintervall mindre enn 100 år vil det
vesentlige av det bakenforliggende areal bli sikret mot skader
som følge av oversvømmelse.
En del av de lavestliggende områder vil imidlertid bli liggende
innenfor magasinet til pumpestasjon/ utløpsrør m/ ventil. Disse
vil ikke få full nytte av flomverkene. Hva slags og hvor store
områder det dreier seg om, avhenger av de lokale forhold. Normalt
vil det dreie seg om områder hvor jordbruksdrift allerede idag er
sterkt hemmet pga forsumping.
Ved ekstreme nedbørsmengder i lokalfeltet eller ved langvarig og
samtidig flom i lokalfeltet og Glomma/ storsjøen vil vannstanden
bak flomverket kunne overstige toppen av det beregnete magasinet.
De pumpestasjoner Forbygningsavdelingen bygger, dimensjoneres
normalt etter en regnflom lokalt med ca 30 års gjentaksintervall.
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Selve fyllingene vil også dekke noe av arealet, tilsammen ca 350
dekar for alle parsellene tilsammen, som omfatter ca 33.3 km
flomfyllinger. Dette arealet er idag dels skog/ krattbevokst dels
er det dyrka mark. Arealet fordeler seg med 180 dekar på del log
170 dekar på del 2.

5.5.4 Konsekvenser
Hydrologi
Maksimalt vannvolum som stenges ute fra elveslettene dersom alle
flomverksparsellene gjennomføres, er beregnet til ca. 10 mill.
m3. Av dette utgjør flomverkene rundt Oppstadåa/ Storsjøen ca 8.5
mill. m3. Med dette som utgangspunkt er det gjennomført
tilsvarende routingberegning som for de øvrige alternativene.
Av alternativene som er utredet i denne rapporten gir dette de
minste flomøkningene nedstrøms. Beregningene viser 1-2 cm økning
i Glomma og 0-1 cm i øyeren.
Flomverkene kan føre til en viss oppstuving av vannstanden
oppstrøms, der de måtte påvirke det effektive, vannførende
profil. Virkningen vil bli beskjeden, maksimalt et par cm på stor
flom.

Landbruk
Pr. idag er omlag 2000 dekar jordbruksareal i Storsjøenområdet
delvis sikret mot flom ved mindre fyllinger. Langs Oppstadåa er
det allerede bygget 8 mindre flomverk. Disse fyllingene er lagt
opp til kotehøgde ca. 134.0, dvs. tilsvarende 10 års flom. Dersom
flomforløpet utvikler seg slik at det ser ut til å overstige
dette nivået, slippes vannet inn bak flomverkene.
Tidligere er det også utarbeidet en plan for lokale flomverk i
Størja-området. Denne planen er ikke blitt realisert.
Dersom alternativet med lokale flomverk blir valgt, kan arbeidet
med flomsikring utføres etappevis. Investeringene kan således tas
over tid. utsatte partier der effekten av flomverk er spesielt
stor, kan prioriteres framfor områder der mindre jordbruksareal
er berørt. Bygging av lokale flomverk vil gi tilnærmet full
sikring av bakenforliggende areal. Dette er en vesentlig
forskjell fra de andre alternativene som bare vil ha en
flomdempende effekt.
Nedenfor er satt opp en oversikt over aktuelle delparseller for
flomverk. Kostnad og interessert areal er ført opp for hvert
alternativ. Prosjektene er rangert etter kostnad pr. dekar
interessert areal.
I interessert areal inngår både dyrka jord og dyrkingsjord. Ved
vurdering av søknader om støtte til bygging av mindre flomverk
blir i hovedsak betydningen for dyrka jord lagt til grunn.
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Rekkefølgen nedenfor vil således ikke nødvendigvis bli fulgt ved
eventuell prioritering mellom ulike parseller. Oversikten gir
likevel en viss pekepinn om nytte/kostnadsforholdet mellom de
ulike parsellene.
Flomverk
sturoc>en
Parsell 1+11, ~dåa vest
størja
Seim-Njusttjern
Parsell VI, ~dåa vest
Bjertnes, Glcmna vest
Ullernevja-Ullernsun:l
Maarud-staksnrl-Gjersøyen
Sæteråa Ø+V, Disen (GIcmna)
Ullernevja-Ullerengen
Dyståa Ø+V
Belgen
Parsell V, ~dåa vest
Bråtaenga
Parsell Ill, ~tadåa vest

Areal (daa)
225
1634
964
1436
37
260
192
1035
926
140
554
88

23
37
36

Kostnad
pr. daa (ca)
kr. 2.300,-

3.000,3.700,4.400,5.000,5.000,5.700,6.700,6.700,7.500,9.100,9.400,13.000,26.500,31.400,-

Relativ Bygnirger
kostnad Bolig uthus
1.0
1.3
1.6
1.9
2.2
2.2
2.5
2.9
2.9
3.3
4.0
4.1
5.7
11.5
13.7

5

4

12
1

10

2

2

En vesentlig ulempe ved bygging av mindre flomverk er at
fyllingene krever betydelig areal (omlag 350 dekar dersom alle
planlagte flomverk blir bygd). En vesentlig del av dette er

jordbruksareal som vil gå ut av produksjon.

Bebyggelse, kommunaltekniske anlegg, kommunikasjoner
Bygging av flomverk vil kunne gi en tilnærmet full sikring av
bakenforliggende bebyggelse og veier mot oversvømmelse. Totalt
dreier dette seg om 20 bolighus og 16 uthus. Veiforbindelsene vil
kunne opprettholdes som normalt i flomperioder.
Spesielt langs Oppstadåa må flomverkene utføres langs eller i
kombinasjon med bestående fylkes- og kommuneveger.
Vannforsyningsnettet går delvis langs Oppstadåa og krysser denne
på flere plasser. Dette er forhold som det må tas spesielt hensyn
til i anleggsfasen.

Miljø
Gjennomføring av dette alternativet vil få store negative
landskapsmessige virkninger. Flomverkene vil legge beslag på
300-350 dekar produktive arealer, enten jordbruksarealer eller
strandområder. Den produktive strandsonen, som er viktig både for
en rekke plantearter, for viltarter og for fiskearter, vil over
store strekninger bli redusert i verdi, eventuelt ødelagt.
Flomverkene vil kunne være til sjenanse og ulempe for den frie
ferdselen langs betydelige strand- og elvestrekninger. Kombinert
med de uheldige landskapsmessige virkningene vil dette kunne
redusere kulturlandskapets opplevelses- og rekreasjonsverdi.
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5.6

KOMBINASJONER AV ALTERNATIVENE

Nedenfor er gjennomgått hvilke kombinasjonsmuligheter som
foreligger. For en stor del er det snakk om sumeffekter av flere
tiltak.
Det er også en viss forskjell mellom de ulike delområdene som er
under vurdering. For områdene mellom Funnefoss og Teinstrømmen
vil eneste aktuelle kombinasjon være mellom ombygging på
Funnefoss og lokale flomverk. For områdene oppstrøms Teinstrømmen
kan flere kombinasjoner teoretisk tenkes, men hvorav de fleste er
lite aktuelle.
5.6.1

Ombygging Funnefoss

Ved en ombygging på dammen vil en få effekt helt opp til Skarnes
også på de største vannføringene. Dermed vil en ved en
kombinasjon med flomverk kunne spare noe på flomverkene. Det er
likevel et spørsmål om en slik kombinasjon har noen praktisk
interesse. Dersom en likevel bygger flomverk, vil en marginal
heving på f.eks. 0,5 m være svært mye rimeligere enn å bygge om
dammen på Funnefoss. Beregning av innsparing på flomverkene er
gjort nedenfor i kap. 5.6.5.

5.6.2

Endring av manøvreringsreglementet Funnefoss

Endring av manøvreringsreglementet er et prosjekt som kan
gjennomføres uavhengig av de andre alternativene.
Det har heller ikke påvirkning på kostnader eller konsekvenser av
de andre alternativene. Dette har sammenheng med at effekten av å
endre reglementet (senkingen) opphører ved de største
vannføringene.
5.6.3

Dam i oppstadåa

Bygging av dam kan som de andre alternativene kombineres med
endring av manøvreringsreglementet. I og med at virkningen av
reglementsendringen opphører ved vannføringer over 2500 m3/s, vil
en kombinasjon i svært liten grad påvirke effekten av dammen. Kun
for flommer som kulminerer med en vannføring i området 2100 2500 m3/s vil en få en liten effekt ved at overstrømningen over
gummidammen blir litt mindre.
En kombinasjon mellom ombygging på Funnefoss og bygging av dam
ved innløpet til Oppstadåa vil ikke påvirke hverandre med hensyn
til kostnad. Effekten av dammen ved Os bru vil imidlertid bli
større ved at antallet tilfeller med overstrømning over
gummidammen blir færre og vannmengden som går inn i Storsjøen i
slike tilfelle blir mindre. Denne effekten vil ytterligere
forsterkes ved en kombinasjon av de to nevnte og samtidig
utsprengning i Teinstrømmen.
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5.6.4

Senking Teinstrømmen

En kombinasjon med ombygging av dammen ved Funnefoss vil arte seg
som en ytterligere forsterking av senkingseffekten ved Skarnes og
ovenfor.
En kombinasjon mellom ut sprenging i Teinstrømmen og samtidig
bygging av dam i Oppstadåa må anses som uaktuell da de to
tiltakene har mye av den samme effekt. Noe redusert antall av
flommer som går inn i Storsjøen og noe redusert vannmengde inn i
Storsjøen vil bli effekten aven eventuell kombinasjon.
Ved kombinasjon med bygging av flomverk vil en kunne redusere
høyden på eventuelle flomfyllinger og likevel få samme sikkerhet
mot oversvømmelse av arealene bakom flomverkene. Som nevnt
ovenfor er det likevel relativt sett adskillig rimeligere å legge
opp noe høyere flomfyllinger enn å sprenge ut i Teinstrømmen. For
beregning av innsparing på flomverk, se kap. 5.6.5 nedenfor.

5.6.5

Lokale flomverk

Kombinasjonsmulighetene går fram av kap. 5.6.1 - 5.6.4. Ved en
kombinasjon med utsprenging i Teinstrømmen, er innsparingen på
flomfyllingene beregnet til henholdsvis:
1,8 mill. kr for alt. 1 i Teinstrømmen,
1,6 mill. kr for alt. 2 og
1,2 mill. kr for alt. 3.
I tillegg må en regne med et visst sammenfall mellom de parseller
som det er regnet med å forbygge langs Oppstadåa i forbindeIe med
utsprengingen i Teinstrømmen og det som er ansett nødvendig for å
sikre flomfyllingene. vi har forutsatt at det her blir sammenfall
for ca halve flomverkslengden, dvs ca 4500 1m. Som følge av dette
får vi en beregnet innsparing i tillegg til det som er nevnt
ovenfor på 2,3 mill kr.
Innsparing på flomfyllingene ved en kombinasjon med ombygging på
dammen ved Funnefoss blir i samme størrelsesorden som kombinasjon
med alt. 1 i Teinstrømmen.
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6.

UTVALGETS VURDERING AV ULIKE ALTERNATIV

I kapittel 5 er det gjort rede for mulige tiltak for å redusere
flomskadene langs Oppstadåa, storsjøen og mellom Skarnes og
Funnefoss. For hvert alternativer det redegjort for
senkingseffekt og kostnader ved gjennomføring av tiltakene.
Videre er konsekvenser for landbruk, bebyggelse, kommunaltekniske
anlegg, kommunikasjoner og miljø vurdert for de ulike
alternativene.
utvalget har lagt dette til grunn for sine vurderinger og
tilrådinger av de ulike alternativ. Det har ikke vært praktisk
mulig å foreta en detaljert konsekvensanalyse av alle framlagte
alternativer. F.eks. gjelder dette konsekvensene for bebyggelse
og kommunikasjon der en mer presis verdsetting vil kreve et
omfattende registreringsarbeid. Utvalget mener likevel at det
foreliggende materialet gir et godt grunnlag for å vurdere hvilke
flomsikringstiltak som kan være aktuelle.
Utvalget har i sine vurderinger av tiltakene lagt vesentlig vekt
på kostnadene ved tiltakene sett i forhold til antatt nytte. For
landbruket som er spesielt berørt av flomproblemene, er den
økonomiske gevinsten beregnet for flere av tiltakene. Det er lite
trolig at tiltakene vil kunne la seg finansiere dersom nytten
ikke står i et rimelig forhold til kostnaden. Konsekvensene for
miljøet tillegges også betydelig vekt.
I forbindelse med drøftinga av de enkelte alternativer sentrale
opplysninger om kostnader, senkingseffekt og virkning presentert
i tabellform. Mer detaljert utgreiing er gitt i kap. 5.
utvalget har lagt til grunn at flomutsatt dyrka mark fortsatt
skal nyttes til jordbruksproduksjon. Utnytting av arealene til
andre formål er ikke vurdert. Det samme gjelder bebygd og annet
areal, hvor eventuell flytting av bebyggelse, tekniske
anlegg m.v. ikke er vurdert.
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6.1

OMBYGGING AV DAM ELLER BYGGING AV OMLØPSTUNNEL VED FUNNEFOSS

Det er utredet 3 alternativ for økning av flomavledningskapasiteten ved Funnefoss:
Alternativ 1
Segmentluker

Alternativ 2
Segmentluker

Alternativ 3
Qnløpstunnel

Økt kap. 500 m3 Økt kap. 1000 m3 Økt kap. 500 m3

KOSTNAD
(mill. kr. )

48.5

54.0

66.0

Senk:in] (ved Skarnes 17 an

N
Y
T
T
E

vannførirg
1500 m3/s)
I.arrlbruk

Bebyggelse
Veier

KK MiljØ
OV
NE
SN
ES
- E
R Hydrologi

Skarnes 38 an
Skarnes 17 an
F\mnefoss 39 an F\mnefoss 111 an F\mnefoss 39 an

En viss positiv effekt for arealer og bebyggelse
nedenfor Teinstrømmen. Liten effekt i ewstadåastorsjøenanrådet.

Liten betydninJ for natur, fiske, friluftsintr.

Alt. 3: Tunnel,
larrlskapsræssig
uheldig
Behov for erosjonssikrinJ mellan F\mnefoss og
Teinstrømmen

Senkingseffekten ved ombygging av dammen vil avta ved økende
vannføring. Gjennomføring av ett av disse alternativene vil
således bare føre til en marginal forbedring av situasjonen ved
de store skadeflommene. Effekten av ombygging er størst for
arealene og bebyggelsen som ligger mellom Funnefoss og
Teinstrømmen. For områdene langs Oppstadåa og Storsjøen der en
vesentlig del av de flomutsatte jordbruksarealene ligger, vil
ombygging ha liten effekt i en flomsituasjon.
utvalget vil på bakgrunn av de store kostnadene ved ombygging av
dammen/bygging av omløpstunnel, ikke kunne anbefale gjennomføring
av disse alternativene. Selv om det ikke er foretatt detaljerte
økonomiske beregninger av konsekvensene for jordbruket,
bebyggelse m.v., kan det med sikkerhet slås fast at nytten på
langt nær vil kunne forsvare investeringer aven slik størrelse
som det her er snakk om. på denne bakgrunn finner utvalget det
heller ikke nødvendig å foreta noen nærmere drøfting av de
hydrologiske og miljømessige konsekvensene som det er redegjort
for i kapittel 5.
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6.2

ENDRET MANØVRERINGSREGLEMENT VED FUNNEFOSS

Det er utredet to alternative endringer av manøvringsreglementet
ved Funnefoss:
Alternativ 1
vintervannst:am
Funnefoss 130.30 *

Alternativ 2
Vintervannstam
Funnefoss 130.38 *

1-------------1------------Sc.mnervannst:a

FUnnefoss 130.55 *,
kurve5 urner 600 m3/s
KOS T N A D,
tekniske ~ep

O

Sc.mnervannst:a

Funnefoss 130.38 *
O

Inntekt kraft- Årlig: 90.000
Årlig 80.000
prod. (kr. )
Kapitalisert: 1.286. 000 Kapitalisert: 1.143.000

N
Y

Se.n1d.nJ

T (vannføring
T 1500 m3/s)

Skarnes/storsjøen: 17 an Skarnes/storsjøen: 17 an
Funnefoss : 40 an
Funnefoss : 40 an

E
I.an;lliruk

Bebyggelse
KctmI.mikasjon
KK MiljØ
OV
NE
SN
E S Hydrolcx;Ji
- E
R

Flansenking vil totalt være til fordel for
larrlbruk m. v. selv an høyere vintervannst:am
kan medføre ulempe for spesielt lavtliggerrle
jordbruksareal
Trolig små konsekvenser for natur-, fiske- cx;J
friluftsinteressene
Minimal errlring av vannføring/flanforløp
nedstrøms

*) De gitte høyder følges når dette er mulig etter danIæns kapasitet.
Ellers følges kurve for max. tappekapasitet, jfr. figur 5.2.2 cx;J 5.2.3

Formålet med å endre manøvreringsreglementet er å få senket
vannstanden ved flom. Samtidig vil endret reglement medføre en
viss heving av vintervannstanden i forhold til dagens reglement.
En heving av vintervannstanden vil kunne virke uheldig på
spesielt lavtliggende jordbruksareal (grøfteutløp vil kunne bli
stående under vann/i vannskorpa om vinteren). utfra erfaringene
fra en prøveperiode synes det likevel som om ulempene ved hevet
vintervannstand er små sammenlignet med den totale nytte for
jordbruk, bebyggelse m.v. ved en redusert flomvannstand.
Senkingseffekten ved endret reglement vil avta ved økende
vannføring, dvs. at virkningen er mindre ved de større flommene.
Den positive effekten vil være størst for området nedenfor Teinstrømmen, og således være av betydning for RV 2 ved Dysterud og
Sandgrunn Camping, jordbruksareal og annen bebyggelse ved Disenå
og langs sæteråa og Dyståa.
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For jordbruksareal og bebyggelse langs Oppstadåa og storsjøen vil
nytten av tiltaket være mindre. I enkelte år kan imidlertid
centimetre være avgjørende for å unngå å måtte slippe inn vann
bak eksisterende flomverk bl.a. langs Oppstadåa. Selv en
beskjeden senking vil ha en positiv - og i enkelte år avgjørende virkning.
Etter utvalgets oppfatning er endret reglement et meget
interessant alternativ bl.a. fordi det som det eneste av de
vurderte tiltak, ikke medfører investeringskostnader. En vil
isteden ha en viss økonomisk gevinst ved at sommerkraft erstattes
av mer verdifull vinterkraft. Reglementsendring kan også
gjennomføres uavhengig av andre alternativ. Dersom andre aktuelle
tiltak for flomsenking skulle bli gjennomført, vil effekten av
endret reglement komme i tillegg.
Den relativt beskjedne senkinga gjør at alternativet heller ikke
har vesentlige miljømessige eller hydrologiske konsekvenser.
Endret reglement vil utfra de beregninger som er foretatt, bare i
liten grad påvirke vannstanden nedstrøms Funnefoss. Før en
starter arbeidet med en slik konsesjonssøknad, mener
utvalget at enkelte forhold bør utredes nærmere. Dette gjelder
konsekvensene for lavtliggende jordbruksareal ved hevet
vintervannstand, se forøvrig kap. 5.2.4.
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6.3

DAM I OPPSTADÅA

En dam ved utløpet av Oppstadåa kan bygges med tanke på ren
flomsikring eller flomsikring kombinert med kraftproduksjon. Det
er utredet 3 alternativ for bygging av dam:
Alternativ 1
Dam med

pmpestasjon

K Invester~
O (mill. kr)
S
T
N
Drift
(mill. kr)
A
D
Inntekt kraftprod. (mill.kr)

N
y

Senking

T
T
E

I.arrlbruk

Bebyggelse
Kamunikasjon

KK Miljø
OV
NE
SN
ES Hydrologi
- E
R

37.0
Årlig

Alternativ 2
Dam uten
p.ll1l)eStasjon

22.6
0.7

Kapitalisert: 10.0

Årlig

Dam med

p.ll1l)eStasj on ,
Kraftproduksjon
HRV: kote 131.0
IRV: kote 129.7
37.0

0.15

Kapitalisert: 2.1

--Vannstarrlen i
Oppstadåajstorsjøen holdes
under 132 m.o.h
de fleste år,
unntatt ved
storflan

Alternativ 3

Årlig ca

1.0

Kapitalisert: ca 14.0
Kapitalisert:
ca 10-40

Maks. vannstarrl

Vannst.arrlen i
Oppstadåa
Oppstadåajstorunder 133 m.o.h. sjøen holdes
de fleste år
under 132 m.o.h
de fleste år,
unntatt ved
storflan

Meget positiv effekt for jordbruksarealj
bebyggelse largs Oppstadåajstorsjøen san
sikres IOC>t de fleste skadeflCXTl'ær.
Beregnet skadereduksjon:
Jordbruk:
ca 12 mill. kr (alt. 1 og 3)
Bebyggelse: ca 9 mill. kr (alt. 1 og 3)
store miljøkonsekvenser. Errlret vannkvalitet
i storsjøen kan føre til errlrete forhold for
for fisk og vegetasjon. Hirrler for båttrafikk
fra Oppstadåa til Glamma i flomperioder
Får en viss betydning for flomforholdene
nedstrøms avhen:Jig av flomforløpet. Vannstarrl
ved flankul.mina.sjon er beregnet å stige
ca 5-15 an i Glonuna, ca 0-8 an i Øyeren.
Fare for erosjon i Oppstadåa
når vann må slippes inn ved
Alt. 3: hevet
stor flan.
vintervannstarrl
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Bygging av dam ved utløpet av Oppstadåa vil sikre arealene langs
oppstadåa og storsjøen mot de fleste større flommer. For
alternativet med pumper vil flommen kulminere på kote 131.5 eller
lavere for 2/3 av årene. En flom av 1966 størrelse som kulminerte
på kote 135.1 vil senkes til kote 132.4. Vårflommen vil således
holdes på et betydelig lavere nivå enn idag.
Bare for jordbruket regner en med at kapitalisert mer inntekt ved
gjennomføring av dette alternativet vil være rundt 12
mill.kroner. For bebyggelse er nytten beregnet til 9 mill. kr og
også for flomutsatte veger vil tiltaket være av stor betydning.
Etter utvalgets oppfatning peker flomsikring kombinert med
kraftproduksjon seg ut som det mest aktuelle av damalternativene.
Kraftproduksjon vil styrke økonomien i prosjektet ettersom det
fra kraftverkshold regnes med et mulig investeringspotensiale
mellom 10 og 40 mill.kroner avhengig av de kraftpriser som legges
til grunn. Bygging av dam for ren flomsikring vil vanskelig kunne
forsvare kostnadene.
Damalternativet vil medføre en gjennomgripende endring av
hydrologien i vassdraget. Dette vil igjen ha betydelige
konsekvenser for vannkvaliten i vassdraget, fiskeforekomstene,
fuglefaunaen, plantelivet og også til en viss grad for ferdsel.
Likeledes vil endrede hydrologiske forhold få konsekvenser
nedstrøms. Noen fullstendig konsekvensutredning er ikke foretatt.
Dette reguleringsprosjektet er aven slik art at det vil kreve
full konsesjonsbehandling. Etter henstilling fra utvalget er
prosjektet tatt inn i Samlet Plan for vassdrag til vurdering.
Etter Stortingets behandling av Verneplan IV og Samlet Plan
01.04.93, er prosjektet nå plassert i "kategori 1" sammen med
"Prosjekter som alle kan konsesjonsbehandles straks og
fortløpende for å bidra til energidekning i årene framover", se
s.100.
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6.4

SENKING TEINSTRØMMEN

Det er utredet 3 alternativ for utsprenging av Teinstrømmen som
vil øke det effektive, vannførende profil i Glomma:
Alternativ 1
KOSTNAD
(mill. kr)
N senJd.rg vei
y
Skarnes. (an)
T
T I..arxfuruk
E Bebyggelse
Kæm.mikasjon
KK MiljØ
OV
NE
SN Hydrologi
ES
- E
R

76.2
1500 m3/s:
2500 " :

Alternativ 2

Alternativ 3
29.3

42.2
21 1500 m3/s:
38 2500 "

..

18 1500 m3/s:
34 2500 " :

14
25

En viss positiv effekt for arealer, bebyggelse
m. v. ovenfor TeinstrØIlllæl1. Kapitalisert merirmtekt for larrlbruket:
2 mi11.kr (alt. 1)
Reduserte l::JygninJsskader: 4. 8 mill. kr (alt. 1)

Små konsekvenser for natur-, fiske- og
friluftsinteresser

Behov for erosjonssikrin:.J CH>Strøms TeinstrØIlllæl1. Liten betydning for vannstarrl
nedstrøms TeinstrØIlllæl1
(5 an økning i Glcmna, 1 an i Øyeren)

For jordbruksareal og bebyggelse langs Oppstadåa og storsjøen vil
en senking på 30 - 50 cm ved større flommer være fordelaktig.
Kostnadene ved dette tiltaket er imidlertid svært store sett i
forhold til den flomsenkinga en oppnår. Netto kapitalisert
nytte for jordbruk og bebyggelse ved gjennomføring av senkinga,
er beregnet til i størrelsesorden 6.8 mill.kroner for det mest
omfattende alternativet, dvs. mindre enn 9 % av kostnadene.
Det er visse usikkerheter knyttet til de hydrologiske
konsekvensene av tiltaket, bl.a. med hensyn til erosjon. Ved en
utviding av Teinstrømmen vil en vanskelig kunne "reparere"
det som er gjort dersom det skulle oppstå større problemer enn
forutsatt som følge av tiltaket.
på grunnlag aven kostnads-jnyttevurdering og også av hensyn til
en viss fare for ukontrollert erosjon som følge av tiltaket,
finner ikke utvalget å kunne gå inn for gjennomføring av noen av
alternativene i sin helhet. Selv om det er en viss usikkerhet
knyttet til beregning av senkingseffekten, vil ikke mulige avvik
være så store at det påvirker denne konklusjonen.
Det har vært antydet en mindre omfattende utsprenging der en
fjerner de deler av profilet i Teinstrømmen som virker mest
oppstuvende. på grunn av de spesielle strømningsforholdene lar
det seg ikke gjøre å beregne effekten av dette, men det kan
antydes en senking nesten tilsvarende alternativ 3. En slik
mindre utsprengning er av samme grunn heller ikke
kostnadsberegnet.
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Ved å benytte stein som tas ut i Teinstrømmen til NVEs
forbygningsanlegg i området, vil en slik redusert utspregning bli
mer aktuell enn som isolert senkingstiltak. Kostnaden pr. m3
stein uttatt i Teinstrømmen vil bli høyere enn ved ordinære
steinbrudd, men når en tar hensyn til nytten som kan oppnås ved
flomsenking, antar utvalget at det kan oppnås en samordningsgevinst. For å avklare senkingseffekten og derav nytte/kostnadsforholdet er en imidlertid avhengig aven nøyaktig oppbygget
modell.

6. 5

LOKALE FLOMVERK

på grunnlag av oversikter over flomutsatt jordbruksareal har NVE
laget plan for flomverk på 27 parseller med en samlet lengde på
33.3 km. I tabellen nedenfor er skilt mellom parsellene ovenfor
og nedenfor Skarnes.
Flomverk
Funnefoss-Skarnes
KOSINAD, tekniske
inngrep (mill-kr)

N
y

T
T
E

Senkin:J

Lan::lbruk

Bebyggelse
Konununikasjon

KK MiljØ
OV
NE
SN Hydrologi
ES
- E

23.1
(12 pars. , 19.3 km)

Flomverk
~tadåa-storsjøen

29.3
(15 pars., 14.0 km)

For flomrrer med gjentaksintervall < 100 år
vil det IæSte av bakenforliggerrle areal
sikres ll'Dt flom . Unntak pumpemagasin
Meget positiv effekt for de areal/hus/veier
som oppnår full sikriIg. Flomverkstrase kan
kanune i berøriIg med eksistererrle veger.
Betydelige landskapsmessige virknirger.
ForbyggiIg kan forriIge strarrlsonen og være
til ulempe for ferdsel.
Minimal betydniIg både nedstrørns og
oppstrørns

R

Etter utvalgets oppfatning er en vesentlig fordel ved dette
alternativet at bygging av lokale flomverk vil gi tilnærmet full
sikring av bakenforliggende areal. Dette er en vesentlig
forskjell fra de andre utredede tiltakene (unntatt dam i
Oppstadåa) som bare vil gi en mindre senking av flommen. Ved
bygging av flomverk kan og hver parsell sees på som et
enkeltprosjekt. De parsellene hvor kost/nytte forholdet er
gunstigst, kan tas først. I noen tilfelle vil det kunne være
aktuelt å bygge på eksisterende mindre flomverk slik at de tåler
større flommer.
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Bygging av flomverk kan i gitte tilfeller medføre betydelige
naturinngrep som har uheldige konsekvenser for landskap, ferdsel,
flora og fauna m.v. Det legges stadig større vekt på
kulturlandskapets opplevelsesmessige og rekreative verdi.
på denne bakgrunn og av økonomiske hensyn ser utvalget det som
lite aktuelt å gjennomføre flomverksplanen i sin helhet. I
spesielt flomutsatte områder der nytten for jordbruk, bebyggelse
m.v. er stor og der hensynet til miljøet ikke tilsier noe annet,
mener utvalget at bygging av lokale flomverk er et aktuelt
flomsikringstiltak. Oversikten i kap. 5.5 gir en pekepinn om
hvilke parseller som anses mest aktuelle ut fra rene økonomiske
hensyn.
NVE og Landbruksdepartementet yter støtte til bygging av
flomverk. Landbruksdepartementet gir tilskott til såkalte
erosjonsforebyggende tiltak der formålet er å hindre erosjon og
oversvømmelse av dyrka areal. Før en eventuelt iverksetter
bygging av flomverk langs Oppstadåa, bør en avvente behandlingen
av damprosjektet ved utløpet av Oppstadåa. Dersom denne blir
realisert, vil flomverk langs Oppstadåa være lite aktuelt.
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6.6 UTVALGETS ANBEFALING

Utvalget har gjennom sitt arbeid hatt som målsetting å peke ut de
flomsikringstiltakene som det utfra en totalvurdering er grunnlag
for å arbeide videre med. Selv om det ikke er foretatt noen
detaljert konsekvensutredning av alle forhold, mener utvalget at
enkelte av tiltakene må anses for uaktuelle av kostnadshensyn.
Etter utvalgets oppfatning er det grunnlag for å gå videre med
følgende alternativ (uprioritert rekkefølge):
- endret manøvreringsreglement Funnefoss
- dam ved utløpet av Oppstadåa for flomsikring/kraftproduksjon
- lokale flomverk
- redusert utsprengning i Teinstrømmen
En eventuell endring av manøvreringsreglementet vil kreve en
omfattende saksbehandlingsprosess. Manøvreringsreglementet er
fastsatt ved kongelig resolusjon. For å endre et manøvreringsreglement kreves konsesjonsbehandling etter Vassdragsloven. Kun
konsesjonæren, dvs. Akershus Energiverk, kan søke om endring.
Nytt reglement kan utløse krav om nye erstatninger og muligens
skjønn fordi forutsetningene for det opprinnelige reglement, med
tilhørende erstatninger og avtaler blir endret. Fordeling av
kostnader som påløper under og evt. etter saksbehandlingsprosessen, må avklares på forhånd. En fordel ved tiltaket er at
det ikke medfører kostnader til investering.
Det kan være aktuelt å søke om dispensasjon fra gjeldende
manøvreringsreglementet for en kortere prøveperiode, for å kunne
vurdere sannsynligheten for skadevirkninger. Tidligere er det
gitt dispensasjon fra reglementet i kortere perioder i
flomsituasjoner.
Etter henstilling fra utvalget, er damprosjektet i Oppstadåa tatt
inn i Samlet Plan for vassdrag til vurdering. Etter Stortingets
behandling av Verneplan IV og Samlet Plan 01.04.93, er prosjektet
nå plassert i "kategori 1" sammen med "Prosjekter som alle kan
konsesjonsbehandles straks og fortløpende for å bidra til
energidekning i årene framover".
Det kan etter dette søkes om konsesjon for kraftutbygging dersom
en vurdering av kraftbehovet tilsier dette. Lønnsomhetsbetraktninger tilsier at kraftverks interessene ,
landbruksinteressene og distriktet bør gå sammen om
videreføring og finansiering av prosjektet dersom det skal kunne
la seg realisere. En delfinansiering fra det offentlige vil
sannsynligvis være nødvendig.
Når det gjelder bygging av flomverk, står NVE normalt for
planlegging, saksbehandling og deler av finansieringen.
Landbruksdepartementet har også stilt midler til disposisjon for
dette formålet. Søknad fra distriktet sendes i begge tilfeller
til NVE.
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Søknaden kan fremmes for hele prosjektet eller som separate
søknader til de mest kostnadseffektive parsellene. Søknadene vil
i det siste tilfellet enklere kunne vurderes innenfor de gitte
budsjettrammer. En samlet søknad for hele eller store deler av de
berørte parseller, må høyst sannsynlig tas opp i Stortinget som
særskilt bevilgningssak. Dette er tidligere gjort for en del
større flomsikringsprosjekter i NVE/ Landbruksdepartement - regi.
Utvalget går inn for at det arbeides videre med en løsning der
uttak av stein til f.eks forbygningsformål i Teinstrømmen. gjøres
på en slik måte at det samtidig oppnås flomsenking oppstrøms. Et
slikt uttak vil være avhengig av bidrag fra det offentlige eller
de interesserte i senkingen for å kunne realiseres. Utvalget
mener det må bygges en nøyaktig modell av Teinstrømmen før tiltak
gjøres, slik at aktuelt uttaksområde og virkning kan klarlegges.
I første omgang må mulige finansieringsmåter av modellen tas
opp.
Utvalget har forsøkt å kvantifisere den økonomiske nytten ved
gjennomføring av ulike flomsikringstiltak. For distriktet vil en
bedring av flomforholdene ha vesentlig større betydning enn det
som lar seg tallfeste rent økonomisk. Gjennom flere tiår har
distriktet tatt initiativ for å komme fram til mulige løsninger
på flomproblemene. Arvisse flommer har skapt usikkerhet for de
som har sitt bosted og sin arbeidsplass i de flomutsatte
områdene. For jordbruket spesielt er sikre driftsforhold en
forutsetning for framtidig satsing på denne næringen som leveveg.
på denne bakgrunn ser utvalget det som viktig at distriktet,
kraftverksinteressene og sentrale myndigheter i fellesskap
kommer fram til løsninger som anses aktuelle for å bedre
flomsituasjonen i området.
Videre behandling av rapporten
Flomsikringsutvalget er ferdig med sitt arbeid og sender denne
rapporten til distriktet. De berørte interesser får dermed
anledning til å diskutere og vurdere de ulike alternativer.
Flomsikringsutvalget blir med dette oppløst.
Dersom distriktet ønsker at en eller flere løsninger detaljutredes, kan det fremmes søknader til berørte myndigheter, slik
det er antydet i utvalgets anbefalinger. Hvilke aktører som ut
fra dette skal trekkes inn, vil avhenge av løsningen(e) som søkes
videreført, og mulig finansiering.
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Særmerknader
Særmerknad til kap. 6.6 fra Leiv wilhelmsen:
" Forslaget om å holde overvannet Funnefoss på kote 130,30 ved en
vannføring i Glomma inntil 365 m3/s vil føre til stor skade for
ovenforliggende områder.
Forsøket med hevet vannstand i november 1987 der overvannet ble
holdt på kote 130,30, vannføring i Glomma ved Nor var 230 m3/s
viste at vannstanden i ovenforliggende områder økte. I Dyståa ble
det registrert en økt vannstand på 38 cm.
Jordbruksetatene i Nord- og Sør-Odal foretok befaring av enkelte
jordbrukseiendommer og registrerte at grøfteutløp var satt under
vann.
Vannstanden i Storsjøen på kote 130,75. En økning av vannføringen
i Glomma vil føre til en ytterligere høyere vannstand i Storsjøen
p.g.a. oppstuving i bl.a. Teinstrømmen.
Den foreslåtte oppdemning av storsjøen i vinterhalvåret til kote
131,00 vil føre til store uante negative ringvirkninger, hvor det
bl.a. blir dannet et helt nytt strandområde på dyrket mark. Store
arealer jordbruksområder vil dermed bli ødelagt for alltid.
Det vises til melding fra Norges Landbrukshøgskole nr. 6 for 1980
"Glommas innvirkning på grunnvatn og avling i Odalsområdet"."

Kommentar fra Akershus Energiverk til avsnitt 1 og 2 i
wilhelmsens særmerknad:
" Under forsøksperioden økte vannføringen fra ca 270 m3/s
12. november 1987 til ca 350 m3/s 14. november 1987 mens
Funnefoss overvann ble holdt på kote 130.30. En manøvrering etter
kurve 5 i den samme perioden ville ført til vannstander ved
Funnefoss som varierte fra kote 130.18 til 130.28. Den angitte
økningen i vannstanden i Dyståa på 38 cm kan derfor ikke ha noen
sammenheng med manøvreringen av Funnefoss, men kan antagelig
skyldes et lokalt regnvær i Dyståas felt."
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