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FORORD 

"Forskrifter for dammer" ble fastsatt ved kongelig resolusjon 
av 14. november 1980 og gjort gjeldende fra 1. januar 1981. 
Kapittel 7 i forskriftene beskriver de flomberegninger som 
skal utføres i forbindelse med dammer. Hydrologisk avdeling 
utfører selv slike flomberegninger, og kontrollerer og 
godkjenner flomberegninger som er utført av andre. 

Foreliggende rapport beskriver fremgangsmåten og gir resulta
tene aven flomberegning bestilt av Tafjord Kraftselskap for 
dammer iTafjordvassdraget. 

Oslo, mcy;-s 1996 
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1. INNLEDNING 

Hydrologisk avdeling ble i brev av 01.12.1995 fra Tafjord Kraftselskap, bedt om å utføre 
flomberegninger for åtte dammer tilhørende Tafjord Kraftverk i Tafjordsvassdraget i Møre og Romsdal. 
Det gjelder dammene ved Kolbeinsvatn, Viavatn, Fetvatn, Kaldhussætervatn, Vikvatn, Heimste 
Veltdalsvatn, Fremste Smettevatn og Onilsavatn. 

Dimensjonerende avløpsflom skal beregnes etter bestemmelsene i "Forskrifter for dammer" (NVE, 
1981). 

Kartet på figur l gir en oversikt over de aktuelle nedbørfelt. I tabell l er de viktigste feltparametrene 
oppgitt. Hypsografisk kurver for de forskjellige feltene ble beregnet av Tafjord Kraftselskap. 

Figur l. Tafjord vassdraget 
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Tabell}. Feltparametre 

Felt Feltareal Normalavløp Eff. sjøprosent Relieff forhold 

Tillopsflom er flom til magasinet fra uregulert felt, tillagt avlopsflom fra ovenforliggende magasiner og 

overforinger. Ved simulering av tillopsflom er magasinets sjoareal ikke tatt med i beregningen av 

effektiv sjoprosent. Ved mting av til1opsflommen gjennom magasinet tas det hensyn til flom dempningen 

i selve magasinet. Normalavløpsverdiene er tatt fra isohydatkart (NVE, 1987). 

Ved bestemmelse av tillopsflom skal det som regel forutsettes at eventuelle manøvrerbare 

konstruksjoner i overføringssystemet kan være ute av funksjon eller ikke manøvreres som forutsatt. Det 

bør således i beregningene tas hensyn til at eventuelle overforinger til feltet ikke kan stenges og at 

overforinger fra feltet kan være blokkert. 

Følgende forutsetninger gjøres ved flomberegningen for Tafjordvassdraget: 

• Kraftstasjonene K2 og K3 antas å stå. 

• Ved beregning av tilløpsflommen til Kaldhussætervatn antas at overføring fra Slettdalsvatn til K3 er 

lukket og at alt tilsig går in i lokalfeltet til Kaldhussætervatn. Overforing fra Fetvatn til K3 antas å 

være lukket og alt tilsig til Fetvatn går som overløp inn i lokalfcltet til Kaldhussætervatn. 

• Ved beregning av tillopsflommen til Onilsavatn antas at overforing fra Kaldhussætervatn til K2 er 

lukket og at alt tilsig til Kaldhussætervatn går som overløp inn i lokalfeltet til Onilsavatn. 

• Kraftstasjonen K4 antas å stå slik at vann fra Muldalen overføres til Zakariasvatn gjennom 

tillopstunnelene til K4 med maksimal kapasitet lik 15.0 m3/s. Alt annet tilsig i Muldalen går som 

overløp ut av reguleringen. 
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• Kraftstasjonen KS antas å gå på vann fra Brusebotnvatn med maksimal kapasitet lik Il. O m3/s, som 

videre overføres til Zakariasvatn. Alt annet tilsig i feItet til Brusetbotnvatn går som overløp ut av 

reguleringen. 

• Overføringen fra Vikvatn til Brusetbotnvatn antas å være lukket slik at tilsig til Vikvatn går som 

overløp inn i lokalfeltet til Zakariasvatn. 

• Da KS går på vann fra Brusetbotnvatn er overføringen fra Smettevatn stengt slik at alt tilsig til 

Smettevatn går som overløp inn i lokalfeltet til Zakariasvatn. 

• Tilsig til Smettevatn består av tilsig fra Huldrekopptjem og bekkeinntak ved Kartind, overløp fra 

Veltdalsvatn og tilsig fra lokalfeltet til Smettevatn. 
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2. DIMENSJONERENDE TILLØPSFLOM 

Dimensjonerende tillopsflom er den tillopsflom som har gjentaksintervall på 1000 år (Q 1000). 

Dimensjonerende tillopsflom kan beregnes ved to forskjellige metoder. Ved hjelp av frekvensanalyse av 

flommer eller ut fra meteorologiske data ved bruk aven nedbør-avlopsmodel1. Begge fremgangsmåter er 

benyttet i dette tilfelle. 

2.1. Flomfrekvensanalyse 

Aktuelle hydrologisk målestasjoner i området er vist på kartet i figur 2. 

For serier fra øye, øyen og Storholen er det utfort flomfrekvensanalyser. For stasjonene Onilsavatn og 

Nedre Kaldhussætervatn, som har korte observasjonsserier, er middelflommene beregnet. Resultatene av 

analysene er vist i tabell 2a og 2b. Ved angivelse av forholdstallet Q l OOO/QM er benyttet verdiene fra 

Ekstreme Value Type l fordelingen (Gumbel), som viser god tilpasning for alle dataseriene. 

Tabell 2a. Resultater avflomfrekvensanalyse for perioden januar-juli 

No. Avløpstasjon Feltareal Periode Antall Varighet OM OM 01000/ 01000 

km2 obs. år døgn m3/s l/s'km2 
1-----~-- l/s*km2 

.~--'-'---

98.2 - tilsig (630) øye 138 1916-1980 64 1 47.7 346 2.9 989 

99.1 (631) Onilsavatn 295 1909-1922 10 1 81.5 276 - -
99.2 (632) Nedre 93 1912-1925 13 1 29.4 316 -

Kaldhussælervaln 

99.3 - lilsig (633) øyen 182 1911-1980 69 1 56.2 309 2.6 806 

103.1 (1862) Slorhølen 416 1971-1993 22 1 129.3 311 2.0 615 

Tabell 2b. Resultater avflomfrekvensanalyse for perioden august-desember 

No. Avløpstasjon Felt areal Periode Antall Varighet OM OM 01000 01000 

km2 obs. år døgn m3/s I/s*km2 OM l/s*km2 

98.2 - tilsig (630) øye 138 1916-1980 64 1 58.8 426 3.6 1534 

99.1{631) Onilsavatn 295 1909-1922 10 1 58.4 198 -
99.2 (632) Nedre 93 1912-1925 13 19.2 207 -

Kalhussetervatn 

99.3 - tilsig (633) øyen 182 1911-1980 69 1 36.8 202 3.2 648 

103.1 (1862) Storhølen 416 1971-1993 23 1 63.7 153 3.2 490 

Tabell 2a viser liten variasjon mellom stasjonene for midlere vårflom. Når det gjelder hostflommene så 

viser imidlertid tabellen 2b storre verdier for det vestlige feltet 98.2 -øye og mindre verdier for det 

ostlige feltet 103.1 - Storholen. Det fremgår fra analysen at vårflommene. både midlere og 1000-års er 

storre enn hostflommene for alle stasjoner unntatt for 98.2 -øye. 
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øyen, Nedre Kalhussetervatn og Onilsavatn har store regulære smelteflommer som kommer vanligvis i 

slutten av juni eller begynnelsen av juli. På den tiden av året er magasinene tappet og flommene skaper 

som regel ikke større problemer. 

Stasjonen 99.3 -øyen som ligger nedenfor utløpet fra Zakariasvatn , og stasjonene 99.2 og 99.1 
representer best de hydrologiske forhold i Tafjordvassdraget. På grunn av regulering er det for stasjon 

99.3 utført frekvensanalyse for beregnet tilsigsserie, noe som tilfører en usikkerhet til analysen. QM 

verdiene for Onilsavatn og Nedre Kalhussetervatn er beregnet fra korte historiske serier og kan derfor 
ikke med sikkerhet sies å være representative for andre tidsperioder. 

Figur 2. Hydrologiske målestasjoner. 

Analyse av de aktuelle vannføringsseriene viser at store flommer også kan opptre september og 

oktober. Diskusjonen med hydrologen Perry Aase fra Tafjord Kraftverk bekreftet at det er 
høstflommene som skaper størst problemer ved reguleringssystemet i Tafjord. Det antas at ekstrem 
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nedbør på høsten, som kan bli mye storre enn den på sommeren, kan føre til den mest ugunstige 

kombinasjon av kritiske meteorologiske og hydrologiske forhold i feltet. Derfor legges høstsesong 

verdier til grunn for videre analyser. 

Middelflom, QM, for et felt uten avlopsobservasjoner kan beregnes ut fra regionale formlene basert på 

feltparametre. Disse flomformler er utledet i 'Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag' (NVE 

1978). Formelen for H2 området, som inkluderer de aktuelle felt, er som følger: 

QM = 0.844 - QN 1405 -(ASE + 0.0 l) ·0086 (1) 

hvor QN er normal avløp og ASE er effektive innsjøprosent. 

Forholdstallet mellom QlOOO og midlere flom QM er i henhold til regionkurvene i samme publikasjon 

4.2 for hostflommer. 

Formlene gjelder imidlertid kun for felter storre en 50 km2 og bor brukes forsiktig for felter mindre en 

100 km2
. Det er bare Onilsavatn og Kaldhussætervatn som er storre en 50 km2 av de aktuelle feltene i 

denne beregningen. Resultater av middelflomberegninger ut fra formel l er vist i tabell 3. 

Ut fra frekvensanalysene anslås forholdstallet mellom Q 1000 og QM til 3.4 for ett dogn som 

representativt for de aktuelle feltene. Estimater av Q l 000 er også vist i tabell 3. 

Tabell 3. Estimater av Q1000 ut fra regionale flomformler og flomfrekvens analyser. 

Ut fra formler Ut fra frekvens. Frekvens Regional Frekvens Regional Modell 

Feltet Varighet aM aM a1000 a1000 a1000 a1000 a1000 

døgn I/s·km2 I/s·km2 aM aM I/s'km2 I/s'km2 Is·km2 

Onilsavatn 1 207 198 3.4 4.2 673 869 1159 

Kaldhussætervatn 1 205 207 3.4 4.2 704 861 1211 

Siden flomberegningen for magasinene også gjelder tillopsflommer til forholdsvis små felter må det 

antas at middelflom QM for disse feltene blir en del hoyere en for Onilsavatn og Kaldhussætervatn og 

kan ligge rundt 250 -300 1/s*km2 
. 

2.2. Simulering ved hydrologisk modell 

Q l 000 kan, som tidligere nevnt, også beregnes ved hjelp aven hydrologisk modell. I denne rapporten 

ble Q l 000 simulert ved bruk av flomprogrammet PQRUT. Modellen som brukes i programmet er 

beskrevet av Andersen et al. (1983) i NVE rapport Nr.2 -1983 . Modellparametrene er beregnet ut fra 

formler basert på feltparametrene : ASE - effektiv sjoprosent, HL - relieff forholdet (hoydeforskjellen i 
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meter mellom 25% og 75% passasjen på feltets hypsografiske kurve, dividert med feltaksens lenge), og 

normalavløpet QN. De beregnede modellparametrene er vist i tabell 4. 

Tabell 4. Parametrene I PQRUT. 

Felt Feltareal øvre tømmekonstant Kl Nedre tømmekonstant K2 Terskelverdi 

(krn2) (time") (time") T(mm) 

Viavatn (totalt) 40.3 0.122 0.027 20.5 

Fetvatn 16.9 0.097 0.023 24.2 

Kaldhussætervatn (totalt) 98.5 0.081 0.022 24.3 

Vikvatn (Fr+H) 23.7 0.091 0.022 24.9 

Smettevatn (totalt) 42.1 0.084 0.021 25.0 

Onilsavatn (totalt) 298.1 0.074 0.022 24.6 

Ekstreme nedbørverdier er beregnet etter en metode brukt ved Det Norske Meteorologiske Institutt, 

beskrevet av Forland (1984) og Førland (1992). Ut fra en antatt normal årsnedbør for området, på 1000 

mm, ble host nedbør med gjentaksintervall 1000 år (M I 000) beregnet. De arealreduserte verdiene av 

nedbør, hvor det er tatt hensyn til feltstorrclsen, er vist i tabell Sa - Sd. 

Tabell 5a. Arealredusert ekstrem nedbør (MlOOO) for forskjellige varigheter, sesong september -

desember (Onilsavatn). 

Antall timer (n) 3 6 12 24 48 72 96 120 

MI000 (mm) 54 7S 98 127 164 188 213 230 

Tabell 5b. Arealredusert ekstrem nedbor (MlOOO) for forskjellige varigheter, sesong september -

desember (Kaldhussætervatn). 

Antall timer (n) 3 6 12 24 48 72 96 120 

MIOOO (mm) 57 78 100 129 168 190 215 232 

Tabell 5c. Arealredusert ekstrem nedhor (Ml 000) for forskjellige varigheter, sesong september -

desember (Vlavatn og Smettevatn). 

Antall timer (n) 3 6 12 24 48 72 96 120 

MIOOO (mm) 59 80 101 131 169 191 216 233 
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Tabell 5d. Area/redusert ekstrem nedbør (M1000) for forskjellige varigheter. sesong september -

desember (Fetvatn og Vikvatn). 

Antall timer (n) 3 6 12 24 48 72 96 120 

M1000 (mm) 61 81 103 132 170 193 218 236 

Basert på MIOOO verdiene ble det konstruert et nedbørsforløp med tidskritt 3 timer. Bidrag fra 

snøsmelting er ikke medregnet. Ut fra nedbørforlopene simuleres tilsigsflommer som antas å ha et 

gjentaksintervall på 1000 år for de forskjellige feltene. For Onilsavatn og Kaldhussætervatn simuleres 

tilsigsflommer for hele felter. De skaleres i forhold til arealer til de forskjellige delfeltene og rutes 

gjennom magasinene for tillopsflom til Onilsavatn og Kaldhussætervatn beregnes. Simulert flom for 

Viavatn, spesifikke verdier, antas å være representativ også for Kolbeinsvatn. Det samme er tilfelle med 

tillopsflommen til Fremste Smettevatn, spesifikke verdier, som antas å være representative for Heimste 

Veltdalsvatn feltet. 

Figur 3. Simulering av Q1000 for Vikvatn. Tidsskritt 3 timer 

... -_._~-_ ... _--~.--_.- ... _--~--_._--_ .. ~._-~_.~.-~-_ ... -_ ... __ . -- .... _-_.~.~--~ 

Simulert Q1000 - Vikvatnet I 

I 
I 

Tid (timer) I 
L-__ ~~~~~~~_ .. __ .. _ .. __ . ____ . __ . _____ ..... _~ _____ ~_~. ___ .. ___ . _____ .~~J 

Som eksempel på tilsigssimuleringene vises i figur 3 den resulterende tillopsflom for Vikvatn. 

Resultatene av simuleringene er sammenfattet i tabell 6. 

En sammenligning av resultatene for simulering og frekvensanalyse viser (se tabell 3 og tabell 6) at 

simulerte verdier av Q I 000 ligger hoyere en Q l 000 verdier beregnet ut fra frekvensanalyse. Imidlertid 

må det tas i betraktning at ved simulering av tillopsflommer er magasinets sjoareal ikke tatt med i 

beregningen av effektiv sjoprosent. Ved ruting av tillopsflommer gjennom magasiner, tas det hensyn til 

flomdempningen i selve magasinene. Derfor, har feltene liten effektiv sjoprosent, dvs liten 

selvregulering. I tillegg er feltene ganske bratte. 
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Tabell 6. Simulerte verdier av dimensjonerende 1 døgn tilløpsjlom (QI000). 

Felt Feltareal Vannføring Vannføring 

km2 m3/s 1/s*km2 

Viavatn (totalt) 40.3 54.9 1362 

Fetvatn 16.9 22.7 l344 

Kaldhussætervatn (totalt) 98.5 119.3 1211 

Vikvatn (Fr+H) 23.7 30.4 1281 

Smettevatn (totalt) 42.1 52.2 1240 

Onilsavatn (totalt) 298.1 345.5 1159 

De simulerte flommene antas å representere Q l 000 for de aktuelle feltene, og benyttes videre for 

beregning av avløpsflommer og flomvannstander. 
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3. REGULERINGSSYSTEMET. 

For å beregne avlopsflommene rutes tillopsflommene, tillagt eventuelle overforinger, gjennom 

magasinene. Ved rutingen, som er utfort ved bruk av PQRUT, forutsettes det at magasinvannstanden 

ligger på HRV ved flommens begynnelse. 

3.1 Magasiner. 

Magasinstorrelsen, som har betydning ved flomberegning, er volumet over HRV. Magasinet beskrives 

av volumet ved to eller flere forskjellige vannstander. For Kolbeinsvatn, Viavatn, Fetvatn, 

Kaldhussætervatn, Vikvatn, Heimste Veltdalsvatn, Fremste Smettevatn og Onilsavatn, er 

magasinstorreIsen beregnet ut fra sjoarealet ved HRV. Magasinarealene ble planimetrert på kart i 

målestokk l :50000 (se tabell 7): 

Tabell 7. Magasin data. 

Magasin HRV Magasin areal ved 

(m.oh.) HRV (km2) 

Kolbeinsvatn 1111.40 3.10 

Viavatn 1000.50 3.22 _ .. --~----.--.,--- .. ---.----.---.- -_ ... _,--- r-- ..... ". --_._-_ .. _~"-_._-------
Fetvatn 1052.00 0.63 

Kaldhussætervatn 572.10 0.99 

Vikvatn (Fr+H) 1319.10 5.21 

Heim. Veltdalsvatn 1170.00 1.50 

Smettevatn 1154.00 0.19 

Zakariasvatn 450.00 1.39 

Onilsavatn 175.40 0.65 

3.2 Avløpskurver 

Damkarakteristika er etablcrt pa grunnlag av damtcgninger og innhentcde opplysninger fra Tafjord 

Kraftselskap. Damspesifikasjonene og overlopskoeffisientcne er fastsatt ettcr samtaler med NVE, 

Sikkerhetsavdcling (Region Vest). 

Dammen ved Kolbeinsvatn er en murt steindam med betong på vannside og topp. Dammen har et 

overlop med terskel på 1111.40 m.o.h., lengde 50 m og overlopskoeffisient 1.8. Damkrona ligger på 

1112.40 m.o.h., har lengde 40 m og vil ikkc bli overtoppet vcd QI000. Avlopskurven blir: 

Q= 90.000(H-l1ll.4)1)OOI) for 1111.40 < H :::; 1112.40 

Dammen ved Viavatn er en murt steindam med betong pa vannside. Dammen har flere overlop med 

samlet lengde ca: 240m. OverlopsterskeJ er ujevn med HRV 1000.50 m.O.h. definert som laveste punkt 

pa dammen og med hoveste punkt pa 1000.70 m.O.h. For å kompensere for den ujevnheten, for 
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vannstand mindre en 1000.70 m.o.h, er effektiv lengde av overlopsterske1 anslått til 120 m. Ved 

vannstand hoyere enn 1000.70 m.o.h. utvides overlopsJcngden til 240 m. Overlopsterskelen har 

overlopskoeffisicnt 1.7. Avlopskurven blir: 

Q = 204.000 (H - 1000.5)15000 

Q = 420.341 (H - 1000.5)19597 
for 1000.50 < H S:1000.70 

for H > 1000.70 

Ved Fetvatn finnes det to dammer: en platedam og en fyllingsdam. Ved siden av platedammen er det 

fast avrundet overlop med lengde 40 m, topp krone på kote 1052.00 m.o.h. og overlopskoeffisient 2.0. 

Overlop utvides på fjell med effektiv lengde 12 m og overlopskoeffisient 1.4. Overlopet er stort nok til 

at det ikke blir overlop over platedammen med topp brystning på 1053.25 m.o.h. og fyllingsdammen 

med darnkrone på 1053.50 m.o.h. Avlopskurven blir: 

Q = 91.149 (H - 1052.0)1 " .. 5 for 1052.00 < H S:1053.29 

Dammen ved Kaldhussætervatn har et fast overlop med terskel på 572.10 m.o.h. På grunn av 

sidekontraksjon ved pilarer regnes den effektive lengden å være 18.8 m og overlopskoeffisient 1.9. 

Overlopet fortsetter i den samme hoyde i terrenget med effck.1:iv lengde 29.5 m og overlopskoeffisient 

1.4. Ved vannstandsstigning 0.95 m vil en brobane påvirke avlopet samtidig som flommen går over hele 

brobanen med lengde på 56 m. Det antas at oppstuingen mot brobanen og oket kapasitet over 

dam kronen oppveier hverandre, slik at overlopsformelen kan representere dammens avlopskurve for alle 

vannstander. Avlopskurven blir: 

Q = 77.020 (H - 572.1)1 5000 for H > 572. 10 

Anlegget ved Viksvatn består av 2 dammer. En reguleringsdam har fast overlop med terskel på 1319.10 

m.o.h., lengde 18 m og overlopskoeffisient 2.0. Damkronen har terskel på 1321.10 m.o.h. og vil aldri bli 

overtoppet. En sekundær dam har terskel på 1320.10 m o.h, lengde 16 m og overlopskoeffisient 1.6. 

Avlopskurven blir: 

Q= 36.000(H-1319.1)ISOOO 

Q= 35.608(H_1319.1)18420 
for 1319.10<Hs: 1320.10 

for 1320.10<Hs: 1321.10 

Dammen ved VeItdalsvatn er en murt steindam med betong på vannside. Ved siden av dammen finnes 

det en fast overlop med betong terskel på 1170.00 m.o.h. lengde 5 m, overlopskoeffisient 1.80 og 2 

overlop utsprengt i fjell med terskel på 1170.20 m.o.h., samlet lengde 27 m og overlopskoeffisient 1.4. 

Damkrone har Jcngde 50 m, med topp brystning på 1170.61 m.o.h. og overlopskoeffisient 1.7. 

Avlopskurven blir: 

Q = 9.000 ( H - 1170.0)1 SOOO 

Q= 56.110(H-1l70.0)2S78o 
Q= 55.83(H-11700)27Is9 

for 1170.00 < H s: 1170.20 

for 1170.20 < H s: 1170.61 

for H > 1170.61 

Ved Smettevatn finnes det tre dammer og en betong terskel. En betongdam (buedam) med overlop over 

hele dammen på kote 1154.00 m.o.h. (HRV), har overlopslengde 19 m og overIopskoeffisient 2. Den er 

etterfulgt aven platedam med lengde 48 m, overlop med terskel på 1154.5 m og overlopskoeffisient 1.8. 
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Tilleggsterskelligger på kote 11546. har lengde 27 m og overlopskoeffisient 1.8. Den tredje dammen er 

en hvelvdam med overlop over hele dammen pa kote 1155.2 m.o.h .. overlopslengde 16 m og vil ikke bli 

overtoppet ved Q I 000. Avlopskurven blir 

Q = 36.100 ( H - 1154.0)15000 

Q == 78.898 (H - 11540)26700 
for 1154.00 < H::; 1154.50 

for 1154.50 < H::; 1155.2 

Dammen ved Zakariasvatn er en buedam. Vannforingskurve for overlop i tabellform ble oppgitt av 
regulanten. Kurven tar hensyn til at det er tre separate overlop med pilarer og noe ulik terskelhoyde og 

også til oppstuving på grunn av brystning. Den oppgitte kurven er av oss tilpasset folgende 

ligningsform: 

Q == 25.677 (H _ 450.0)1 5190 

Q == 97.970 (H _ 450.0)1 921)(, 

Q == 95.285 ( H - 450.0)1 63'1 

for 450.00 < H ::; 450.15 

for 450.15 < H ::;45100 

forH>45100 

Dammen ved Onilsavatn er en gammel nåledam. Nålene er ikke lenger i bruk. Dammen her et tredelt 

overlop (2 pilarer). Den midterste del av overlopet har terskel på 175 AO m.o.h. og overlopskoeffisient 

1.5. På grunn av sidekontraksjon ved pilarer regnes den effektive lengden å være Il m. Venstre og 

hoyre del av overlop har terskel pa 175.80 mO.h .. samlet effektiv lengde 23 m og overlopskoeffisient 

1.5 Ved vannstandsstignIng til kote I noo m.O.h. vil overlopet utvides med lengde 10m over en vei 

(overlopskoeffisient l.S) Damkrone har terskel pa 178.20 mO.h. og lengde 15m. Ved 

vannstandsstigning til kote 178 10m vil en gangbane pavirke avlopet samtidig som flommen gar over 

hele brobanen med lengde på omkring 52 m. Det antas at oppstuingen mot brobanen og oket kapasitet 

over damkronen oppveier hverandre. slik at det tredje segmentet av overlopsfom1elen kan representere 

dammens avlopskurve for alle vannstander for H > 178.00 m.O.h. Avlopskurven blir 

Q == 16.500 (H - 175.4)15000 

Q == 3 O. 1 86 ( H - l 75 .4) 1 9684 

Q == 29.730 (H - 175.4)188'3 

3.3 Overføringer 

for 175.40 < H ::;175.80 

for 175.8 < H::::: In.OO 

for H > 178.00 

Overforingskapasiteter ble oppgitt av Tafjord Kraftselskap. Reguleringssystemet er vist i figur I. Det 

regnes med folgende overforinger 

• Kraftstasjonen K4 antas a sta slik at vann fra Muldalen overfores til Zakariasvatn gjennom 

tillopstunnelene til K4 med maksimal kapasitet lik 15.0 m'/s. Alt annet tilsig i Muldalcn går som 

overlop ut av reguleringen 

• Kraftstasjonen KS antas a ga pa vann fra Brusebotnvatn med maksimal kapasitet lik 11.0 m3/s, som 

videre overfores til Zakariasvatn Alt annet tilsig i feltet til Brusebotnvatn gar som overlop ut av 

reguleringen. 

• Alt tilsig fra Huldrekopptjcm overfores til Smettevatn. 
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samtlige andre overforinger og tunneler antas å være lukket eller sperret. 
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4. DIMENSJONERENDE AVLØPSFLOM 

4.1 Kolbeinsvatn 

Den simulerte flommen, med gjentaksintervall 1000 år for hele Viavatn felt fordeles etter relativt areal 

på delfeltene. Skaleringsfaktorene blir: 

Lokalfelt Skaleringsfaktor 

Kolbeinsvatn 0.293 

Viavatn 0.707 

Den skalerte flommen i Kolbeinsvatn felt tilsvarer dimensjonerende tillopsflom. Den rutes gjennom 

magasinet, og avlopsflom og flomvannstand beregnes (se figur 4). 

Figur 4. Dimensjonerende avlopsjlom. Kolbeinsvatn. Tidsskritt 3 timer. 
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Dimensjonerende avlopsflom blir 11.4 m3/s med dimensjonerende flomvannstand 1111.65 m.o.h. Dette 

medforer en flomstigning på 0.25 m over HRV. 

4.2 Viavatn 

Dimensjonerende tillopsflom til Viavatn bestar av tillopsflonunen fra Viavatns lokalfelt og 

avlopsflommen fra Kolbeinsvatn (se figur 5) Den totale dimensjonerende tillopsflom rutes gjennom 

magasinet og avJopsflom beregnes (se figur 6) 
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Figur 5. Dimensjonerende tillopsflom, Viavatn. Tidsskritt 3 timer. 
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Dimensjonerende avlopsflom blir 48.6 mJls med dimensjonerende flomvannstand 1000.83 m.o.h. eller 

0.33 m over HRV 

Figur 6. Dimensjonerende avlopsflom. Viavatn. Tidsskritt 3 timer. 
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Den i avsnitt 2.2 simulerte Q 1000 tillopsflomm for Fetvatns lokalfeltct rutes gjennom magasinet, og 

avlopstlom og flomvannstand beregnes (se figur 7) 
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Figur 7. Dimensjonerende avlopsjlom. Fetvatn. Tidsskritt 3 timer. 
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Dimensjonerende avlopsflom blir 25.6 m3/s med dimensjonerende flomvannstand 1052.44 m.o.h. eller 

0.44 m over HR V. 

4.4 Kaldhussætervatn 

Den simulerte flommen, med gjentaksintervall 1000 år for hele Kaldhussætervatn felt fordeles etter 

relativt areal på delfeItene. Skaleringsfaktorene blir: 

Lokalfelt Skaleri ngsfaktor 

Kolbeinsvatn 0.120 

Viavatn 0.289 

Fctvatn 0.172 

Kaldhussætervatn 0.419 

Den skalerte flommen i Kolbeinsvatn felt rutes gjennom magasinet og avlopsflom fra Kolbeinsvatn 

beregnes. Tillopsflommen til Via vatn består av skalerte flommen i lokalfelt og avlopsflommen fra 

Kolbeinsvatn. Den rutes gjennom magasinet, og avlopsflom beregnes. Den skalerte flommen i Fetvatn 

felt rutes gjennom magasinet og avlopsflom beregnes. 

Dimensjonerende tillopsflom til Kaldhussætervatn består av tillopsflommen fra Kaldhussætervatn 

lokalfeIt, avlopsflommen fra Viavatn og avlopsflommen fra Fetvatn (se figur 8). Den totale 

dimensjonerende tillopsflom rutes gjennom magasinet, og avlopsflom beregnes (se figur 9). 
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Figur 8. Dimensjonerende ti llopsjlom. Kaldhussætervatn. Tidsskrift 3 timer. 
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Dimensjonerende avlopsflom blir 109 m3/s med dimenSjonerende flomvannstand 573.36 m.o.h. Dette 

medforer en flomstigning på 1.26 m over HRV 

Figur 9. DimenSjonerende av/aps/lom Kaldhussætervatn. Tidsskritt 3 timer. 

,---------------- ------ ----- ------ --------_.- --- --- -

Dimensjonerende avløpsfJom - Kaldhussætervatn 

120 ,---------- -------------.-----.- --------__ --_-_---_--_____ _ 

g 
100 

Cl 
.§ 
.! 80 c 
c 
~ 

60 

40 1 

r-.' - . --------- Tilløp 
---Avløp 
....... Vannstand 

573.4 

573.3 

573.2 
573.1 

-~ 573.0 

T 572.9 

~ 572.8 
572.7 

572.6 

572.5 

572.4 
20 --- 572.3 

12 24 36 48 60 72 84 96 108 

572_2 

• 572.1 
120 

Tid (timer) 

:[ 
"C 
c 
.s 
Cl) 

c 
c 
fU 
> 

17 



4.5 Vikvatn 

Den i avsnitt 2.2 simulerte Q 1 000 tillopsflom for Vikvatns lokalfelt rutcs gjennom magasinet, og 

avlopsflom og flomvannstand beregnes (se figur 10). 

Figur 10. Dimensjonerende avlopsjlom, Vikvatn. Tidsskritt 3 timer. 
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Dimensjonerende avlopsflom blir 11.7 m 3/s med dimensjonerende flomvannstand 1319.57 m.o.h. eller 

0.47 m over HRV. 

Figur 11. Dimensjonerende avlopsjlom, Heimste Veltdalsvatn. Tidsskritt 3 timer. 
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4.6 Heimste Veltdalsvatn 

Den simulerte flommen, med gjentaksintervall 1000 år for hele Smettevatn fclt fordeles etter relativt 

areal på delfeltene. Skaleringsfaktorene blir: 

Lokalfelt Skaleringsfaktor 

Heim. VeItdalsvatn. 0.798 

Smettevatn 0.202 

Den skalerte flommen i Heimste Veltdalsvatn fclt tilsvarer dimensjonerende tilløpsflom. Den rutes 

gjennom magasinet, og avlopsflom og flomvannstand beregnes (se figur 11). 

Dimensjonerende avlopsflom blir 40.8 m3/s med dimensjonerende flomvannstand 1170.89 m.o.h. Dette 

medforer en flomstigning på 0.89 m over HRV. 

4.7 Smettevatn 

Dimensjonerende tillopsflom til Smettevatn består av tillopsflommen fra Smettevatns lokalfelt, 

avløpsflommen fra Heimste Veltdalsvatn og overføringen fra Huldrekoppvatn (se figur 12). Det antas at 

alt tillsig fra Huldrekoppvatns felt overføres til Smettevatn. Tilsig fra Huldrckoppvatns fclt beregnes 

gjennom skalering, etter relativt areal, av den simulerte flommen, med gjentaksintervall 1000 år for 

Smettevatn. Skalerings faktor for Huldrekoppvatn blir 0.090. Den totale dimensjonerende tilløpsflom 

rutes gjennom magasinet, og avløpsflom beregnes (se figur 13). 

Figur 12. Dimensjonerende tillop~flom, Smettevatn. Tidsskritt 3 timer. 
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Dimensjonerende avløpsflom blir 55.2 m
3
/s med dimensjonerende flomvannstand 1154.88 m.o.h. eller 

0.88 m over HRV 

Figur 13. Dimensjonerende avløpsjlom. Smettevatn. Tidsskrift 3 timer. 
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4.8 Onilsavatn 

Den simulerte flommen, med gjentaksintervall 1000 år for hele Onilsavaten felt fordeles etter relativt 

areal på delfeltene. Skaleringsfaktorene blir: 

Lokalfelt Skaleringsfaktor 

Kolbeinsvatn 0.040 

Viavatn 0.096 

Fetvatn 0.057 

Kaldhus~ -etervatn 0.139 

Vikvatn 0.080 

Heim. Veltdalsvatn. 0.ll3 

Smettevatn 0.029 

Zakariasvatn 0.379 

Onilsavatn 0.070 

I tillegg skaleres flommen for bidrag fra Huldrekoppvatn - skalerings faktor 0.012. 

Dimensjonerende tilløpsflom til Onilsavatn består av avlopsflommen fra Kaldhussætervatn, 

avløpsflommen fra Zakariasvatn og den skalerte flommen i Onilsavatn lokalfelt. 

For å beregne avlopsflommen fra Kaldhussætervatn brukes den samme framgangsmåten som i avsnitt 

4.4 . 
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Tillopsflommen til Zakariasvatn består av avløpsflommen fra Smettevatn (for fremgangsmåte se avsnit 

4.7), overføringen fra Muldalen, overføringen fra Brutsebotnvatn og den skalerte flommen ilokalfelt. 

Den rutes gjennom magasinet, og avløpsflom beregnes (se figur 14). Avløpsflom blir 217 m3/s med 

flomvannstand 451.66 m.o.h. eller 1.66 m over HRV 

Figur 14. Avlopsjlom.Zakariasvatn. Tidsskritt 3 timer 
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Dimensjonerende tilløpsflom til Onilsavatn består av avløpsflommen fra Kaldhussætervatn, 

avlopsflommen fra Zakariasvatn og den skalerte flommen i Onilsavatn lokalfelt (se figur 15). 

Figur 15. Dimensjonerende tillopsjlom. Onilsavatn. Tidsskrift 3 timer 
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Den totale dimensjonerende tillopsflom rutes gjennom magasinet, og avlopsflom beregnes (se figur 16). 

Dimensjonerende avlopsflom blir 335 m3/s med dimensjonerende flomvannstand 179.02 m.o.h. Dette 

medfører en flomstigning på 3.62 m over HRV. 

Figur 16. Dimensjonerende avlopsjlom Onilsavatn. Tidsskritt 3 timer. 

Dimensjonerende avløpsflom - Onilsavatn 
375 ~------------
350 ~ 

.§.. 325 ~ 
Cl 300 ~ 
-2 2751 
~ 250 j 

c: 225 J .. 
~ 200 ~ 

175 j 

150 i 
125 ~ 
100j 

75 ~ 
.' 

-------, 179.2 
179.0 Æ 
178.8 "t:I 
178.6 c 
178.4 .l! 
178.2 :g 

i===TiliØPi 'l Avløp J ....... Vannstand 

+ 178.0 >; 
+ 1778 
+ 1776 

o + 177.4 o .. ot 1772 
t 1770 
+ 176.8 

~~ -+- 176.6 
~-~-t 176.4 t 176.2 

-,- 176.0 
+ 175.8 
~ 175.6 

--,-----,------r--,----,-----.-,-----r- ,·,--,-----,---T ,-----r--, --,-,---,-T-", "--,-------.--T---,--,----,------,--- .. ~ _ ___,__,--"""'-L 1 75. 4 
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Tid (lim e rI . 
L-____ .. __ ~_.~.~ ___ .. __ ._. ______________ ~._ ... _. __ . __ ._~_~_~_._~~ ______ ~_J 

Resultatet av avlopsflomanalyse for de aktuelle feltene er sammenfattet i tabell 8. 

Tabell. 8 Dimensjonerende avlopsjlommer 

Dimensjonerende flom Avlopsflom Flomvanstand Flomstigning 
m3/s m.o.h. m over HRV 

Kolbeinsvatn 11.4 1111.65 0.25 

Viavatn 48.6 1000.83 0.33 

Fetvatn 25.6 1052.44 0.44 

Kalhussætervatn 109 573.36 1.26 

Vikvatn 11.7 1319.57 0.47 

Heim. Veltdalsvatn 40.8 1170.89 0.89 

Smettevatn 55.2 1154.88 0.88 

Onilsayatn 335 179.02 3.62 
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