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Flomtiltaksutvalget
SAMMENDRAG
SINTEFs tunnel kostnader
Berdal Strømmes beregninger viser at basiskostnadene for tunnelprosjektene ligger litt høyere enn
SINTEFs grovestimat. Med nøyere vurdering av sikringskostnadene og trasevalg samt alle påslag blir
imidlertid totalkostnadene betydelig høyere enn SINTEFs overslag.
Billigste alternativ på strekningen Mjøsa - Oslo er beregnet til 3.1 milliard kroner med en usikkerhet
på +/- 40% .
Ingen av tunnelprosjektene kan tenkes å utløse noe kraftverksprosjekt uten at samfunnet går inn med
betydelig subsidiering.
En må videre anta at overføring av Glommavann til Mjøsa og derfra videre til Oslofjorden vil bli et
meget vanskelig og kontroversielt miljøspørsmål .

Forholdene ved Sarpsborg
Blant flere alternative flomtunneler ved Sarpsborg vurderes en 350 m lang tunnel på vestsiden av
Sarpsfossen som den beste løsningen. Inntak er planlagt oppstrøms nes ved Tarris og utløp like
nedstrøms Sarpsfossen. Kostnad flomtunnel er ca 30 mill . kr . Dette alternativet kan muligens også
kombineres med et nytt kraftverk (planer fra 1986).
Dimensjonerende flom over Sarpsfossen er foreløpig satt til 4200 m3/s .
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Mandat fra Flomtiltaksutvalget:
Andre tunneler i Glomma og Lågen
SINTEF-notat 17.08.95:
Flomvannstanden i Mjøsa
SINTEF-notat 25.08.95:
Tiltak for å hindre storflom i Glomma og Mjøsa
GLB-notat 5. mars 1996:
Tunneler i Glomma og Lågen, kommentarer fra GLB
Berdal Strømme, brev av 5.februar 1996:
Flomtunneler i Glomma og Lågen, Kostnadsberegning
NVK-notat 5. februar 1996:
Flomtunnel under/rundt Sarpsborg.
GLB-notat 13. desember 1995 G. Molle:
Sarpsfossen, Flomavledning
Hafslund Energi, brev til NVE av 17. januar 1996:
Dam Sarpsfossen. Flomavledningsevne
Hafslund konsulent: Rapport trinn 2, november 1986:
Sarpsfossen, tilleggsutbygging (kun tegning)
NVE-ER 8. juli 1996: Kart. Tunneltraseer
NVE-ER 9. juli 1996: Kart. Tunneltraseer ved Sarpsfossen

Bakgrunn og mandat

Ved kgl. res. 13. juli 1995 ble det oppnevnt et utvalg til å
foreta en gjennomgang av systemet med flomtiltak i vassdrag.
Dette utvalget (Flomtiltaksutvalget), har bedt NVE lede flere
delutredninger i forbindelse med sitt arbeid. En av dem er:
2

Andre tunneler i Glomma og Lågen

Utgangspunktet for å se på tunnelløsninger var SINTEFs forslag
om tunnel fra øyeren til Oslofjorden (delutredning 1). Andre
flomtunnelprosjekter er senere lansert, og det er disse som
her vurderes. Mandatet for delutredning 2 er vedlagt (1).

Beskrivelse av arbeidet

Flomtunnelprosjektene deles videre opp i 2 underkapitler etter
geografisk plassering.
2.1
2.2

Flomtiltak for Mjøsa og for Glomma nord for Elverum
Omløpstunnel rundt Sarpsborg

Flomtiltaksutvalget har begrenset oppgaven i kapittel 2.1 til
en kostnadsberegning av SINTEFs forslag. I kapittel 2.2 har
NVE/GLB vurdert 5 tunnelalternativer for nærmere gjennomgang.
NVK har fått i oppdrag å utføre en kartstudie for å undersøke
gjennomførbarheten av disse flomtunnelene. Konsulenten har
også stipulert tunnelkostnadene for alternativene som er gitt.
NVE har videre betraktet tunnelalternativene med tanke på
energiproduksjon.
Det er etter flommen våren 1995 utarbeidet en rekke brev,
notater og rapporter angående forholdene i området ved
Sarpsfossen. NVE har avslutningsvis gjengitt noe fra disse som
antas å berøre problemstillingen om hvorvidt det er fornuftig
å gå videre med planene om en flomtunnel.
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2.1

Flomtiltak for Mjøsa og for Glomma nord for Elverum

2.1.1

Teknisk/økonomisk utredning av SINTEFs forslag

Det er av Berdal Strømme utført et grovt kostnadsoverslag for
tunnelene (5) foreslått av SINTEF (4).
Følgende tabell oppsummerer alternativene og resultatene av
kostnadsberegningen (usikkerheten anslås til å være ± 40~) :
Lengde
(km)

Tverr·
snitt
(m 2)

Kostnad 1
(mill kr)

Elverum-Åkersvika v/Hamar

25

200
300

1051
1427

3

AIt.2

Elverum-Furnesfjorden
v/Hamar (Hedmarktoppen)

29,5

200
300

1238
1695

3

Alt. 3

Åsta sør for Rena-Furnesfjorden v/Brumunddal

32

200
300

1357
1882

3

Alt. 4

Hovda v/Rena-Furnesfjorden
v/Brumunddal

44

200
300

2001
2764

5

Eks. 2A
Eks_ 3A

Mjøsa-Oslofjorden (trase
øst for Hurdalssjøen)

71,5

185
310

3233
4575

6

Eks. 2B
Eks. 3B

Mjøsa-Oslofjorden (trase
vest for Hurdalssjøen)

73,5

185
310

3146
4514

6

"BS"

EidsvoU-Bingsfoss

39

200
300

1948
2547

4

Nr

Tunnel

Alt. 1

. .

•

Antall
tv.slag

•

Merkn.

Usikkert
gjennomførbar

Kostnads- og plIsmva 1995, entrepIlsekostnad samt prosjektering og adm. (5 :to), investeringsavgift (7~) og renter

2.1.2

I

byggetiden .

SINTEFs kostnadsoverslag

Følgende om kostnader gjengis fra SINTEFs notat (4):
Kostnader med tunneldriving i den størrelsesorden en her
snakker om kan ligge i området 85 til 100 kr/m3 ut sprengt fjell
ifølge opplysninger fra entreprenører. Det ligger selvsagt en
del usikkerheter i om en treffer på dårlig fjell som krever
sikring. Med utgangspunkt i 100 kr/m3 vil kostnadene med de to
tunnelene i en totrinns løsning bli:
-Tunnel Glomma-Mjøsa, 300 m2 og L=25-30 km vil koste 1 mrd. kr
-Tunnel Mjøsa-Oslofj, 400 m2 og L=ca 60 km vil koste 2 mrd. kr
(sitat slutt).
Løperneterprisen for tunneldriving vil med utgangspunkt 100
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kr/m3 for tunnelene over ligge på henholdsvis kr 30.000,- og
40.000,-. Dette medfører totalkostnader i området 750-900
mill. kr for tunnel Glomma - Mjøsa. Her har SINTEF avrundet
opp til 1 mrd. For tunnel Mjøsa - Oslofjorden blir
totalkostnaden 2.4 mrd. kr, altså er det avrundet nedover. Med
85 kr/m3 blir imidlertid totalkostnaden ca 2 mrd. kr.
SINTEF har innkludert kun sprengning og "enkel" sikring i sine
løperneterpriser. En tunnel på 310 m2 vil med SINTEFs overslag
ligge på ca 31000 kr/1m. Berdal Strømme ville med "enkel"
sikring på hele tunnellengden ligge et par tusen kroner høyere
pr løperneter. Berdal Strømme har imidlertid delt inn
sikringsposten i "enkel", "middels" og "omfattende" sikring
slik at denne posten blir betydelig høyere. Videre har Berdal
Strømme i sitt kostnadsoppsett også innkludert deponikostnader
og en del %-vise påslag slik at sluttsummene blir vesentlige
høyere enn summene til SINTEF.
SINTEF har "rom" for litt uforutsett ved en avrunding opp til
1 mrd. for tunnel Glomma - Mjøsa. Et moment som spesielt gjør
tunnelen fra Mjøsa til Oslo mer kostbar i Berdal Strømmes
oversalg er den ekstra tunnellengden som er lagt inn (10 km)
for å gå rundt enkelte usikre områder.
2.1.3

NVE-ER/GLBs kommentarer til Berdal Strømmes
kostnadsberegning

Detaljberegningene fra Berdal Strømme som er vedlagt i deres
brev, gir en god oversikt over forutsetningene for
sluttsummene i tabellen over. Når sluttsummene er oppgitt med
usikkerhet +/- 40% henspeiles det først og fremst på metoden
som er brukt - ikke på enkeltkostnadene. Det bemerkes videre
at uansett planleggingsnivå vil sikringskostnadene (kravet til
arbeidssikring) være vanskelig å anslå.
Entreprisekostnad ekskl. avgift beløper seg til ca kr 42.000
pr løperneter på en 310 m2 tunnel (tunnellengde 73.5 km). I
tillegg kommer prosjektering og adm. (5%), investeringsavgift
(7%) og renter i byggetiden. Med disse tillegg vil
løperneterprisen være ca kr 61.000.
I detalj beregningene kan man gå inn og eventuelt justere
enkelte enhetspriser hvis man vil prøve et teoretisk tilfelle.
Man kan f.eks anta at grunnprisen for sprengning er den samme
som i Berdal Strømmes overslag, men reduserer sikringskostnadene til "enkel sikring" over hele tunnellengden. I "Eks
3B" (310 m2 ) blir entreprisekostnaden på den 73.5 km lange
tunnelen redusert til ca kr 35.000/lm. Med % - satser for
tilleggene nevnt over, blir den totale sum redusert med ca 970
mill. kr til 3540 mill kr. i forhold til det presenterte
overslaget til Berdal Strømme. Tilsvarende vil totalkostnaden
i "Eks 2B" reduseres med ca 800 mill kr til 2340 mill kr.
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2.1.4

Konklusjon

Basiskostnadene for tunnelprosjektene synes å ligge litt
høyere enn SINTEFs grovestimat. Med nøyere vurdering av
sikringskostnadene og trasevalg samt alle påslag blir
imidlertid totalkostnadene betydelig høyere enn SINTEFs
overslag.
Ut fra det foreliggende grunnlaget synes gjennomførbarheten å
være sikret ved at ekstra lengde er lagt inn på tunnel Mjøsa Oslofjorden.
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2.2

Omløpstunnel rundt Sarpsborg

NVE har pekt på muligheten for å dempe flommer i de nedre
deler av Glomma ved å anlegge en omløpstunnel rundt Sarpsborg
Alle oppgitte høyder er referert til NN54-høyder (NGO-/SKhøyder) .
2.2.1

Geologisk kartstudie av tunnel rundt Sarpsborg (NVK)

NVK har utført et gjennomførbarhetsstudie med kostnadsoverslag
for følgende tunneler rundt Sarpsborg, se kart (6):
l. Omløpstunnel rundt dagens Sarp kraftverk
2. Planlagt ny kraftstasjon på vestsiden av Sarpsfossen
3. Forlengelse av alternativ 2 ved senking av undervann
Sarpsfossen.
4. Sarpsfossen - Sannesund
5. Sarpsfossen - Tosen- / Skjebergkilen (9 km/lO km)
Alt. l vil benytte dagens avløpstunnel for Sarp kraftverk. Alt
2 og 3 tar utgangspunkt i eksisterende energiprosjekter eller
kombinasjoner av disse. Alt 4 og 5 er "nye" flomtunnelprosjekter.
Alt

Lengde
km

Tv.sn
m2

Flomkap
m3 /s

Vannst.
m*

Tun.kost
mill kr**

l

0.2

220

2000

26.9

29.2

2

0.35

120

1000

28.4

29.3

3

0.54

150

700

-

35.0

4

2.5

120

750

28.7

129

120
400
332
29.1
* 4200 m~/s fratrukket tunnelens flomkap. gir de oppgitt e
vannst. Utgangspunkt her har vært vannstandskurven i (7)
** Kostnadsoverslaget er forutsatt å ligge innenfor +/- 20-30%
(Prisnivå: 1995)
5

2.2.2

9

Teknisk/ økonomisk utredning av omløpstunnel rundt
Sarpsborg (NVE)

Med NVKs forbehold om at tunnelen{e) kan drives i fjell på
strekningene som vist på vedlagte kart er kostnadene for
tunnelene gitt i tabellen over. Treffer man på løsmassesoner
kan det bli rimeligere å forlenge tunnelen (gå rundt
problemområdet) hvis dette er mulig, enn å drive i løsmasser.
NVK stiller videre spørsmål om dykkede tunneler kan tillates i
flomsammenheng. NVE Sikkerhetsavdelingen er i prinsippet
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skeptisk til dette. En (dykket) flomtunnel under Sarpsborg vil
imidlertid komme som et tillegg til flomavledningen over
dammen og kan lettere aksepteres. Man bør imidlertid regne med
kun 80% kapasitet i forhold til teoretisk kapasitet.
Flornkapasiteten oppgitt i tabellen er teoretisk kapasitet.
Alt 1

Omløpstunnel rundt dagens Sarp kraftverk (østsiden)

Dette alternativet gir forholdsvis kort tunnellengde
(150 - 200 m) og traseen går med stor sikkerhet i fjell. Det
må imidlertid settes strenge krav til sprengningsarbeidet.
Inntaket er tenkt plassert rett øst for dagens inntak til Sarp
kraftverk. I denne yttersvingen av elva var det en oppstuvning
av vannmassene, og maks observert vannstand var på 28.43 m.
Tunneltverrsnittet er valgt på størrelse med dagens
tverrsnitt, men dette må vurderes nærmere da det ikke er behov
for en avledningskapasitet på 2000 m3 /s. Hydrauliske forhold og
endrede trykkforhold kan skape problemer! Det er usikkert hvor
mange uker en produksjonsstans i Sarp kraftverk blir, men NVK
har antydet 2-3 uker. Kostnaden aven produksjonsstans kan
reduseres betraktelig ved god planlegging!
Alt 2

Planlagt ny kraftstasjon på vestsiden av Sarpsfossen

Utgangspunktet for dette alternativet er en rapport fra
Hafslund konsulent v/G. Molle: Sarpsfossen, tilleggsutbygging
Rapport trinn 2, november 1986 (13).
I rapporten ble det sett på gjennomførbarheten av 4 ulike
alternativer, 2 på øst - og 2 på vestsiden. Rapporten
konkluderte imidlertid den gang med at en ny kraftstasjon bør
bygges på Hafslundsiden (østsiden). Inntaket ligger imidlertid
nedstrøms bestemmende profil under brua. Derfor vurderes det
østlige inntaksalternativ som lite gunstig for avledning av
store flommer.
Det planlagte inntaket oppstrøms neset ved Tarris (vestsiden)
har imidlertid en meget gunstig plassering, både for
energiproduksjon og for avledning av flomvann. Målinger av
vannstander under flommen 1995 viser en markert oppstuving av
vannmassene oppstrøms Tarrisneset. Her ble maks. vannstand
målt til 28.80 m den 13. juni 1995(9).
Installasjon av et aggregat på 75 MW ble i 1986 beregnet til å
gi en tilleggsproduksjon på 180 GWh. Her var det forutsatt at
de eldste aggregatene etter hvert ville bli tatt ut av drift.
Normalovervannstand er på 24.1 m, mens undervann er på 3.75
m. Brutto fallhøyde for kraftverksalternativene blir således
vel 20 meter.
Kostnaden for dette prosjektet var i 1986 beregnet til ca 300
mill. kr. Med kostnadsnivå 1995 skulle dette tilsvare ca 400
mill kr.
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Alt 3

Forlengelse av alternativ 2 ved senking av
undervann Sarpsfossen.

Det var i utgangspunktet vurdert at Alt 3 skulle være en
kombinasjon av Alt 2 og et energiprosjekt NVK har vurdert for
å senke undervannet fra Sarp kraftverk. Man ville da ha
oppnådd noen ekstra fallmeter og følgelig fått økt
energiproduksjon. En antatt løsmasserenne gjør det imidlertid
vanskelig å "skjøte" tunnelen i Alt 2 til den 540 m lange
tunnelen som er planlagt for å senke undervannet.
Alt 3, slik det er presentert i tabellen over, er identisk med
prosjektet NVK tidligere har vurdert, og vil ikke være noe
tiltak for å redusere vannstanden oppstrøms Sarpsfossen.
Økt produksjon i Alt 3 er beregnet til 45 GWh.
Alt 4

Sarpsfossen - Sannesund

NVK peker på at det kan være aktuelt å dykke tunnelen både i
Alt 4 og 5 for å gå klar av evt. løsmassefylte dyprenner. Det
har ikke vært mulig for konsulenten innen de gitte tids- og
kostnadsrammer å undersøke løsmassemektigheten.
Tunnelen i Alt 4 kan benytte samme inntaksområde som for Alt
2. For å gå klar aven antatt løsmasserenne må flomtunnelen
gis et fall på 20 m på de første 200 meterne og deretter
muligens gå horisontalt ut til Sannesund.
Velger man ut fra flomhensyn å gå videre med Alt 4 kan
energiproduksjon vurderes med kraftstasjonsplassering som i
Alt 2. Utløpet vil bli ned mot kote O. Med en tunnel på 2.5 km
blir netto fallhøyde ca 23 meter, og dette gir noe høyere
energiproduksjon enn i Alt 2.
Da området like nedstrøms Sarpsfossen til Sannesund er
relativt lite utsatt ved store flommer, konkluderes det med at
Alt 2 rangeres framfor Alt 4. Kostnadsdifferansen mellom disse
er på 100 mill. kr og kan alternativt benyttes til
forebyggende tiltak mellom Sarpsfossen og Sannesund.
Alt 5

Sarpsfossen - Tosen- / Skjebergkilen

Da det i SINTEFs notater ble lansert 2 tunnelprosjekter med
direkte utløp til Oslofjorden (fra Mjøsa og øyeren) , var det
for sammenlikningens skyld også her interessant å vurdere
gjennomførbarheten og kostnadene ved en tunnel fra oppstrøms
Sarpsfossen og rett til Tosen - eller Skjebergkilen. på grunn
av lengden og den lave fallhøyden vil en 120 m2 tunnel ha liten
kapasitet (400 m3 /s). NVK peker på at en dobling av kapasiteten
sannsynligvis best kan løses ved to parallelle tunneler.
Energiproduksjon her anses som utelukket.
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2.2.3

Notater og publikasjoner - Sarpsfossen
Sammendrag og kommentarer

Etter flommen våren 1995 er det utarbeidet en rekke brev,
notater og rapporter angående forholdene i området ved
Sarpsfossen. Nedenfor omtales noen av disse som antas å berøre
problemstillingen om hvorvidt det er fornuftig å gå videre med
planene om en flomtunnel.
2.2.3.1

NVE-rapport 03 1996, Flomvannstander (9)

Under og etter flommen i juni 1995 organiserte Hydrologisk
avdeling registrering og innmåling av maksimale
flomvannstander i Glomma og Lågen (maksverdier fra 13.06.95):
Sarpsfossen, Borregaard,70 m oppstr. foss
Sarpsfossen, Hafslund, 100 m oppstr. foss
Tarris, nedstrøms nes, 300 m oppstr. foss
Tarris, oppstrøms nes, 350 m oppstr. foss
Oppsund, 1 km oppstrøms foss
Baterød vannverk, 3.5 km oppstrøms foss

kote
27.89
28.43
28.13
28.80
28.97
29.40

Som vi ser stiger vannstanden ca 1.5 meter på 3.5 km oppover.
Målinger innenfor dette området viser imidlertid at det ikke
er en lineær stigning. Vannet stuves opp i yttersvinger og
oppstrøms utstikkende nes.
"Kapasiteten i Sarpsfossen med vannavledning gjennom
kraftverket er ikke alene bestemmende for vannstanden
oppstrøms", konkluderes det i NVE-rapporten.
Maksimal vannføring den 11. - 13.6.95 ved Sarpsfossen antas å
være 3300 m3 /s og maks vannføring i Sølvstufoss 400 m3 /s,
totalt 3700 m3 /s.
Maksimal flomvannstand i 1860 ved Sarpsfossen like nedstrøms
inntaket til Sarp kraftverk ble nå innmålt til 30.61 m.
Vannstanden under 1967 flommen var ved Oppsund (i km oppstrøms
Sarpsfossen) ca 0.5 m høyere enn flommen i 1995.
2.2.3.2

GLB-notat, Flomavledning (7)

"Før en går nærmere inn på en tunnelløsning, bør en først
definere en dimensjonerende vannføring med tilhørende
dimesjonerende vannstand".
GLB-notatet har følgende betraktning:
-

Dimensjonerende flom (Ql~) ut av 0yeren:
Lokal tilrennin~ nedstrøms 0yeren:
Antar 10 % ned Agaardselven
Dimensjonerende flom (Ql~) for Sarpsfossen:
Årets flom, Sarpsfossen

4600
100
500
4200
3200

m3 /s
m3 /s
m3 /s
m3 /s
m3 /s
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-

Årets flom, Ågaardselven (Sølvstufoss)
Dimensjonerende vannst. oppstrøms Sarpsbrua
Anbefalt dim. høyde for videre planlegging
Med Sarp kraftverk i full drift (450 m3 /s)
reduseres vannstanden med

400 m3 /s
kote 29.63
kote 30.00
60 cm

2.2.3.3 Hafslund Energi, Flomavledningsevne (8)
Det er svart på et brev fra NVE angående flomavledningsevnen
for dam Sarpsfoss og listet opp tiltak som foreslås iverksatt
(innen våren 1998). Dimensjonerende flom over Sarpsfossen er i
brevet antatt til 4300 m3 /s. Vannstandssprang mellom bru og
foss settes til 1.5 m og gir vannstand ved overkant
gangbrupilarer lik 28.5 m. (Utgangspunkt kote 30 jfr. GLBnotat). Nedenfor er utdrag fra tiltak listet opp på side 2 i
vedlagt brev:
-

Flomsikring til kote 30 oppstrøms bru
Flomsikring til kote 28.5 ved gangbru/pilarer
Gangbru løftes 1 m
Stabilitetsberegninger av pilarer, terskler, inntaksbasseng

NB! Det er ikke noe forslag om ny tunnel i de planlagte
tiltakene fra Hafslund!
2.2.3.4 NGI-rapport, vurdering av fare for
vanngjennomstrømning ved flom (10)
Det undersøkte området omfatter den sydligste delen av veien
til Tarris.
Faren for vanngjennomstrømning og påfølgende utvasking av
massene i veifyllingen anses som liten.
For å fjerne all usikkerhet ved en event. storflom, anbefaler
NGI spunting fra brufundament og ca 40 m lengde mot Tarris.
Spuntkostnadene vil bli av størrelse: 4 m x 40m x kr 1000 = kr
160.000.
2.2.4

NVE/GLBs kommentarer

I utgangspunktet ønsker NVE å unngå tunnelløsninger ved flomavledninger! Jmfr. Forskrifter for dammer kapittel 8.2.4.
Man bør få kartlagt hvilke områder både opp- og nedstrøms
Sarpsfossen som blir berørt ved en vannføring på 4200 m3 /s.
over Sarpsfossen. Hva vil skadene koste? Hva vil tiltakene
koste?
Som nevnt i brev fra Hafslund er det planlagt en rekke mindre
tiltak. I sum vil disse trolig koste betydelig mindre en det
billigste tunnelalternativet. Noen av tiltakene vil trolig
utføres uavhengig av om det planlegges en flomtunnel. Med
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disse tiltak utført mener Hafslund de kan avlede
dimensjonerende flom over dammen.
Vannstanden oppstrøms Sarpsfossen er ikke bestemt av dammen,
men avelvetverrsnittet under Sarpsbrua.
Teoretisk kapasitet for flomtunnelen i Alt 2 er beregnet til
1000 m3 /s. Med en dimensjonerende flom over Sarpsfossen på 4200
m3 /s blir "restvannføringen" over fossen 3200 m3 /s. Dette
tilsvarer en vannstand på 28.4 ved målepunkt 70 moppstrøms
Sarpsfossen. Hvis Sarp kraftverk under flommen går med
slukeevne 400 m3 /s vil, for sammenlikningens skyld,
vannføringen over Sarpsfossen bli 2800 m3 /s, altså identisk med
1995-flommen!
Ved 1860 flommen, som mest sannsynlig var tilnærmet Storofsen
i 1789 nedstrøms 0yeren, var vannstanden oppstrøms Sarpsfossen
30.60 m uten at Glomma tok nytt løp.
Alt 2 vurderes som det beste flomtunnelprosjektet. Dette kan
også kombineres med energiproduksjon. Isolert sett er
kostnaden for flomtunnelen relativt rimelig. Bygging av et
kraftverk med omløpstunnel for avledning av store flommer
krever imidlertid stor plass, noe det generelt er begrenset
med i fjellet ved Sarpsfossen.
Det er også vært vurdert å bygge ny vei- og jernbanebru ved
Sarpsfossen. Fjerning av brufundamenter og/eller bygging av
nye er av vesentlig betydning for flomforholdene ved fossen.
Med bakgrunn i alle usikkerhetene rundt forholdene oppstrøms
Sarpsfossen med hensyn til bestemmende tverrsnitt, oppstuving
av vann i de nederste svingene før fossen, vannlinjer etc.
synes det riktig å vurdere dette nærmere ved hjelp av et
modellforsøk hvor alle berørte parter kan komme med innspill
og få vurdert sine planer (2).
Med berørte parter menes her Hafslund Energi, Borregaard Ind.
Ltd., Sarpsborg kommune samt vassdrags- og
samferdselsmyndighetene.
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2.3

Referanser

Gjelder 2.1 og 2.2
1*
Mandat fra Flomtiltaksutvalget
Andre tunneler i Glomma og Lågen
2*
GLB-notat 5. mars 1996:
Tunneler i Glomma og Lågen, kommentarer fra GLB
Gjelder 2.1
3*
SINTEF-notat 17.08.95: Flomvannstanden i Mjøsa
4*
SINTEF-notat 25.08.95: Tiltak for å hindre storflom i
Glomma og Mjøsa
5*
Berdal Strømme, brev av 5.februar 1996:
Flomtunneler i Glomma og Lågen, Kostnadsberegning
Gjelder 2.2
6*
NVK-notat 5. februar 1996:
Flomtunnel under/rundt Sarpsborg.
7*
GLB-notat 13. desember 1995 G. Molle:
Sarpsfossen, Flomavledning
8*
Hafslund Energi, brev til NVE av 17. januar 1996:
Dam Sarpsfossen. Flomavledningsevne.
9
NVE-rapport 03 1996, v/Leif J. Bogetveit:
Flomvannstander i Sarpsfossen-Rakkestadelva juni-1995.
10
NGI-rapport 950041-1 (10 januar 1996);
Borregaard Industrier Sarpsborg. Tarrisveien,
vurdering av fare for vanngjennomstrømning ved flom.
11
Hafslund Energi: Rapport etter flommen i Glomma i juni
1995.
12
Sarpsborg kommune: Rapport om flommen i Glomma,
Sarpsborg, 1995.
13
Hafslund konsulent: Sarpsfossen, tilleggsutbygging
Rapport trinn 2, november 1986
* Vedlagt
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Andre twIDeler i Glomma og Lågen

SINTEF har i brev 27.09.95 oversendt to notater med flomtiltak for Mjøsa og
for Glomma nord for Elverum. I notat 17.08.95 foreslås det ulike tiltak for å
senke flomvannstanden i Mjøsa, ved kanalisering av Vorma kombinert med en
tunnel fra Øyeren til Oslofjorden eller ved en direkte tunnel fra Mjøsa til
Oslofjorden. Flomtiltakene for Glomma nord for Elverum i notat 25.08.95
forutsetter at det anlegges tunnel for overføring av vann fra Glomma nord for
Elverum via Mjøsa til Oslofjorden eller fra Mjøsa via Øyeren til Oslofjorden, og
foreslår fIre ulike traseforslag for tunnel fra Glomma til Mjøsa.
NVE har pekt på muligheten for å dempe flommer i de nedre deler av Glomma
ved å anlegge en omløpstunnel rundt Sarpsborg.
Teknisk/økonomisk utredning av SINTEFs forslag
Det skal stipuleres et grovt kostnadsoverslag for tunnelene foreslått av SINTEF.
Så sant det ikke under arbeidet kommer fram andrelbedre argumenter for
trasevalg/tverrsnitt m.m. skal SINTEFs forslag legges til grunn ved
kostnadsberegningen.
Teknisk/økonomisk utredning aven omløpstunnel rundt Sarpsborg
Det skal foretas en vurdering av flomdempningseffekten og stipuleres et
kostnadsoverslag for den foreslåtte tunnelen.
Anleggstekniske utfordringer (påhugg, utløp, tverrslag, tunnel stein, "vanskelige
soner"), samt vannføringskapasiteter, produksjonsmuligheter m.m. skal belyses
på skissemessig nivå.
Kartstudie av tunnelen rundt Sarpsborg
For tunnelen rundt Sarpsborg skal det utføres en (geologisk) kartstudie for å
undersøke om denne lar seg gjennomføre. Kartstudien forutsettes benyttet når
det stipuleres en kostnad for tunnelen.
Utredningsleder:

NVE

Delutredere:

Kostnadsberegning av SINTEFs forslag: Berdal
Strømme AS
Teknisk/økonomisk vurdering av "Sarpsborgtunnel":
NVE evt. i samarbeid med GLB
Kartstudie av tunnel rundt Sarpsborg: Norsk
Vandbygningskontor (NVK)

Kostnader:

Kostnadsberegning av SINTEFs forslag: Ramme på kr.
10.000

H:\GYH\FLOMUTVA\MANDATER\HB2-2.SAM
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Kartstudie av tunnel rundt Sarpsborg: Ramme på kr.
20.000

Fremdrift:

Kostnadsberegning av SINTEFs
forslag:

5. februar 1996

Teknisk/økonomisk vurdering av
"Sarpsborgtunnel":
19. februar 1996
Kartstudie av tunnel rundt
Sarpsborg:

5. februar

1996
Sluttrapport:

26. februar 1996

H:\GYH\FLOMUTVA\MANDATER\HB2-2.SAM
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FLOMVANNSTANDEN I MJØSA
SINTEFNHL
Postadresse: 7034 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 153
Telefon: 73 59 23 00
Telefax: 73 59 23 76
Telex:
55 620 sintf n
Foretaksnr.: 948007029
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Den Norske Regjerings flomutvalg, ved Ulf Riise
Glommens og Laagens Brukseierforening,
ved Pål Mellquist
NVE, Vassdragsteknisk seksjon,
ved Halvard Berg
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INNLEDNING

Det refereres innledningsvis til SINfEF NHLs prosjektforslag: Tiltak for å unngå
oversvømmelser ved neste storflom, datert 23 juni 1995, der det foreslås utredning aven
avlastende flomtunnel fra 0yeren til Oslofjorden, evt med påfølgende kanalisering av Vorma
for også å kunne senke vannstanden i Mjøsa. I brev av Il august er vi informert om at dette
forslag er oversendt det utvalg som ble utnevnt i statsråd 13 juli for å foreta en gjennomgang
av de forskjellige vassdragstiltak som er av betydning i en flomsituasjon.
I senere uformelle diskusjoner omkring dette forslaget er det kommet fram endel tilleggssynspunkter. Senkningstiltakene som alt er gjennomført for 0yeren hadde avgjørende positiv
virkning for Lillestrømområdet ved siste flom, mens det foreløpig ikke er gjennomført eller
utredet særskilte t10mdempende tiltak for Mjøsa, der skadene var betydelige. Det kan derfor
ventes økt interesse for tiltak som kan redusere flomvannstanden også i Mjøsa.
Det nevnte prosjektforslag kommer inn på muligheten av å redusere flomvannstanden i Mjøsa
ved kanalisering av Vorma, kombinert med tunnel fra 0yeren. En annen mulighet som er
nærliggende å utrede, er en direkte tunnel fra Mjøsa til sjøen. Med en slik tunnel vil
flomvannstandene både i Mjøsa og i Glomma nedenfor Årnes bli redusert med ett felles tiltak.

2

KANALISERING A V VORMA

Vanna hadde ved siste flom med maksimal vannføring 1630 m 3/s et fall på ca 3,2 m over en
strekning på ca 33 km fra Minnesund til sammenløpet med Glomma, og ca 2.3 m over ca 15
km videre til Rånåsfoss kraftverk.
Ca 2.5 m av dette fallet foregår over de første 24 km. til Ertesekken VM nedstrøms Svanfoss.

Delte notat inneholder prosjeklintormasjon og toreløpige resultater som under1ag tor endelig Prosjeklrapport.
SINTEF heller ikke tor innholdet. og tar fOrbehold mol gjengivelse.
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Selve Svanfoss dam kontrollerer ca l m. Uten dammen ville det meste av dette konsentrerte
fallet på l m foregå i Svanfoss over en strekning på 6-7 km, iflg beregninger utført av NVE.
Kanalisering for senkning av flomvannstanden i Mjøsa vil derfor i første omgang være aktuelt
for strekningen ned til Svanfoss. Med Svanfoss dam som den er i dag vil det realistisk neppe
kunne vinnes mer enn vel 0,5 m selv med svært store inngrep (anslagsvis 20 % utvidet
strøm tverrsnitt i middel over strekningen). Kanaliseres også partiet i selve Svanfossen med
ombygging av Svanfoss dam, vil det kunne oppnås senkning av Mjøsa på.. l - 1,5 m uten
utvidelser nedenfor Svanfoss, men da forutsettes enda større inngrep fra Minnesund og
nedover.
Deler av strekningen Mjøsa - Svanfoss har svært vanskelige geotekniske forhold, med stadige
utrasninger og forgrenede ravineområder. Det skal være kvikkleire i noen avstand fra elva. Det
er dessuten vanskelig adkomst pga vernede arealer. Det vil kreves omfattende geotekniske
undersøkelser i forbindelse med planleggingen, antagelig med betydelige sikringsarbeider som
resultat
Dersom kanalisering kan medføre større vannføringer ut av MjØsa enn under årets flom vil det
antagelig også kreves utvidelser og/eller sikring langs Vonna nedenfor Svanfoss. Selv mindre
vannføringer enn årets maksimum kan, hvis de går over mange døgn, ellers medføre risiko for
utgravinger og ustabile elvebredder.
I vurderingen ovenfor har vi antatt dagens forhold ved Rånåsfoss. Ved å øke lukekapasiteten
ved Rånåsfoss kan en oppnå noe senkning av Glomma ved Årnes og dermed også videre
oppover Vorma mot Svanfoss. Hvor mye dette alene vil påvirke kapasiteten gjennom og
ovenfor Svanfoss under flom er usikkert, men hntagelig beskjedent. Senking av vannstanden
nedenfor Svanfoss vil i alle fall forsterke risikoen for erosjon og aktualisere behov for sikring
på denne strekningen, som nevnt i forrige avsnitt.

3

FLOMTUNNEL FRA MJØSA

3.1

Tappekapasitet

I notatet nevnt innledningsvis er det grovprosjekten en 18 km lang tunnel fra 0yeren, med 185
m2 tverrsnitt for 1000 m3/s, alternativt 310 m2 for 2000 m 3/s vannføring. Dette forutsetter
"Mannings ruhet" på 29.5 ved tradisjonelt tunneltverrsnitt..
En runnei fra Mjøsa vil bli vel 60 km lang, om fjellforholdene tillater rioenlunde rettlinjet trase.
Noen valgte regneeksempler kan klargjøre mulighetene:

Eks l: Areal ..WO m2, lengde 60 km, Mannings ruhet C
Vannføring 400 m 3/s gir:
Hastighet V = 400/400 = 1,0 m/s
Hydr. radius R = ca 0,282 . 400 112 = 5,64 m
Helning trykklinje I = V 2/(C2 . Rl.33) = 1:8732
Falltap 6.9 m.
a)

= 29.5, fyUt tunnel
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b) Maksimal vannføring fås ved at hele hØgdeforskjellen utnyttes. Siden falltapet er
proporsjonalt med kvadratet av vannføringen, kan vi sette
Maks. vannføring

= Tunneltverrsnitt . (Fallhøgde/falltap

Vannstand Mjøsa (NGO)

ved l m/S)I12

Maks. vannføring m 3/s

123
121
119

1692
1687
1664

Eks 2: Areal 310 m 2, lengde 60 km, Mannings ruhet C

= 29,5, fyllt

tunnel

a)
Vannføring 310 m 3/s gir:
Hastighet V = 3101310 = 1.0 m/s
Hydr. radius R = ca ca 0.282 . 310 112 = 4,97 m
Helning trykklinje I = V2/(C 2 . R 1.33) = l: 7371
Fall ta P 8,1 m.
b)
Maksimal vannføring fås ved at hele høgdeforskjellen utnyttes. Siden falltapet er
proporsjonalt med kvadratet av vannføringen, kan vi sette
Maks. vannføring = Tunneltverrsnitt . (Fallhøgde/falltap ved 1 m/S)1I2
Vannstand Mjøsa (NGO)
123
121

119

Maks. vannføring m 3/s
1205
1195
1185

Eks 3: Areal 185 m 2, lengde 60 km, Mannings ruhet 29,5, fyllt tunnel
Dette tverrsnitt er valgt fordi det er valgt som et eksempel i det refererte forslag

-

a)
Vannførin2: 185 m 3/s gir:
Hastighet V = 185/185 = 1.0 m/s
Hydr. radius R = ca ca 0.282 . 185 112 = 3,84 m
Helning trykklinje I = V2/(C2 . R U3 ) = 1: 5223
Falltap 11,5 m.

-

b)
Maksimal vannføring fås ved at hele høgdeforskjellen utnyttes. Siden falltapet er
proporsjonalt med kvadratet av vannføringen, kan vi sette
Maks. vannføring = Tunneltverrsnitt . (Fallhøgde/falltap ved l m/S)I12
Vannstand Mjøsa (NGO)
123

121
119

Maks. vannføring m 3/S
569
564
560
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Eksemplene 2 og 3 er valgt fordi tunneltverrsnittene kan sammenlignes med eksempler i
forslaget om tunnel fra 0yeren.

3.2

Kraftproduksjon i tunnelen

Ved maksimal utnyttelse av tunnelen til flomdemping vil det ikke bli effektiv fallhøgde igjen

for kraftproduksjon.
Utnyttes tappekapasiteten bare delvis, f eks til å holde Mjøsa på HRV lengst mulig ved mindre
flommer, blir det en restfallhøgde som kan nyttes i et flomkraftverk i tunnelen. Avhengig av
flomsiruasjonen i Glomma vil dette kunne gi energigevinst eller tap.
Høgdeforskjellen mellom HRV Mjøsa (122,94) og HRV Rånåsfoss (l19.20) er 3,74 m. Videre
nedover vassdraget er det også noen strekninger som ikke er utnyttet til kraftproduksjon:
Mørkfoss, strekningen Vamma-Sarpsfoss, nedenfor Sarpsfoss, i alt minst 6-7 m ved normal
drift, mer ved flom. Totalt er det derfor ca 10 m fall som ikke er utnyttet mellom Mjøsa HR V
og Glommas utløp.
I eks l vil bruk av 400 m3/s til kraftproduksjon i tunnelen ved HRV i Mjøsa, med falltap i
tunnelen på 6.9 m, gi energigevinst totalt, selv om kraftverkene i Glomma skulle ha kapasitet
til å utnytte vannet fullt ut. Selv tapping av noe større vannføringer enn 400 m 3/s vil kunne gi
teoretisk energigevinst for eks l, om det utnyttes i et tunnelkraftverk.
Ved eks 2 og 3 blir sannsynligheten for en faktisk energigevinst mindre, både fordi falltapet i
tunnelen er større og fordi de vannføringer som kan tappes er mindre og oftere vil kunne
utnyttes av de eksisterende kraftverkene.

l.....,:

Under mer normale vannføringsforhold kan det ligge rasjonaliseringsmuligheter i alternativ
bruk :l.V tunnelen til kraftproduksjon, spesielt når det foregår revisjon av kraftverk i Glomma.

3.3

Kostnader. Gjennomføring

Som allerede nevnt i forslaget for 0yeren-tunnelen er dette dyre prosjekt. Med moderne
sprengningsteknikk er antydet priser pr løpemeter på fra 17000 kr for 200 m2 tunnelareal til
30000 kr for 400 m2 areal, dvs 75 - 85 kr/m 3. De tre eksemplene vil da'koste fra l til 2
milliarder kroner. Sannsynligheten for direkte finansiering som kombinert energiprosjekt og
flomtiltak bør utredes. men synes lite realistisk i dag på kort sikt. På lengre sikt kan flomkraft
bli mer verd enn i dag. Direkt utnyttelse an Mjøsa i ett kraftverk må også ses som en
driftsrasjonalisering.
Men kan det tenkes mer utradisjonelle måter å få tunnelen gjennomført på?
Flommer av den størrelse det her dreier seg om har lav frekvens. Det vil alltid være rop om
strakstiltak etter en flom. og eksemplet med 0yeren viser at tiltak kan gi stor gevinst. Men det
tok 27 ,år før utleggene i forbindelse med 0yeren kom fullt til sin rett. Hvis det kan finnes en
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økonomisk forsvarlig måte å bygge Mjøstunnelen på over 15-20 år, bør den være like aktuell,
selv om en da må leve med risiko for ny flom før tunnelen er fullført..
En tenkbar fremgangsmåte er å bruke tunnelmassene til å dekke behov for byggemateriale. Ved
å etablere underjordiske steinbrudd på flere steder langs traseen kan en både redusere
skjemmende steinbrudd i dagen og samtidig få en relativt rimelig tunneL Siden prosjektet
munner ut i Oslofjorden, er det også tenkelig å eksportere steinen. At tanken ikke er utopi
skulle Spirallen i Drammen være et eksempel på, men kvaliteten av steiRen er selvfølgelig
viktig.

C)

TILTAK FOR Å HINDRE STORFLOM
I GLOMMA OG MJØSA

SINTEFNHL
Postadresse: 7034 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 153
Telefon: 73 59 23 00
T e/efax: 73 59 23 76
Te/ex:
55 620 sintf n
Foretaksnr.: 948007029
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Den Norske Regjerings flom utvalg ved Ulf Riise
Glommen~ ~g Laagens Brukseierforening
ved Pål MeIlquist
NVE Vassdragsteknisk seksjon ved Halvard Berg
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TaTAK FOR Å HINDRE STORFLOM I GLOMMA OG MJØSA
1 INNLEDNING
Det vises til tidligere innsendt prosjektforslag fra SINTEF NHL, datert 23 juni 1995,
vedrørende flomtunnel fra 0yeren til Oslofjorden.

t)

Dette notatet peker på tiltak som kan hindre skader under stortlom også på de sterkt utsatte
strekningene mellom Elverum og 0yeren, og dessuten i Mjøsa og langs Vorma.
Tiltaket omfatter tunneler for overføring av vann fra Glomma nord for Elverum via Mjøsa til
Oslotjorden. Store vannmengder kan dermed ledes helt bort fra elveløpene.
I tilknyming til tunnelene k~ bygges kraftverk. Det bør også utredes mulighet for
pumpekraftverk for tilbakepumping av ferskvannsvolumet i den store tunnelen fra Mjøsa.

Delle notat inneholder prosjekllnformasjon og foreløpige resunater som underlag for endefig prosjeklrapport.
SINTEF helter ikke for innholdet. og tar forbehold mot gjengivelse.
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2 TILTAK
Det er mulig å lede vekk vannmengder som virkelig monner fra elveleiene i nedre halvpart av
Glommavassdraget, dvs fra ElverumfMjøsa - området til Oslofjorden ved en "pakke" bestående
aven to- eller tretrinns løsning.
Totrinns løsnin!?::
l. Overføringstunnel fra Glomma (i Elverumsområdet) til Mjøsa.
2. Overføringstunnel direkte fra Mjøsa til Oslofjorden
Tretrinns løsnin!?::
1. Overføringstunnel fra Glomma (i Elverumsområdet) til Mjøsa.
2. Overføringstunnel fra Mjøsa (eventuelt kanalisering) til Glomma nedenfor Bingsfoss.
3. Overføringstunnel fra 0yeren til Oslofjorden.
Overføringstunnel fra 0yeren til Oslofjorden er som kjent beskrevet mht utfø-i-else,
fordeler/ulemper og økonomi i et tidligere prosjektforslag fra SINTEF NHL, datert 23 juni
1995.
Overføringstunnel direkte fra Mjøsa til Oslofjorden, eventuelt kanalisering av Vorma, er også
beskrevet i et annet notat datert 17 august 1995.
I nærværende notat vil vi se litt nærmere på trinn l og 2 i de to løsningsforslagene.
De to løsningene er vist i figur l neste side som er hentet fra boka "Flommen" av Kristian
Skullerud utgitt etter flommen i år. Totrinns løsning er vist riIed tykk strek (viser tunnelene),
mens tretrinns løsning er vist med stiplet strek.
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3 OVERFØRINGSTUNNEL FRA GLOMMA TIL MJØSA
Etter storllommen i år snakkes det naturlig nok om forskjellige tiltak. for å hindre en ny
skadeflom. Flommen i år viste at tiltakene som ble gjort .nedenfor 0yeren etter flommene i
1966 og 1967 virket positivt Vannstanden ble ca 2,0 m lavere i 0yeren i år pga disse
tiltakene. Det var således de store og tlate bygdene langs Glomma lenger opp, spesielt i
Hedmark, som fIkk de største flomskader også i år.
I tillegg var det svært nær at viktige flomv.erk hadde røket, f.eks. i Kirkenær hvor en så vidt
berget boliger og verdier for ca 500 mill. kr. Skadeomfanget kunne (ferfor lett blitt enda større.
En overføringstunnel for flomvann fra Glomma nord for Elverum til Mjøsa og videre til
Oslofjorden vil redusere flomrisikoen sør for RenaJElverum vesentlig i hele nedre halvpart av
Glomma, avhengig av dimensjonene på en slik tunnel.

3.1 Andre aktueIIe tiltak
Tunnelalternativet må vurderes ut fra hva som kan oppnås med andre tiltak.
Flomverk
Nærliggende tiltak er å bygge nye flomverk, samt forsterke og gjøre høyere de flomverkene
som var for svake under årets flom. Aomverk som røk under flommen må selvsagt repareres i
første omgang mot eventuell høstflom i år. Omfattende bygging av flomverk vil imidlertid
forsterke og forskyve flomproblemet nedover langs elveløpet. En løser kanskje problemet for
seg selv. men forskyver det til naboen nedenfor.. Bygging av stadig flere og høyere flomverk er
derfor ikke en fullgod løsning.
Senknin~

av bunnen i Glomma
Et annet tiltak som er nevnt (spesielt i SolØr) er å senke elvebunnen i de flomutsatte områdene.
Dette forslår lite volummessig og slik bunnrenskning er noe en måtte gjenta år om annet.
Glomma transponerer store mengder sedimenter under hver flom. Bunnsenkning av Glomma er
antagelig et kortsiktig tiltak.
K:lpasitetsøknin~

ved eksisterende kraftverksdammer
Flere av kraftverksdammene langs Glomma ble utsatt for maksimale vannføringer i år.
F.eks. Braskereidfoss dam som er dimensjonert for 3.500 m3/s opplevde i år mellom 3.400 og
3.600 m3ls. Vannet gikk nesten opp i de stor hevelukene som stod helt oppe. Hadde
vannstanden steget litt til ville vannet gått opp i lukene og en hadde fått en vesentlig
vannstandsstigning pga av at andre hydrauliske effekter da inntrer ved at ;strømningstverrsnittet
lukker seg (kapasiteten blir mindre).
Det er derfor naturlig nå å vurdere om noen av våre dammer bør bygges ut slik at de får større
avledningskapasitet etter årets flom. Flere av dammene begynner også å bli gamle og en bør
undersøke hvordan de sikkerhetsmessige forholdene er under store tlommer.
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Magasiner i nedslagsfeltet
Glommas og Lågens nedslagsfelt utgjør 1/8 av Norges areal. En kan i dag lagre ca 15 % av
den nedbør som normalt kommer hvert år. I Glommas nedslagsfelt nord for Rena kan enda
mindre lagres, ca 10 % av årlig normalnedbør. Sidevassdragene i dette områ.det er svært mange
og små. Det er ikke lett å bygge ut magasiner som kan lagre vannmengder som forslår. Deler
av området er også kontroversielle og vernet gjennom "Samlet plan for vassdrag". Til tross for
dette er bygging av flere magasin et virksomt flom dempende tiltak som bør utredes.
~

3.2 Trasemuligheter for tunnel fra Glomma til Mjøsa
Korteste vei fra Glomma til Mjøsa er mellom Elverum og Åkersvika ved Hamar (der
Vikingskipet ligger). Tunnellengden blir ca 25 km. Høydeforskjellen er ca 70 m ved vannstand
HRV = ca 123,0 i Mjøsa. Tunnelen kan alternativt starte lenger nord i Østerdalen slik at også
Rena-området får g~ede av den. Nedenfor er nevnt fIre alternativer.
Alt. l.
Fra Elverum (192 moh) til Åkersvika vIHamar (Vikingskipet), L = 25 km.
Fallhøyde ca 70 m.
Alt. 2.
Fra Elverum (192 moh) til Fumest]orden vlHamar (Hedmarktoppen), L = 29 km.
Fallhøyde ca 70 m.

Inntaket i Elverum er tenkt like nord for Strandfossen kraftverk. ca -I- km nord for Elverum.
Alt. 3.
Fra Åsta (207 moh) sØr for Rena til Furnesfjorden vlBrummunddal. L = 32 km.
Fallhøyde ca 85 m.

'"

,j

Alt. 4.
Fra Hovda (224 moh) nord for Rena til Furnesfjorden vlBrummundal. L = 42 km
Fallhøyde ca 100 m

3.3

Kapasitet for tunnel fra Glomma til Mjøsa

Overslagsberegninger viser at en tunnel (tradisjonelt drevet. ruhet M = 30) fra Strandfossen
nord for Elverum har følgende kapasitet med 200 m2, henholdsvis 300 m2:
- Tunneltverrsnin 200 m2 gir kapasitet ca 800 m31s
- Tunneltverrsnin 300 m2 gir kapasitet ca 1.350 m3/s
Dersom det bygges tunnel fra Rena er kapasiteten med henholdsvis 200 og 300 m2 tversnitt:
- Tunneltverrsnin 200 m2 gir kapasitet ca 750 m31s
- Tunneltverrsnin 300 m2 gir kapasitet ca 1.300 m3/s
Dvs ubetydelig mindre enn for tunnel fra Elverum. Det gjelder begge de to alternativene nord
(Hovda) og sør (Åsta) for Rena.

4 OVERFØRINGSTUNNEL FRA MJØSA TIL OSLOFJORDEN
Ved valg aven totrinns løsning inngår overføringstunnel videre fra Mjøsa til Oslofjorden.

4.1 Kapasitet for tunnel Mjøsa - Oslofjorden
En tunnel fra Mjøsa til Oslofjorden dimensjoneres slik at den i tillegg til fromvannet overført
fra Glomma også tar unna en del flomvann som kommer med Gudbrandsdalslågen. slik at
flomrisikoen også i Mjøsa reduseres. Det vises til notat av 17.8.1995 mht kapasiteter:
- Tunneltverrsnin 300 m2 gir kapasitet ca 1.200 m3/s
- Tunneltverrsnin 400 m2 gir kapasitet ca 1.700 m3/s

4.2 Pumpekraftverk i tunnel fra Mjøsa
Med den nye elkabelen til Europa vil Norge kunne bygge pumpekraftverk basert på at
en kjøper rimelig overskuddskraft fra kontinentet om natta og pumper vann o'pp i våre
magasin. På dagtid slippes den samme vannmengden tilbake og produserer strøm til en høyere
pris på dagtid.
En overføringstunnel fra Mjøsa til havet representerer i seg selv en meget stor vannmengde
som en kan pumpe tilbake om natta. Ved å pumpe bare på ferskvannsvolumet i tunnelen
unngår en å få saltvann opp i Mjøsa. Et passende tverrsnitt for tunnelen fra Mjøsa til havet kan
være 300 til 400 m2. Hvis den 60 km lange tunnelen har et tverrsnitt på 400 m2 blir volumet
av vannmengden i tunnelen 24 mill. m3. Med fallhøyde ca 120 m representerer denne
vannmengden en energimengde på ca 8 mill. kWh = 8 GWh. Hvis kraften f.eks. kan selges
med netto fortjeneste 0,1 kr/kWh blir det 0,8 mill. kr pr døgn eller ca 300 mill. kr/år.
Arealet av Mjøsa er ca 360 km2. Pumpevannmengden på 24 mill. m3 tilsvarer da en
vannstandsstigning i Mjøsa på ca 0.07 m.

5 SENKNING A V LRV i MJØSA
Ved å senke laveste regulerte vannstand (LRV) i Mjøsa kan en lagre store mengder flomvann
utover det en gjør i dag. Eksempelvis l m ekstra reguleringshøyde gir en vannmengde ca 360
mill. m3. Med brutto fallhøyde ca 120 m gir .det ca 100 GWh energi pr år ekstra. Dette
inngrep c:r vel relativt urealistisk fordi det forutsetter senking ;lV Mjøsas utløp ved kanalisering.
men tas med her for fullstendighetens skyld.
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6 KOSTNADER - FINANSIERING
Kostnadene med store og lange tunneler som det her er snakk. om kan synes høye isolert sett.
Sett i lys av andre store prosjekter (f.eks. kostbare veiprosjekter, Gardermoen, LilleharnmerOL, Forsvaret etc). som Norge etter hvert har sett seg råd til er de imidlertid ikke
avskrekkende. Det bør også nevnes at kostnader med slike tunneler er en investerin~ for nær
sagt all framtid og kommende generasjoner.
~
Kostnader med tunneldriving i den størrelsesorden en her snakker om kan ligge i omddet
85 til 100 kr/m3 utsprengt fjell i følge o'pplysninger fra entreprenører. Det ligger selvsagt en
del usikkerheter i om en treffer på dårlig fjell som krever sikring. Med utgangspunkt i 100
kr/m3 vil kostnadene med de to tunnelene i en totrinns løsning bli:
- TImnei Glomma - Mjøsa, 300 m2 og L = 25 - 30 km vil koste ca l mrd. kr
- Tunnel Mjøsa - Oslofjorden, 400 m2 og L = ca 60 km vil koste ca 2 mrd. kr.
Kostnader med tiltak for å redusere store flomskader må sees i sammenheng med alle
oppnåelige gevinster. En kan tenke seg finansiering av slike overføringstunneler ved
kombinasjon av flere alternativer:
1. Ved at en diskonterer kostnadene ved å unn~å store skadeflommer som inntreffer f.eks.
hvert 30 år. Tunnelene vil forøvrig ligge der for generasjoner framover og gi avkastning i form
av sparte t10mskader mange ganger.
2. Ved at det b\"~~es flomkraftverk i tilknytning til tunnelene. Flomenergi antas å bli mer
verdt i framtiden når kabelen til Europa er ferdig. Kraftverkene vil også kunne gi økt
kraftproduksjon kombinert med større reguleringsgrad i vassdraget. Endelig bør nevnes at
mange av de eksisterende kraftverk i vassdraget begynner å bli gamle og i alle fall
skiftes
ut etter hvert. Tunnelen mellom Glomma og Mjøsa vil gi økt fleksibilitet i bruk av magasinene
i vassdraget

rna

/

'.

( •. .,t

3. Produksjon av hvdro~en kan på sikt bli aktuelt ved hjelp av norsk vannkraft. Tyske
spesialister har allerede rådet Norge til å produsere den miljøvennlige "grønne" gassen ved
hjelp av "grønn" kraft fra vannfall.
4. Ved at det
til Mjøsa.

bv~~es

et pumpekraftverk for tilbakepumping av ferskvannsvolumet i tunnelen

5. Ved å senke LRV i Mjøsa kombinert med kraftverk i tunnelen kan ekstra flomenergi lagres.
6. Produksjon av
også i utlandet.

bv~~emateriale

(pukk, plastringsstein. fyllingsstein etc), eventuelt for salg

Norge har opprettholdt et høyt nivå på anleggssektoren gjennom oljesektoren de siste tiår.
Når dette ebber ut må en se seg om etter alternativ virksomhet. Bygging av slike
tunnelerIkraftverk vil bidra til mange arbeidsplasser i anleggstiden. Det er viktig i det indre
Østlandsområdet.

7

OPPSUMMERING

* SINTEF NHL mener at det i kjølvannet av flommen i år bør lages en utredning om
mulighetene (teknisk, miljømessig og økonomisk) for å lede bort vesentlige vannmengder
under flom fra Glomma nord for Elverum via Mjøsa til havet via to store tunneler (totrinns
løsning), eventuelt en tretrinns løsning via 0yeren.
* En tunnelløsning vil være en varig type .tiltak i motsetning til å lappe på flomverk, utvide
flomkapasitet i gamle dammer, bunnse~ing av elva etc.

* Tunnelløsningen må sees på sikt til nytte for kommende generasjoner. Men allerede i nær
framtid vil lØsningen også kunne gi energi(gevinst i form av kraftproduksjon, både flomenergi,
pumpekraftenergi og kommersielt bedre umyttelse av vannressursene i vassdraget
* Tunnelløsningen vil redusere flomproblemet vesentlig i Glomma i over 300 km lengde av
vassdraget fra RenaJElverum til Fredrikstad inklusive i 0yeren, samt i Vorma og Mjøsa.
* Tunnelmassene som frigjøres er en ressurs i seg selv som kan brukes til byggemateriale,
både videreforedling (pukk, plastringsstein etc.), byggeområder, fyllinger osv.

_____ ~Notat
TIL
FRA

5. mars 1996

FL OM TIL TAKSUTVALGET
G. Molle
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TUNNELER I GLOMMA OG LAGEN
KOMMENTARER FRA GLB
1.

Tunnel Glomma - Mjøsa :

Hensikten med en overføringstunnel fra Glomma til Mjøsa er å gjøre flomavledningen i
Glomma og Vorma mer fleksibel slik at en i enkelte år, når flommene i Glomma og Lågen
ikke er sammenfallende i tid, eventuelt kan overføre vann fra Glomma til Mjøsa. En slik
tunnel kan neppe bygges uten at det samtidig bygges en tunnel fra Mjøsa til Oslofjorden med
tilnærmet samme kapasitet.
Tunneltverrsnittet mellom Mjøsa og Oslofjorden er foreslått til 185 m2 og tunnelen vil kunne
avlede ca. 600 m 3/s. Tunnelen fra Glomma til Mjøsa må de ha et tverrsnitt på 150 - 160 m2 .
Ved å bearbeide kostnadsestimatene fra Berdal Strømme, som har tatt utgangspunkt i et
tverrsnitt på 200 m2 , anslås kostnaden for en tunnel mellom Mjøsa og Elverum like
oppstrøms Strandfossen Kr. verk til ca. 750 mill. kr. Innlagt usikkerheter snakker vi om et
beløp mellom 600 og 900 mill. kr. I kostnaden inkluderes entreprenørutgifter, byggherreadministrasjon (5 %) og investeringsavgift (7 %), mens renter i byggetiden er holdt utenfor.
En alternativ, noe lenger tunnel fra Mjøsa til Hovden, like nord for Rena, vil koste ca. 1.320
mill. kr.
Se vedlagte kostnadsoversikt.
Ingen av tunnelprosjektene kan tenkes å utløse noe kraftverksprosjekt uten at samfunnet går
inn med betydelig subsidiering.
En må videre kunne anta at en overføring av Glommavann til Mjøsa vil bli et meget
vanskelig og et kontroversielt miljøspørsmål. Det samme vil være tilfelle m.h. t. diskusjonen
om hvor stor minstevannføringen i Glomma skal være nedstrøms tunnelinntaket.

2.

Tunnel Mjøsa - Oslofjorden:

En flomtunnel fra Mjøsa til Oslofjorden vil ha direkte innflytelse på vannstanden i Mjøsa ved
at avledningskapasiteten økes. Ved HRV (kl. 122,94 - NGO) kan vi avlede ca. 800 m 3 /s i
Vorma, mens vi under flomtoppen i fjor med vannstand i Mjøsa på kl. 125,62 avledet ca.
1600 m 3/s. Med en flomtunnel til Oslofjorden kan vi nesten doble avledningskapasiteten ved
HRV.
Dersom en slik tunnel under flommen 1995 hadde blitt åpnet 2. juni, ville vannstanden i
Mjøsa kulminert ca. 1,40 m lavere enn den gjorde (kt. 124,22).
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Berdal Strømme anslår at kostnaden for en tunnel på 185 m 2 mellom Mjøsa og Oslofjorden
v/Lysaker vil være ca. 2.250 mill. kr. Prisen inkluderer entreprenørutgifter, byggherreadministrasjon (5%) og investeringsavgift (7%), mens renter i byggetiden er holdt utenfor.
Det knytter seg stor usikkerhet til gjennomføringen av slike prosjekter, men en kostnad på
mellom 1,75 og 2,75 mrd. kr. ekskl. finanskostnader er realistisk.
Byggetiden for prosjektet vil bli betydelig og eventuelle renter i byggetiden vil bli svært
store, kanskje 5 - 600 mill. kr.
Flomtunnelen, som vil være svært kontroversiell med hensyn til miljøkonsekvenser i
Oslofjorden, vil heller ikke utløse noe kraftverkprosjekt som vil kunne ha kommersiell
interesse.
Berdal Strømme har også vurdert en tunnel med tverrsnitt 200 m2 mellom Eidsvold og
Bingsfoss. Tunnelen som vil kunne avlede 370 m3/s, vil koste ca. 1.450 mill. kr. Dette synes
ikke å være et realistisk alternativ.
Et interessant alternativ til flomtunnelene er prosjektforslaget beskrevet under delutredning
3.1.: "Senkning av LRV i Mjøsa med 1,75 m og bygging av dam og pumpeverk ved
Minnesund." Prosjektkostnaden er estimert til 3 - 400 mill. kr. og vil helt klart være et
interessent investeringsobjekt.
Med et slikt anlegg under flommen 1995, ville vannstanden i Mjøsa kulminert 1,75 m lavere
(kt. 123,87).

3.

Tunnel forbi Sarpsfossen :

Under flommen 1995 var det stor usikkerhet knyttet til det å avlede den prognoserte
vannføringen over Sarpsfossen. U sikkerheten besto i å anslå vannstanden opp strøms vegbro
og vannlinjen 1 - 2 km videre oppstrøms. Ble vannstanden for høy, kunne Glomma ta nytt
løp over Borregårdområdet. Videre fryktet man at vannstanden ved Greåker kunne bli
foruroligende høy.
Gjennom media hørte vi at det ble vurdert å sprenge dammen for å øke avledningskapasiteten. I denne sammenheng må vi ha klart for oss at det er elvetversnittet under
vegbrua som er bestemmende for vannstanden oppstrøm, og ikke dammen som ligger ca. 100
til 150 m nedstrøms vegbrua. Det har derfor ingen hensikt å gjøre noe med dammen dersom
det ikke samtidig gjøres noe med tverrsnittet under vegbrua. Under flommen i fjor var
vannstanden ved dammen halvannen meter lavere enn vannstanden rett oppstrørns vegbrua
og vi hadde en såkalt overkritisk strømning fra brua og ned til dammen.
NVK har vurdert 4 alternative tunnelløsninger der flomvannføringen i Glomma kan føres
utenom selve fossen. Avhengig av hvor stor tunnelen gjøres, kan vannstanden oppstrøms
vegbrua senkes.
Eksisterende Sarp Kraftverk med sin vannvei har prinsippielt samme funksjon som eventuelle
nye omløpstunneler. Kraftverket var hele tiden i drift under flommen 1995 og avledet 450
m 3/s. Dette bidro til å senke vannstanden oppstrøms vegbrua med ca. 60 cm.
Dette kan bekreftes ved å sammenligne vannstandene i 1995 med vannstandene i 1967 da
vannføringen var tilnærmet like stor og da Sarp Kraftverk ikke var bygd. Vannstanden
oppstrøms vegbrua var i 1967 67 cm høyere enn i 1995. Det er derfor meget viktig å holde
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kraftverket i drift i en flomsituasjon.
Dimensjonerende flom over Sarpsfossen er foreløpig satt til 4.200 m3/s og tilhørende
dimensjonerende vannstand er kt. 29,60.
Under flommen 1995 ble vannføringen anslått til å være 3.200 m3 /s og vannstanden ble målt
til kt. 27,89 med Sarp Kraftverk i drift.
"1860 - flommen", som mest sannsynlig var tilnærmet like stor som "Storofsen i 1789"
nedstrøms 0yeren, er avmerket ved Sarpsfossen og dette merket er innmålt til kt. 30,60. Det
er ikke fortalt at denne flommen gjorde betydelig skade i Sarpfossområdet.
Kostnadsoverslaget fra NVK viser at tunnelene vil koste ca. 30 mill.kr. for de korte, ca. 130
mill. kr. for en tunnel ned til Sannesundbrua og ca. 330 mill. kr. for en tunnel til Torsnes
eller Skjebergkilen. Se ellers vedlagte kostnadsoversikt.
Følgende forhold knytter det seg en viss usikkerhet til :
- Vannføringskurve
- Vannstander og vannlinjer generelt pga Glomma' s geometri
- Finnes det flere bestemmende tverrsnitt som vil komme til syne ved
vannføringer større enn 3.200 m3 /s.
- NSB vurderer å bygge ny bru over Glomma
For å avklare alle usikkerheter synes det fornuftig med et modellforsøk !
Hafslund Energi og Borregaard lnd. Ltd. mener de med rimelige midler (5 - 10 mill.kr.) kan
sikre sine anlegg slik at det kan avledes en dimensjonerende flom gjennom Sarpsfossen og
det uten at det bygges ny flomtunnel.
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SARPSFOSSEN
Q\Ooo =

4.200 m 3/s

&

Vannstand

kt. 30,00 m

Bestemmende tverrsnitt ligger ved broen og ikke ved dammen!
Kostnad for å sikre dam og kraftverk på Borregaard og Hafslundsiden :

max. 5 - 10 mill. kr
Tunnelalternativ~ne

:

/
I

1.
2.
3.
4.

Omløp rundt Sarp Kr. verk
Tr@Borregaardsiden
Tarris - Sannesund
Sarpsfossen - Skjebergkilen

: 30 mill.kr; 220 m2 , 2000 m3/s, 200 m
: 30 mill.kr; 120 m2 , 1000 m3/s, 350 m
: 130 mill.kr; 120 m2, 750 m3/s, 2,5 km
: 330 mill.kr; 120 m2 , 400 m3/s, 9,0 km

_«iL
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TUNNELER - GLOMMA / MJØSA / VORMA / OSLOFJORD
Tunnel-lengde
(km)

Fallhøyde

Tverrsnitt

(111)

(m 2)

A vledningskapasitet (nr'/s)

Byggekostnad
milJ.kr.

Glomma v/SIr. fossen Mjøsa v/ Åkersvika

25

70

150

600

750

Glomma v/Åsta Mjllsa v!l3rumunddal

32

85

160

600

900

Tunnel

I

Glomma v/Hovden Mjøsa vlBrumunddal

44

100

160

600

1.320

Eidsvold - Bingsfoss

39

20

200

370

1.450

Mjøsa v/Minnesund Oslofjord v/Lysaker

71,5

120

185

600

2.247

-

Byggekostnad inkluderer entreprenørkostn., byggherreadministrasjon (5 %) og investeringsavgift (7%), men ikke renter i byggetiden'
Oslo 15/2 - 95 GMo
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FLOMTUNNELER I GLOMMA OG LÅGEN, KOSTNADSBEREGNING
Vi viser til Deres brev av 15.12.95 med vedlegg: Mandat for delutredning og Notat fra SINTEF.
På bakgrunn av dette har vi gjort en grov teknisk vurdering av de alternative tunnelene og en grov
kostnadsberegning av disse.
Den tekniske vurderingen har tatt utgangspunkt i foreliggende geologiske og topografiske kart i målestokk
l :250.000 og l :50.000. De foreslåtte traseer, som etter vår lengdemåling er tilnærmet rette linjer fra innløp til
utløp, er gjennomgått med vekt på gjennomførbarhet. Vi har forutsatt at tunnelene skal gå i fjell. Ved
tvangspunkter for de rettlinjede traseene har vi lagt inn ekstra lengde rundt disse slik at gjennomførbarheten
sikres ut fra det foreliggende grunnlaget.
'
For tunnelene mellom Lågen og Mjøsa er kravet om tunnel i fjell oppfylt, idet vi ikke har påvist vesentlige
hindringer for de rettlinjede traseene. Enkelte av traseene er imidlertid noe lengre enn antydet. På rettlinjen
mellom Mjøsa og Oslo er det flere tvangspunkter: Hurdals-sjøen, løsmasse-områdene på aksen MinnsundLillestrøm, Hakadal, Sørkedalen og Oslo sentrum. Sistnevnte er en viktig faktor idet det ikke er enkelt å
lokalisere mulige utløp til fjorden og korridorer frem til dette uten at tunnellengden øker vesentlig. Til grunn
for kostnadsberegningen av denne tunnelen har vi antatt utløp omkring Lysaker, som med alternative traseer
hhv. vest og øst for Hurdalssjøen gir tunnellengder på ca. 73,5 og ca. 71,5 km.
Kanalisering av Glomma mellom Mjøsa og Bingsfoss har vi ikke tatt stilling til. Vi ser imidlertid en viss
mulighet for en fjelltunnel mellom Eidsvoll og Bingsfoss, som vil bli ca. 39 km lang. Vi har forutsatt gunstig
beliggenhet av fjell på flere usikre punkter langs denne traseen og gjort en kostnadsberegning av denne på linje
med de øvrige.
Kostnadsberegningen som er gjennomført, er vist i vedlegg. Vi har forutsatt konvensjonell tunneldrift med
sprengning av separat takskive og pall.
Vi har antatt en tunnelbredde på 13-15 m, som gir den laveste summen av sprengnings- og sikringskostnader
under normale fjellforhold. Bredden antas ikke å bli vesentlig større ved en 300 m2 enn en 200 m2 tunnel da en
i så fall øker arealet av heng som må sikres. Grunnen til dette er at sikringsbehovet i en tunnel som dette

Elverum, Hamar, Harstad, Hønefoss, Larvik, Lillehammer, Molde, Stathelle, Stavanger, Tromsø, Årdal
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avhenger mer av kravet til arbeidssikkerhet enn av kravet til nedfall i operasjonsfasen. Tverrsnittsøkningen fra
200 m2 til 300 m2 gjøres ved økning av høyden, primært ved å legge inn en ekstra pall.
Vi har videre antatt en største ønskelig stufflengde på 7-8 km ekskl. tverrslag og inkludert nødvendige tverrslag
etter dette. Det er også forutsatt drevet ett tverrslag ved hhv. inntak og utløp. Lengden av det enkelte tverrslag,
forutsatt maks. helning! :7, gis av høydeforskjellen mellom tunnelsålen og overflaten på stedet.
Kostnad for inntaks- og utløpskonstruksjoner inkl. fangdammer er anslått etter en grov vurdering av vanskelighetsgrad. Kostnader for omfattende vannlensing (sgs. hele tunnellengden må drives på synk), anleggsveger etc.
er ikke vurdert i detalj. Disse inngår i påslaget for diverse og uforutsett. I kostnadsberegningen har vi forøvrig
antatt at massedeponier kan lokaliseres i nær tilknytning til det enkelte tverrslag.
Følgende tabell oppsummerer alternativene og resultatene av kostnadsberegningen:
Nr.
Alt.!

Elverum - Akersvika v!Hamar

Alt.2

Elverum - Furnesfjorden;
v!Hamar (Hedmarktoppen)
Åsta sør for Rena - Furnesfjorden
vlBrumunddal
Hovda nlRena - Furnesfjorden
vlBrumunddal
Mjøsa - Oslofjorden (trase øst
for Hurdalssjøen)
Mjøsa - Oslofjorden (trase vest
for Hurdalssjøen)
Eidsvoll- Bingsfoss

Alt.3
Alt.4
Eks.2A
Eks.3A
Eks.2B
Eks.3B
'BS'
l

Tunnel

Lengde
(km)
25
29,5
32
44
71,5
73,5
39

Tverrsnitt
(m2)
200
300
200
300
200
300
200
300
185
310
185
310
200
300

Kostnad I
(mill kr)
1051
1427
1238
1695
1357
1882
2001
2764
3233
4575
3146
4514
1948
2547

Antall Merknad
tv.slag
3
3

-

3

-

5

-

6

-

6

-

4

Usikkert
gjennomførbar

Kostnads- og prISOlvå 1995.

I ovenstående kostnadstall vil vi anslå usikkerheten til å være +/- 40 %.
Vi vil understreke at såvel den tekniske som den kostnadsmessige vurderingen av tunnelene er grov.

Med hilsen
Berdal Strømme a.s.
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Flomtunneler øyeren-Oslofjorden og rundt/under Sarpsborg.
Etter avtale med Dem oversendes vedlagte notater:
1. Flomtunnel 0yeren-Oslofjorden.
2. Flomtunneler rundt/under Sarpsborg.
Vedlagt returneres også l stk. foto "Inntak Nye Sarp Kraftverk". Takk for lånet!
Vi takker for et interressant oppdrag, og ser frem til samarbeide med Dem ved en evt. fortsettelse av
prosjektet.

Med vennlig hilsen
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Flomtunneler i nedre Glomma.
Gjennomførbarhetsvurdering m.h.p. grunnforhold.

Innledning.
Det er utført en kart studie for å wrdere gjennomførbarheten av flere alternative flomtunneltraseer i og rundt Sarpsborg. Som grunnlag er benyttet de topografiske og geologiske kartene
som er angitt i referanselisten, samt flyfotos fra serien 11119. I tillegg er benyttet en del
rapporter fra Hafslund Konsulent, GLB, NVK NS og Geoteam NS, se forøvrig
referanselisten.
Følgende alternativer er wrdert, se vedlagte kartutsnitt, 1235-2 og 3.
1. Omløpstunnel rundt dagens Sarp kraftverk.
2. Planlagt ny kraftstasjon på vestsiden av Sarpsfossen.
3. Forlengelse av alternativ 2 ved senking av undervann Sarpsfossen.
4. Sarpsfossen-Sannesund.
5. Sarpsfossen-Skjebergkilen / Tosenkilen.
Løsningene representerer prinsippielt forskjellige typer flomdempningstiltak, både lokale (som
Sarpsfossen), og regionale (Sarpsfossen-sjøen). Tiltakene er derfor ikke sammenlignet i
foreliggende wrderinger.
De enkelte alternativer er beskrevet nærmere under de respektive trase-beskrivelser.

Grunnforhold.
Løsmasser.
Alle alternativene ligger innenfor triangelet Sarpsborg-Greåker-Skjebergkilen. Innenfor dette
området preges løsmasse-avsetningene av strand- og hav-avsetninger på hav-siden (S-SSV) av
moreneryggen Raet som går gjennom Sarpsborg. Avsetningene består av finkornige løsmasser,
leirig silt og siltig leir, som er bunnfelt i havet mens dette sto høyere enn i dag. Disse
løsmassene har fylt igjen dyprenner som isbreene har erodert ut i fjellgrunnen. Lagtykkelsen
varierer mye, fra tå meter til mange titalls meter. Disse dyprennene har oftest en orientering
NØ-SV, og vil utgjøre de kritiske områder for eventuelle flomtunneler i området. Bart fjell og
tynt jorddekke av forvitringsmateriale finnes som større eller mindre "øyer" i et ellers relativt
flatt terreng.
Fjellforhold.
Hele området for denne studien ligger innenfor det sørøstnorske grunnfjell, og består i
hovedsak av østfoldgranitt. Denne bergarten er i tunnelsammenheng generelt av meget god
kvalitet. Hovedretningene for detaljoppsprekning og forkastninger er NØ-SV og N-S.
Stabilitetsproblemer i tunnelen vil hovedsakelig være knyttet til disse forhold.
Detaljoppsprekningen av bergarten vil bare forårsake begrensede sikringstiltak, mens
hovedforkastningene kan ha avgjørende betydning for gjennomførbarheten av det enkelte
alternativ. Det er ofte de samme hovedforkastninger som er is-erodert og siden fyllt med
løsmasser. Spesielt alvorlig vil situasjonen være i tilfelller der tunnelen ligger så grunnt eller
den løsmassefyllte dyprenna er så dyp at tunnelen må krysse løsmasser. Der dette kan
forekomme på større jorddybde enn 20-30 meter, vil kostnadene for tunnelen bli enorme. Det
vil derfor være av avgjørende betydning at tunneltraseene kan legges utenfor slike
problemområder.
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Alternativ l. Omløpstunnel rundt dagens Sarp kraftverk.
Denne løsningen består aven egen inntakskonstruksjon og en kort omløpstunnel på 150-200
m rundt selve kraftstasjonen på Nye Sarp Kraftverk, se planskisse 1235-2. Inntaket til
flomtunnelen kan legges like øst for dagens inntak, på fjell i følge Hafslund. Omløpstunnelen
kan sprenges ut herfra og ledes inn på avløpstunnelen til kraftverket ca. 100 m nedstrøms
kraftstasjon. Tunnelen vil kunne bygges uten store problemer med fjellforholdene, men må
sprenges ut med forsiktighet for å unngå for kraftige rystelser på kraftstasjon og naboer.
Tilkoblingen mot avløpstunnelen vil medføre en kortvarig stans i produksjonen for
kraftstasjonen, 2-3 uker.
Det har ikke vært mulig å finne en alternativ trase på østsiden av elven som gir kortere lengde
enn 1000m tunnel uten tilkobling til eksisterende avløpstunnel.
Det foreskrevne tunneltverrsnittet på 220 m2 vil få en flornkapasitet i størrelsesorden 2000
m3/s, dersom en slik vannhastighet kan tillates her.
Følgende grove kostnadsoverslag foreslås:
1. Forsiktig tunnel sprengning: 200 m x 220m3 x kr.150,- x 1,2 =
2. Fjellsikring : 200 m x 10.000,- x 1,2=
3. Inntakskonstruksjon og lukerlbjelkestengsel : RS.
4. Diverse tilkobling på eksisterende tunnel: RS.

kr.
kr.
kr.
kr.

7,9
2,4
10,0
0,7

Sum tunnel og inntak:

kr.

21,0 mill.

+ 10 % uforutsett
+ 10 % byggherrekostnader
+ 15 % finans- og investeringskostnader

kr.
kr.
kr.

2,1 mill.
2,3 mill.
3,8 mill.

Total kostnad

kr.

29,2 mill.

mill.
mill.
mill.
mill.

Overslaget er forutsatt å ligge innenfor +1- 20-30 %.
Usikkerheten med kostnader på inntakskonstruksjonen er størst. Drift av flomtunnelen vil
trolig betinge full stopp av kraftstasjonen. Videre må en hydraulisk vurdering avklare om den
foreslåtte traseen er akseptabel, og om endrede trykkforhold i avløpstunnelen skaper store
problemer for kraftstasjonen.
Kostnader forbundet med produksjonstap ved stopp på kraftstasjonen ved tilkobling er ikke
medtatt.

Alternativ 2. Planlagt ny kraftstasjon på vestsiden av Sarpsfossen.
I forbindelse med utredning av ny kraftstasjon på vestsiden av Sarpsfossen har Hafslund
undersøkt en aktuell inntakslokalitet og funnet en gjennomførbar tunneltrase forbi fossen.
Denne lokalisering kan også anvendes for en flomtunnel, evtentuelt bygd i forbindelse med ny
kraftstasjon. I det videre er kun flomtunnelen medtatt i vurderingene.
Av planskisse 1235-2 ser en inntaket plassert ved Tarris, og tunnelen ført i en fjellrygg langs
elven og med utløp i Glomma like nedstrøms Sarpfossdammens flomluker. Denne tunnelen vil
bli ca. 350 m lang, og få et fall på 20 meter.
I Hafslunds rapport (ref 7) beskrives behov for omfattende fangdamsarbeider for tørrlegging
av byggegrop/inntaksbasseng da fjellet ligger ca. 10m under vanlig overvannsnivå. Fra denne
byggegropen bør tunnelen sprenges ut. Den vil passere under nesset ved Tarris, videre under
råvannstunnelen for Borregaard Fabrikker, jernbanelinjen Oslo-Kornsjø, riksveg 127, og

Dok.nr.: 20722 /4

Prosjekt: 1235

Seksjon: 21

05.02.96

inntaksbasseng I og Il med segmentluker for Borregaard Kraftanlegg. Før utløpet passerer
tunnelen også i umiddelbar nærhet av flomluker og Borregaard Kraftstasjon med avløpstunnel
fra aggregat 10-13.
Anleggsteknisk vil denne siste strekningen bli svært vanskelig å gjennomføre, og
sprengningsarbeidene må utføres med stor forsiktighet.
Det er angitt behov for et tverrsnittsareal på 120 m2 for denne flomtunnelen, noe som vil gi en
maksimal kapasitet i størrelsesorden 1000 m3/s.
Følgende grove kostnadsoverslag foreslås :
2. Fjellsikring : 350 m x 6.000,- x 1,2=
3. Inntakskonstruksjon og luker/bjelkestengsel : R.S .

kr.
kr.
kr.

7,6 mill.
2,5 mill.
12,0 mill.

Sum tunnel og inntak:

kr.

21.1 mill.

+ 10 % uforutsett
+ 15 % finansierings- og investeringskostnader

kr.
kr.
kr.

2, 1 mill.
2,3 mill.
3,8 mill.

Total kostnad

kr.

29,3 mill.

l. Forsiktig tunnelsprengning: 350 m x 120m3 x kr. 150,- x 1,2 =

+ 10 % byggherrekostnader

Overslaget er forutsatt å ligge innenfor +/- 20-30 %. Usikkerheten med kostnader på
inntakskonstruksjonen er størst, og vurdering av denne må vurderes av andre.

Alternativ 3. Forlengelse av alternativ 2 ved senking av undervann
Sarpsfossen.
På grunn aven terskel og innsnevring av Glomma ca. 300 m ned strøms for foten av
Sarpsfossen, oppstår det en oppstuvningseffekt i undervannet fra Nye Sarp Kraftverk. NVK
NS har tidligere (refS) vurdert tiltak for å senke undervannet, for dermed å øke fallhøyde og
produksjon. Det er foreslått å bygge en tunnel på 540 m med inntak i undervannet på vestre
elvebredd, syd for utløp av kraftstasjoner. Utløp er plassert nedstrøms terskel, se alternativ 3
skissert på planskisse 1235-2. Tunnelen er forutsatt bygd med 150 m2 tverrsnittsareal. Ved
normal vintervannføring vil fallhøyden være 1-2 m, ved store vannføringer øker denne til 4-5
m. Ved store vannføringer i elven vil således tunnelen ha en kapasitet på 600-700 m3/s.
Det er generelt forventet gode fjellforhold for denne tunnelen, men den korte avstand til
terrengoverflaten, 10- 20 m, vil kunne gi soner med overflatepåvirket fjell, som kan medføre en
del sprøytebetong og bolting som stabiltetssikring.
Det presenterte kostnadsoverslaget i ref 8 lyder på kr. 35 mill., med omtrent de samme
påslagsfaktorer som for de foregående alternativer. Senkingen av undervannet gir en
produksjonsøkning som gjør prosjektet svært lønnsomt.
Senkningstunnelen vil kunne øke kapasiteten for flomtunnelen i alternativ 2 med 1-2 %.

Alternativ 4. Sarpsfossen-Sannesund.
En flomtunnel fra Sarpsfossen til Sandesund er lansert som en fjerde mulighet for forbileding
av flomvann rundt Sarpsborg. Lengden ville da bli i størrelsesorden 2500 m, avhengig av
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trasevalg. Sannsynlig trase-valg ville være under Borregaards industriområde, som vist på
planskisse 1235-2 og -3.
Løsmassene i dette området består av silt/leir-sedimenter og fYUmasser. Løsmassemektigheten er ikke kjent under hele industrområdet, som ligger på en terrasse på kote 25-28.
Det er derfor usikkert om en horisontal tunnel frem til utløpet vil kunne gå i fjell i sin helhet.
Dykking av tunnelen ville i en slik situasjon være et alternativ, dersom dette kan tillates, og
ikke annen brukbar trase kunne påvises.
Utløpet vil kunne legges i fjell i nærheten av Sandesundbruas pilarer på vestre bredd av
Glomma. En aktuell lokalitet for utløp er ved tollbygningen på brygga like nedstrøms for brupilaren.
Det er vanskelig å finne noe aktuelt påhugg for tverrslag. Det er mulig å drive tunnelen fra
utløpssiden, men sannsynligvis er byggegropen for inntaksarrangementet et bedre sted å utføre
tunnelarbeidene fra.
Tunnelen ville kunne benytte seg av samme inntaksområde og konstruksjon som for alternativ
2. På grunn av de store løsmassemektigheter like vest for tunneltraseen i alternativ 2, og
sannsynlighet for en N-S-gående dyprenne i tilknytning til denne, må flomtunnelen gis et fall på
minimum 20 m på de første 200 m fra inntaksområdet, og deretter muligens gå horisontalt ut til
Sannesund. En dykking av tunnelen, som omtalt over, kan være aktuell også av denne grunn.
Videre undersøkelser må avklare hvordan det er mulig å oppnå tilstrekkelig fjelloverdekning
for en slik flomtunnel.
Videre vil også tunnelen i dette alternativet ligge meget nær følsomme konstruksjoner på
Borregaards fabrikkområde. Dette medfører at forsiktig sprengning er nødvendig for å
redusere rystelsesnivået ved fabrikkinstallasjonene.
Det må også anses for sannsynlig at det over visse strekninger er nødvendig å utføre
injeksjonsarbeider i tunnelen for å unngå grunnvannsenkning under industriområdet og
nærmeste boligbebyggelse. Dette gjelder bare der hvor bygningerlkonstruksjoner er
fundamentert på setningsømfindtlige masser.
Tverrsnittsarealet for tunnelen er satt til 120 m2, som med den beskrevne geometri vil gi en
kapasitet på ca.750 m3.
Med de forbehold som er nevnt vedr.fjelloverdekning, er det utført et grovt kostnadsoverslag
etter samme mal som for 0yeren-Bunnefjorden:

l. Sprengning: 2500 m x 120 m3 x kr.150,-/m3 x 1,2 =
2. Sikring/sond./tetningsarbeider: 2500 m x kr.9.000,-/m x 1,2 =
3. Lukekonstruksjon og bjelkestengsler: R.S.

kr. 54,- mill.
kr. 27,- mill.
kr. 12,- mill.

Sum entreprenørkostnader =

kr. 93,- mill.

+ 10 % uforutsett =
+ 10 % byggherrekostnader =
+ 15 % finansierings- og investerings-kostnader

kr. 9,3 mill.
kr. 10,- mill.
kr. 16,5 mill.

Total kostnad

kr. 129 mill.

Overslaget er forutsatt å ligge innenfor +/- 20-30 %.
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Alternativ 5. Flomtunnel fra Sarpsfossen til Skjebergkilen / Tosenkilen.
Det er gjennomført en kartstudie for å undersøke om og eventuelt hvor en tunneltrase for en
florntunnellar seg gjennomføre mellom Sarpsfo~sen og sjøen, for via denne å redusere
flomomfang i hele nedre del av Glomma. Vurderingene er basert på materialet som har vært
tilgjengelig, se referanseliste.

Trase-beskrivelse.
Som illustrert på planskisse 1235-3, så er korteste avstand fra Sarpsfossen til sjøen i retning
Tosenkilen og Skjebergkilen. De to traseene er kallt hhv 5A og 5B, og er hhv 9 og 10 km
lange. Begge traseene benytter inntaksarrangementet beskrevet i alternativ l, øst for Nye Sarp
Kraftverk. Begge tunnelene vil følge samme trase under Raet ved Hafslund Hovedgård, videre
under den skogkledde fjellryggen fra Nordberg, via Berg og Grasto, under E6 og frem til
Blåkollen. Syd for kollen følger 5A under Stordal gård frem til åsryggen ut mot Brandstorp
gård, for å ende i sjøen ved et stup på østsiden av åsryggen, i Hunnebotn.
Alternativ 5B dreier mot sø under fjellryggene mot Kårheim. Utløpet ville kunne plasseres i
fjellknausene ved Dalebekken eller Ferieheimen.
Grunnforhold.
Terrengoverdekningen vil være varierende fra maksimalt 110m under Blåkollen til minimum
30 m ved Kårheim, avhengig av valgt lengdeprofil. En stor del av tunnel st rekningene
(ca. 70%), ligger i områder med bart fjell og tynt morene- og forvitringsmateriale. Resten av
strekningene ligger i løsmasse-områder bestående av leire og leirg silt. Løsmasseoverdekningen
i disse områdene er bestemt av den marine avsetningen på sjøsiden av Raet, og av
fjelltopografien. Isbreene har errodert fjellandskapet slik at dyprenner er gravd ut langs de
fremtredende forkastninger i bergmassivet. Disse utgjøres i det aktuelle området av NØ-SV
orienterte forkastninger.
De løsmassefyllte dyprennene vil i noen tilfeller kunne ha dybde ned mot kote O, slik at dykking
av flomtunnelen kan være aktuell. Dersom dykking ikke er akseptabelt, vil slike dyprenner
være av avgjørende betydning for gjennomførbarheten av prosjektet. Grundigere undersøkelser
må gjennomføres for å avklare dette.
Fjellgrunnen i området består i sin helhet av granitt. Generelt utgjør den god byggegrunn for
tunneler, med lite behov for stabilitetssikring. Hovedproblemene vil være knyttet til de ovenfor
omtalte forkastninssoner og eventuelt resulterende dyprenner.
Tunneltvernnitt.
NVE har foreslått et tverrsnittsareal på 120 m2 for denne flomtunnelen. Med lengde på 9 km
og et fall på 22 m, har denne tunnelen en kapasitet på i størrelsesorden 400 m3/s. Dersom dette
teknisk-økonomiske tunneltverrsnitt gir for lav kapasitet, vil f eks en dobling av
kapasitetsbehovet sannsynligvis best kunne løses ved to paralelle tunneler.
Tunnelkostnad.
Et grovt kostnadsoverslag er satt opp på samme grunnlag som flomtunnel øyerenBunnefjorden. Det er i tillegg antatt at en unngår dyprenner i traseene. Overslaget gjelder
tunnelen Sarpsfossen-Tosenkilen, som er kortest av de to. Tverrslag kan etableres ved
eksisterende steinbrudd/pukkverk i Blåkollen. Der vil steinmassene kunne lagres og anvendes
som en fremtidig naturressurs.

l. Sprengning: 9000 m x 120 m3 x kr.100,-/m3 x 1,2 =
2. Sikringlsond./tetningsarbeider: 9000 m x kr.9.000,-/m x 1,2 =
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kr. 129,6 mill.
kr. 97,2 mill.
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3. Lukekonstruksjon og bjelkestengsler: R.S.

kr. 12,- mill.

Sum entreprenørkostnader =

kr. 238,8 mill.

+ 10 % uforutsett =
+ 10 % byggherrekostnader =
+ 15 % finansierings- og investerings-kostnader

kr. 23,9 mill.
kr. 26,3 mill.
kr. 43,3 mill.

Total kostnad

kr. 332,3 mill.

Overslaget er forutsatt å ligge innenfor +/- 20-30 %.
Det har vært lansert ideer om å føre flomtunnelene korteste veg frem til terreng der kanal fører
vannet siste strekning ut til sjøen, feks. til Skjebergkilen. Slike løsninger er vurdert å ligge
utenfor herværende studie.

Referanser.
1. Topografiske kart, M1:50.000, nr. 1913-1, Il, Ill, og lY.

2. Topografiske kart, M 1:5.000, nr.

eR 030-5-1, -2, -3, og -4.

3. Kvartærgeologiske kart, l :50.000, nr. 1913-1, Il, og lY.
4. Berggrunnsgeologisk kart, M 1:100.00, Eidsberg.
5. Vertikalflyfotos fra serie 11119, felt G, H, J, og K.
6. GLB-notat, Sarpsfossen, flomavledning. 13.desember 1995.
7. Hafslund Konsulent, Sarpsfossen, tilleggsutbygging, november 1986.
8. NVK-rapport: Utnyttelse av gjenværende fall nederst i Glomma. Desember 1993.
9. Geoteam-rapport: Seismiske målinger for tilleggsutbygging, Sarpsfossen. November 1986.
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13. desember 1995
Til

Fra

Borregaard Ind. Ltd. vi Berntsen
Hafslund Energi vi Skre de
NVE vi T. Johnson
G. Mo//e

SARPSFOSSEN
Flomavledning
Flomtiltaksutvalget har bedt et underutvalg å utrede muligheten for å bedre eller sikre
flomavledningskapasiteten i Sarpsfossen.
Problemstillingen har sin bakgrunn i årets flom da det på et tidlig tidspunkt ble prognosert
meget høye vannføringer i Glomma som igjen kunne medføre så høye vannstander oppstrøms
veibroen, at Glomma teoretisk kunne ta nytt løp på Borregaardsiden.
I denne sammenheng er det fremsatt forslag om å sprenge ut en flomtunnel som starter ved
Tarris og ender opp ved Greåker.
Før en går nærmere inn på en tunnelløsning, bør en først definere en dimensjonerende
vannføring med tilhørende dimensjonerende vannstand. I denne sammenheng velger jeg å ta
utgangspunkt i arbeidet til et annet utvalg som har vurdert flomavledningskapasiteten i
Solbergfoss. Dette utvalget, som faktisk startet arbeidet før flommen, har foreløpig konkludert
med at dimensjonerende flom (Q\ooo) ut av 0yeren er 4.600 m3/s. Ved å tillegge vannføringen
100 m 3/s ned til Sarpsborg og fordele ca. 10 % av vannføringen mot Agaardselven, skulle
dimensjonerende flom for Sarpsfossen (Q\Ooo) bli ca. 4.200 m 3/s.
I forbindelse med byggingen av Sarp Kraftverk ble det i 197411975 utført et modellforsøk ved
SintefINHL med tanke på utformingen av vannveien for kraftverket. I denne sammenheng ble
det også utarbeidet en vannstandskurve for et vannmerke beliggende rett oppstrøms
eksisterende veibro på Borregaardsiden. Dette er det samme vannmerke som brukes i dag.
Konstruksjonen av vannstandskurven hadde ikke topp prioritet i modellforsøket, men av
mangel på noe bedre, kan kurven gi en viss pekepinn på hvordan overvannet ved Sarpsfossen
utvikler seg ved stigende vannføring.
De viktigste sidene fra Sintefrapporten vedlegges dette notatet. Som en ser er ikke kurvene e)
dratt lenger enn til 3.500 m 3/s, men ved en fornuftig ekstrapolering kan en hente ut visse
vannstander for 4.200 m 3/s.
Alle høyder er vist i lokalt høydesystem. NGOhøyde= Hlokalt + 0,734 m.
En kontroll av kurven under årets flom hvor det ble målt en vannstand på 27,93 m (NGO),
tilsvarende 27,20 m i lokal høyde, gir en vannføring på 2.800 m3/s. Hafslund Energi anslår
vannføringen til 2.730 m3/s. Dette må sies å være en god overensstemmelse. Samtidig anslår
Hafslund Energi at det under årets flom gikk ca. 450 m3/s gjennom Sarp Kraftverk slik at det
totalt over Sarpsfossen gikk 3.280 m3/s. Tillagt ca. 400 m 3/s i Agaardselva, medfører det en
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totalvannføring ved Furuholmen på 3.580 m 3/s. Dette tilsvarer den offisielle vannføringen målt
ved Solbergfoss Kranftanlegg under flommen i 1995.
Ekstrapolasjon av vannstandskurven til 4.200 m3/s gir en vannstand ved vannmerke på 28,90
m i lokalt høydesystem. Så lenge vannstanden ikke går opp i veibroen, burde ekstrapolasjonen
være fornuftig.
Dimensjonerende vannstand opp strøms broen blir da 29,63 m (NGO).
Med usikkerheter knyttet til kurven, burde kt. 30,00 m være et brukbart tall å planlegge etter.
Av vannstandskurven kan en også lese at ved å holde Sarp Kraftverk (Q = 450 m 3/s) i drift
uansett flomvannføringer, vil vannstanden oppstrøms veibro være ca. 60 cm lavere enn om
kraftverket står.
Fra vannmerke og oppstrøms mot Tarris må en være klar over at en har et visst falltap. Dette
vises klart på video tatt opp under flommen i juni. Kan dette måles inn ?
Vannstanden vist over bør danne grunnlaget for vurderingen om nødvendigheten aven ny
flomtunnel eller om Borregaardsområdet inkludert riksveg og jernbane kan flomsikres ved
bygging av flomvoll langs Glomma.
Det synes temmelig klart at det siste må bli billigst, men da er ikke infrastrukturen opp strøms,
f.eks. Hafslundsøy, vurdert.
Borregaard har engasjert NGI for å vurdere grunnforholdene i området oppstrøms broen og
opp mot Tarrisornrådet nærmere. Resultatene fra dette er interessante. Kartskisse av området
tatt fra Geotearnrapport vedlegges.
Det er også kjent at 1860 - flommen er avmerket på fjell i området og at høyden skal ha vært
ca. kt. 30,70 m (NGO ?). Denne høyden kan det være interessant å kontrollmåle.
Kommentarer til notatet imøtesees !

Oslo 13. desember 1995
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Vannstandskurva

Vannstandet i overvannet till Sarp kraftverk mats vid Sarpsborgs vannmerke, se bilaga l.
I bilaga 4 visas vannstandskurvan med en ovre och en undre begransning.
I praktiken så ligger man vid en storflom (Q

~ 3000 - 3500 m3 !s)

under det tillåtna vardet då man annars skulle få omfattande
skador.
Vid storflommen 1967 då vannforingen var ca. 3500 m3 !s
holl man vannstandet vid Sarpsborgs vannmerke på kt. 27,2

ID,

jamfort med vannstandskurvans varde på kt. 28,0 m.
Då Sarp kraftverk kommer i drift bor man kunna hålla vannstandet 26,5 m vid vannforingen 3500 m3 !s, enligt de forsok
som gjorts i modellen.

2.3.

Dammen

Dammen består aven 28 m bred sektorluka samt två 13,75 m
breda klappelukor, se bilaga l.

Vannstandet har hitintills
regulerats genom sektorlukan vid vannforingar mellan 500 m3 /s
och 1200 m3 !s. Vid hogre vannforingar har forst ostra klappelukan lagts helt ned och sektorlukan hojts for att hålla vannstandet.
Vid vannforingen 1400 m3 !s och mer har också vastra klappelukan
lagts helt ned.
Nar Sarp kraftverk kommer i drift blir reguleringen av dammen
forandrad då kraftverket kan ta upp till 470 m3 !s. Inget vann
kommer då att gå genom dammen forran vannforingen i Glomma ar
over 970 m3 /s om samtliga kraftverk ar i full drift.
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~"HAFSLUND
~ .~ ENERGI
Askim 17. januar 1996

Norges Vassdrags- og Energiverk,
Postboks 5091, Maj.,
030 l Oslo

Deres ref.: NVE 95/6148
SV/KJM/91 1-561

V år ref.: KSKR
410/4-1

DAM SARPSFOSSEN. FLOMAVLEDNINGSEVE.
VASSDRAG NR. 002.Z
Det vises til brev av 95-12-11 fra Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) vedrørende
flomavledningsevne i Sarpsfossen. Med bakgrunn i fjorårets flom og med antatt dimensjonerende avløpsflom fra Solbergfoss på 4700 m 3 /s, stiller NVE spørsmåltegn ved om
det vil være mulig å avlede korresponderende dimensjonerende flom ved dam Sarpsfoss,
og ber Sameiet Sarpsfoss dam orientere NVE om hvordan dette forholdet vil bli håndtert.
Først må det presiseres at det som gjøres videre av antagelser og slutninger, er Sameiets
vurderinger. NVE må gjeme ha kritiske synspunkter på disse, og kommentarer imøteses.
Det må først defineres en dimensjonerende flom referert Sarpsfossen. Ved å tillegge
dimensjonerende vannføring ved Solbergfoss et lokaltilsig på anslagsvis 100 m 3 /s og
deretter trekke fra ~ 10% som går i Glommas vestre løp, skulle dette resultere i en dimensjonerende flom på ca. 4300 m 3 /s iSarpsfossen.
I forbindelse med bygging av Sarp kraftverk (1975-78), ble det i 1974/-75 gjort et modellforsøk ved SINTEF INHL med tanke på utformingen av vannveien for kraftverket. I
denne sammenheng ble det også utarbeidet en vannstandskurve for et vannmerke oppstrøms vei-/jembanebro på Borregaardsiden. Det er samme vannmerket som brukes i
dag, og selv om konstruksjon av vannkurven ikke var prioritert i forsøket, gir kurven en
indikasjon på sammenhengen mellom vannføring og vannstand oppstrøms Sarpsfossen.
Vedlagt følger vannstands kurve oppstrøms Sarpsfossen fra modellforsøkene i 1974-75
(vedlegg 1); som det fremgår er kurven(e) tegnet til 3500 m 3 /s; i vedlegg 2 er kurven(e)
ekstrapolert til 4500 m 3 /s. Alle høyder i alle vedlegg er vist i lokalt høydesystem
(NGOhøyde = Hlokalt + 0,734 m).
Under fjorårets flom ble vannstand oppstrøms Sarpsfossen målt kontinuerlig (ved pilar
veibro). Høyeste registrerte vannstand var 27,93 m (NGO) ved 3580 m 3 /s i vannføring
ved Solbergfoss. Brukes samme beregningsmåte som ovenfor med et lokaltilsig på ~ 30
m 3 /s (meget usikkert anslag) samt fratrekk på ca. 450 m 3 /s i Sarp kraftverk, blir vannføringen i Sarpsfossen ~ 2800 m 3 /s, noe som er meget godt overenstemmende med viste
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kurve. Tirsdag 95-06-06 ble Sarp stoppet i ca. Y2 time. Registrert økning i vannstand
under stoppen, var omlag 0,4 m. Registrert vannføring v/Solbergfoss var 3550 m 3/s;
med samme beregningsmåte som tidligere og fortsatt samme antatte lokaltilsig, blir
vannføring iSarpsfossen 2770 og 3220 hhv. før og under stoppen i Sarp. Iht. kurve blir
vannstandsøkning opp strøms Sarpsfossen ~ 0,5 m mot registrert 0,4. Dette er igjen en
bekreftelse på at opptatte kurve gir et brukbart grunnlag for å beregne vannstanden som
funksjon av vannføringen. Det må her bemerkes at stoppen var så kort at vannstanden
ikke hadde stabilisert seg.
Ekstrapolert vannføringskurve gir ~ 29,7 mv/4300 m3 /s som utfra ovennevnte blir dimensjonerende vannstand ved Sarpsborg vannmerke. Usikkerheter vedrørende kurven,
tilsier at kotehøyde 30,0 burde være brukbar å planlegge etter.
Nedstrøms veibro var vannstandsspranget mellom bro og opp strøms gangbropilarer/lukehus (gangbro over lukene, se vedlegg 3) ca. 1-2 mv/2800 m 3 /m (observert under
flommen 1995). Som utgangspunkt for vurdering brukes 1,5 m dvs. antatt vannstand
ved overkant pilarer settes lik 28,50. Vannstandsspranget nedstrøms veibro viser ellers
klart at kritisk tverrsnitt i Sarpsfossen ligger ved vei broen.
Med bakgrunn i det som er anført ovenfor, vil Sameiet Sarpsfoss dam foreslå følgende
tiltak for å kunne håndtere en flom på 4300 m3 /s forutsatt at tverrsnitt (kritisk) under
veibro er som i dag:
• Oppstrøms vei-/jernbanebro flomsikres Glomma til kote 30,0 NGO. Konsekvenser
for veibro og infrastrukturIbebyggelse opp strøms Sarp forutsettes utredet av VegvesenetINSB og Sarpsborg kommune hhv.
• Nedstrøms vei-/jernbanebro flomsikres fra kote 30,0 minskende til kote 28,50 (NGO)
overkant gangbropilarer/lukehus.
• Gangbro løftes anslagsvis l m (fra kote 27,70). For å bestemme nærmere nødvendig
høyde må nærmere utredninger eventuelt modellforsøk utføres.
• Pilarer/terskler ved felles dam kontrollberegnes mht. stabilitet og dynamiske påkjenmnger.
• Det må utføres stabilitetsberegninger av inntaksbasseng Hafslund (vedlegg 3) og
eventuelt foretas forsterkning av bassengmuren(e). Alternativt utredes innsetting av
gummiluke i bassengmur mot Glomma oppstrøms segmentluke; dette for å senke
dimensjonerende flomvannstand oppstrøms luker.
Tidsrammen som er nødvendig for å utføre de foreslåtte tiltakene ser pr. dd. slik ut:
• Flomsikring langs elvebredden opp- og nedstrøms vei-/jernbanebro kan bli utført i
1996.
• Heving gangbro/sikring lukehus må av hensyn til flom/produksjonstap gjøres i vinterperioden. Pga. at det trengs tid til utredninger samt eventuelle modellforsøk, er det
neppe mulig å komme i gang med anleggsarbeid før tidligst vinteren 1997-98. Dette
kan da være utført tidligst våren 1998.
• Forsterkning bassengmur(er) Hafslund samt eventuell montasje gummi luke har
samme tidsperspektiv som forrige punkt.
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Alle tiltakene kan altså tidligst være utført våren 1998.
Med hilsen
Hafslund Energi

Kopi: Borregaard Industries Ltd. vlAme Grindheim. Pb. 162 1701 Sarpsborg
NVE viT. Johnson. Pb. 5091 Maj. 0301 Oslo
GLB v/Gjermund Molle. Pb. 2903 Solli. 0230 Oslo
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TUNNFLTRASEER
L Elverum -Åkersvika vlHarnar
2. Elverum -Fumesfjorden vlHarnar

3. Åsla sør for Rena -Fumesfjorden
vlBrumunddal
4. Hovda vlRena -Fumesfjorden
vlBrumunddal
5. Mjøsa -Oslofjorden
6. Eidsvoll -Bingsfoss

7. Øyeren -Nordstrand
8. Mørkfoss -Vanuna

~

•
N

".

Tettsted
Eksisterende magasin
Nedbørfeltgrense

Tunneltrase

I "

••
••
••

•

Fylkesgrense
Riksgrense
Vannkraftverk over l MW

NVE, 08.07.1 996

1. Omløpstunnel på østsiden av dagens
Sarp kraftverk
2. KraftverkstunneI på vestsiden av
Sarpsfossen
3. Omløpstunnel
Sarpsfossen -Sannesund
4. Omløpstunnel
Sarpsfossen - Tose-f$kjebergkilen

.......

Tettsted
Nedbørfeltgrense
Tunneltrase
......
:'--"

Riksvei
Jernbane
Vannkraftverk over l MW

........
••.•.•..•.•...
....
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