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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 god-
kjenner flomberegninger som er utført av andre.

Foreliggende rapport beskriver fremgangsmåten og gir resulta-
tet av en flomberegning bestilt av NVE-SV for Fjellhamardammen
i Lørenskog kommune, Akershus.

Oslo, september 1997
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INNLEDNING

Hydrologisk avdeling ble i brev av 06.03.1997 fra NVE-SV bedt
om å utføre flomberegning for Fjellhamardammen i Lørenskog
kommune, Akershus. Fjellhamardammen ligger i Sagelva (Fjellha-
marelva), som renner ut i Nitelva og deretter øyeren, og altså
er en del av Glommavassdraget. Nedbørfeltet ligger så å si
helt i Oslo Østmarka.

Dimensjonerende flom skal beregnes etter bestemmelsene i
"Forskrifter for dammer". Kartet i figur 1 viser det aktuelle
nedbørfeltet. Ved beregningen er feltet oppdelt i tre deler;
Losbyelva til og med Mønevann, Ellingsrudelva til og med
Elvåga (Nord-Elvåga) og Fjellhamardammens lokalfelt. I tabell
1 er de viktigste feltparametrene listet. Effektiv sjøprosent
er beregnet eksklusive magasinenes sjøareal siden det i første
omgang er tilløpsflom som skal beregnes.

Tabell 1. Feltparametre

Felt Feltareal Normal- Eff.sjø- Relieff-




avløp prosent forhold




(km2)
QN

(1/s*km2)
ASE
(%)

H,
(m/km)

Mønevann 31.7 14 0.582* 7.8
Elvåga 18.5 14 0.165 9.7
Fjellhamardammen,
lokalfelt 46.9 14 0.010— 8.3
Fjellhamardammen,
totalfelt 97.1 14 0.070*/—




ekskl. Fløyta
— ekskl. Fri-Elvåga og Langtjern

BEREGNING AV TILLØPSFLOM

Tilløpsflom er flom til magasinet fra et felt, når det er tatt
hensyn til flomdempningen i ovenforliggende magasiner og even-
tuelle overføringer. Dimensjonerende tilløpsflom er den til-
løpsflom som har et gjentaksintervall på 1000 Ar, Q1000. Denne
beregnes enten i hovedsak ut fra frekvensanalyser av observer-
te flommer, eller ut fra nedbør-snøsmeltedata ved bruk av en
nedbør-avløpsmodell. Avløpsflom beregnes ved å rute tilløps-
flom gjennom magasinet for å ta hensyn til magasinets og flom-
avledningsorganenes flomdempende innvirkning.

I første omgang beregnes dimensjonerende tilsigsflom til
Fjellhamardammen, dvs flom med gjentaksintervall 1000 år, før
det er tatt hensyn til flomdempningen i de mest betydelsefulle
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magasinene i feltet. Disse er Fløyta, Mønevann, Elvåga, Fri-
Elvåga og Langtjern.
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2.1 Flomfrekvensanal ser

Flomfrekvensanalyser er utført for to nærliggende målestasjo-
ner, se kartet i figur 2. I tillegg er data fra Oslo Vann- og
Avløpsverk over tilløpsflommer til Nøklevann benyttet. Resul-
tatene fra flomfrekvensanalysene er vist i tabell 2.

6.1

-^0

N.kkva.,

I /

o•

1

)) (r
Figur 2. Hydrologiske målestasjoner

Tabell 2. Flomfrekvensanalyser

ÅRSFLOMMER (Januar-Desember)

Avløpsstasjon Felt-
areal

Antall
obs.år

Varig-
het

Middelflom,
QM 01000




km2




døgn m3/s 1/s*km2 QM

3.22 Høgfoss 297 19 1 36.73 124 2.6
Nøklevann, tilløp 9.8 50 1 1.90 194 3.3
6.10 Gryta 7.63 29 1 1.40 183 3.1

HØSTFLOMMER (Juli-Desember)





Avløpsstasjon Felt- Antall Varig- Middelflom,
areal obs.år het QM Q1000 

km2 døgn m3/s 1/s*km2 QM

3.22 Høgfoss 297 19 1 30.36 102 3.5
Nøklevann, tilløp 9.8 50 1 1.52 155 4.1
6.10 Gryta 7.63 29 1 1.06 139 4.8
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Det er meget sjeldent at flom om sommeren er den største i
året i dette området. Også om nedbøren kan være meget stor om
sommeren fører det ofte ikke til flom, fordi markvannsunder-
skuddet da er meget stort. Vannet suges opp av bakken.

De største flommene forekommer om høsten, noen ganger om
vinteren. Enkelte år er det ikke noen spesiell høstflom og
vårflommen er den største i det året. Høstflommen 1987 er den
største observerte både ved Høgfoss og Gryta, mens for Nøkle-
vann har ikke NVE data for den flommen. Ved Høgfoss var 1987-
flommen 79 m3/s, dvs 2.15 * midlere Arsflom eller 2.60 * midle-
re høstflom. Det tilsvarer ca. 100-årsflom eller noe sjeldne-
re. Ved Gryta var 1987-flommen 2.8 m3/s, dvs 1.98 * midlere
årsflom eller 2.61 * midlere høstflom. Det tilsvarer ca. 50-
årsflom.

Dimensjonerende flom, døgnmiddel beregnes som produktet av
middelflom, QM, og forholdstallet Q1000/QM. I det aktuelle
området vil det ikke bli stor forskjell om man regner dimen-
sjonerende flom som en Arsflom eller som en høstflom. Ved
beregning som årsflom blir QM-verdien større enn ved høstflom,
mens forholdstallet Q1000/QM blir mindre. Det velges å for-
utsette at dimensjonerende flom vil være en høstflom.

I rapport 14-97 "Regional flomfrekvensanalyse for norske vass-
drag" er forholdstallet Q1000/QM for høstflom i det aktuelle
området anslått til 4.7. I en tidligere "Regional flomfrek-
vensanalyse for norske vassdrag" fra 1978 er tilsvarende tall
anslått til 4.0. Tilsvarende tall for de tre stasjoner som er
analysert ligger stort sett i dette intervallet, se tabell 2.
Det antas at et representativt tall for Q1000/QM i Fjellhamar-
dammens felt er 4.7.

Middelflom, QM, for et felt uten avløpsobservasjoner kan be-
regnes ut fra regionale formler basert på feltparametre.
Formelen for Hl-område i "Regional flomfrekvensanalyse for
norske vassdrag",(1978) ga QM-verdi for Fjellhamardammens
totalfelt på 127 1/s*km2, med RK-verdi (midlere feltgradient)
på 9.04 m/km og LF - verdi (feltlengde) på 13.0 km. Dette stemmer
bra med hva som kan forventes ut fra QM-verdiene for stasjone-
ne i tabell 2. QM for Fjellhamardammen bør ligge et sted
mellom verdiene for de små feltene Gryta og Nøklevann, og for
det store feltet Høgfoss.

Med middelflom 127 1/s*km2 og forholdstall Q1000/QM på 4.7 blir
Q1000 for Fjellhamardammen 597 1/s*km2. Verdien er et døgnmid-
del og gjelder tilsig til Fjellhamardammen når det ikke er
tatt hensyn til flomdemp-ningen i Fløyta, Mønevann, Elvåga,
Fri-Elvåga og Langtjern.
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2.2 H drolo isk modell

Q1000 kan som nevnt også beregnes ved bruk av en nedbør-
avløpsmodell. Denne er nærmere beskrevet i rapporten "Hydrolo-
gisk modell for flomberegninger". Det antas at Q1000 forårsa-
kes av nedbør med gjentaksintervall 1000 år, M1000. Modellpa-
rametrene er beregnet ut fra formler basert på feltparametrene
effektiv sjøprosent AsE, relieff-forholdet H, og normalavløpet
QN. Relieff-forholdet H, er definert som høydeforskjellen i
meter mellom 25%- og 75%-passasjen på feltets hypsografiske
kurve, dividert med feltaksens lengde. De beregnede modell-
parametrene er vist i tabell 3.

Tabell 3. Modellparametre

Felt Feltareal Øvre tømme- Nedre tømme- Terskel-
km2 konst. K1 konst. K2 verdi,T

Mønevann 31.7 0.043 0.016 23.8
Elvåga 18.5 0.069 0.022 16.7
Fjellhamardammen,
lokalfelt 46.9 0.112 0.031 11.2

Ekstreme nedbørverdier kan beregnes etter en metode som Det
Norske Meteorologiske Institutt, DNMI, har beskrevet i blant
annet rapporten 21-92, "Manual for beregning av påregnelige
ekstreme nedbørverdier". Ut fra antatt normal årsnedbør for
feltet på 780 mm ble nedbør med gjentaksintervall 1000 år,
M1000, beregnet. Arealreduserte ekstreme nedbørverdier for
høstmånedene, hvor det er tatt hensyn til feltstørrelsen, er
vist i tabell 4.

Tabell 4. Arealredusert ekstrem nedbør for forskjellige varig-
heter, høstnedbør

Varighet (timer) 1 2 6 12 24 48
M1000 (mm) 34 43 63 79 99 123

Et nedbørforløp basert på M1000-verdiene konstrueres med tids-
skritt 1 time. Ut fra dette nedbørforløp simuleres flom som
antas å ha gjentaksintervall 1000 år for delfeltene i Fjellha-
mardammens felt. I figur 3 vises simuleringen for Elvåga som
eksempel. Summen av de simulerte flommene i Mønevanns, Elvågas
og Fjellhamardammens lokalfelts felter tilsvarer tilsigsflom,
med gjentaksintervall 1000 Ar, til Fjellhamardammen.

Størrelsen på en flom er avhengig ikke bare av nedbørens stør-
relse men også av hvor fuktig feltet er før nedbøren kommer.
Hvis det regnes med mettet felt når nedbør med gjentaksinter-
vall 1000 år kommer, er det fare for at den flom som simuleres
har et gjentaksintervall som er større enn 1000 år. På Østlan-
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det er det rimelig å regne med et markvannsunderskudd i for-
kant av nedbørsituasjonen. I dette tilfelle er det valgt å
regne med et markvannsunderskudd på 45 mm fordi det gir god
overensstemmelse med den flomverdi, 597 1/s*km2, som er bereg-
net på grunnlag av flomfrekvensanalyser m.m. Simulert flom for
Fjellhamardammen får da et døgnmiddel på 60.5 m3/s eller 623
1/s*km2, og en kulminasjonsvannføring på 84.8 m3/s eller 873
1/s*km2. Verdien gjelder tilsig til Fjellhamardammen, før det
er tatt hensyn til flomdempningen i Fløyta, Mønevann, Elvåga,
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Figur 3. Simulering av Q1000 for Elvåga. Tidsskritt 1 time.

Å regne med et markvannsunderskudd på 45 mm kan synes å være
mye. Dette er gjort for å få et flomforløp basert på nedbør-
data som overensstemmer med den flomverdi som er beregnet med
flomformler og regional flomfrekvenskurve. Den beregningen
vurderes som god. Det har vist seg at i de tilfeller som man
har regnet med fullt mettet felt på Østlandet blir simulerte
flommer altfor store i forhold til hva som kan forventes ut
fra observerte flomdata. Det som regnes som markvannsunder-
skudd inneholder også et element for å bedre tilpasse modellen
til forholdene på Østlandet, med mye skog og morendekke, enn
hva som feltparametrene effektiv sjøprosent og relieff-forhold
alene kan gjøre.
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3. MAGASIN OG AVLØPSKURVER

For å beregne tilløpsflommen til Fjellhamardammen må den simu-
lerte tilsigsflommen for hele feltet fordeles på de forskjel-
lige delfeltene og rutes gjennom de forskjellige magasinene,
for å ta hensyn til flomdempningen i disse. Flomdempningen
avhenger bl.a. av magasinets størrelse og flomavlednings-
organenes kapasitet, dvs. avløpskurven. Ved rutingen, som
utføres ved bruk av et dataprogram ved Hydrologisk avdeling,
forutsettes magasinvannstanden ligge på HRV ved flommens
begynnelse.

Den magasinstørrelse som er interessant ved flomberegning er
volumet over HRV. Magasinet beskrives av volumet ved to for-
skjellige vannstander. Verdiene kan tas ut fra en magasinkurve
eller beregnes ut fra sjøarealet ved HRV. For magasinene i
Sagelva er magasinarealene planimetrerte på kart i målestokk
1:50 000, se tabell 5. HRV-verdiene for Fri-Elvåga og Lang-
tjern er satt skjønnsmessig ut fra kart.

Tabell 5. Magasin i Sagelva (Fjellhamarelva)

Magasinareal
km2

Fløyta (inkl. Røyrivann
og Geitsjøen) 0.49
Mønevann 0.27
Elvåga (Sør- og Nord-) 1.31
Fri-Elvåga 0.18
Langtjern 0.14
Fjellhamardammen 0.03

HRV
m o.h.

173.10
168.70
195.00
186.00
154.00
151.00

Damkarakteristika er funnet fra tidligere utførte flombe-
regninger (Fløyta, Mønevann, Elvåga), og ved oppmåling ved
befaring (Fri-Elvåga, Langtjern). Ved Langtjern er det ikke
dam, men en avløpskurve er beregnet grovt for å kunne vurdere
flomdempningen i vannet.

Dammen ved Fløyta (Tangendammen) har et bjelkestengsel med
terskel på 173.10 m o.h., lengde 1.9 m og overløpskoeffisient
1.6. Damkrona er på 173.60 m o.h. med lengden 64.0 m og
overløpskoeffisienten 1.4. Avløpskurven blir:

	

= 3.0400 ( H - 173.10 )1.5000 173.10 < H < 173.61

	

Q = 111.8577 ( H - 173.50 ) 2.0326 173.61 H

Dammen ved Mønevann har overløp i to nivåer. Ett overløp har
terskel på 168.70 m o.h., lengde 3.0 m og overløpskoeffisient
2.1. Ett overløp har terskel på 169.15 m o.h. med lengde 16.5
m og overløpskoeffisient 2.1. Avløpskurven blir:

	

= 6.3000 ( H - 168.70 )1.5000 168.70 < H < 169.15

	

Q = 23.6746 ( H - 168.70 ) 3.1286 169.15 H
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Dammen ved Elvåga, som demmer opp Nord- og Sør-Elvåga til ett
magasin, har et overløp med terskel på 195.00 m o.h., lengde
47.6 m og overløpskoeffisient 1.83. Avløpskurven blir:

Q = 87.1080 ( H - 195.00 ) 1.5000 195.00 < H

Dammen ved Fri-Elvåga har overløp med terskel på 186.00 m
o.h., lengde 12.9 m og overløpskoeffisient 1.7. Damkrona har
terskel på 186.30 m o.h. med lengde 14.0 m og overløpskoeffi-
sient 1.4. Avløpskurven blir:

Q = 21.9300 ( H - 186.00 ) 1.5000 186.00 < H < 186.31
Q = 35.6892 ( H - 186.00 ) 1.9114 186.31 H

Utløpet av Langtjern ligger i to nivåer. En del har terskel på
154.00 m o.h., lengde 5.15 m og overløpskoeffisient 1.2. En
annen del har terskel på 154.50 m o.h., lengde 2.50 m og over-
løpskoeffisient 1.2. Avløpskurven blir:

Q = 6.1800 ( H - 154.00 )1.5000 154.00 < H < 154.50
Q = 7.2008 ( H - 154.00 ) 1.7156 154.50 H

Avløpskurvene ved Fri-Elvåga og Langtjern er noe usikre p.g.a.
forenklet oppmåling. Hensikten med å beregne kurver for disse
to steder er å kunne ta hensyn til flomdempningen i magasine-
ne, men ikke spesielt for å beregne vannstandene i disse.

4. DIMENSJONERENDE FLOM VED FJELLHAMARDAMMEN

De i avsnitt 2.2 simulerte flommene med gjentaksintervall 1000
år for Mønevann, Elvåga og Fjellhamardammens lokalfelt forde-
les på sine respektive delfelter ut fra relativ areal. De
rutes gjennom magasinene og avløpsflommer beregnes.

Tilsigsflommen til Mønevann skaleres med faktor 0.804 til
Fløytas felt (25.5 km2) og 0.196 til Mønevanns lokalfelt (6.2
km2). Skalert flom til Fløyta rutes gjennom magasinet og
avløpsflom beregnes, se figur 4. Denne avløpsflommen, tillagt
skalert flom i Mønevanns lokalfelt, tilsvarer tilløpsflommen
til Mønevann. Den rutes gjennom magasinet og avløpsflom
beregnes, se figur 5. Avløpsflommen tilsvarer bidraget fra
Mønevann ved Q1000 ved Fjellhamardammen, og er mindre enn
Q1000 for Mønevann.
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Figur 4. Flom i Fløyta ved dimensjonerende flom ved Fjell-
hamardammen.
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Figur 5. Flom i Mønevann ved dimensjonerende flom ved Fjell-
hamardammen.
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Simulert flom i Elvågas felt tilsvarer tilløpsflommen til
Elvåga. Den rutes gjennom magasinet og avløpsflom beregnes, se
figur 6.
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Figur 6. Flom i Elvåga ved dimensjonerende flom ved Fjell-
hamardammen.

Tilsigsflommen i Fjellhamardammens lokalfelt skaleres med
faktor 0.030 til Fri-Elvågas felt (1.4 km2), med faktor 0.392
til Langtjerns lokalfelt (18.4 km2) og 0.578 til resterende
felt til Fjellhamardammen (27.1 km2). Skalert flom til Fri-
Elvåga rutes gjennom magasinet og avløpsflom beregnes, se
figur 7. Denne avløpsflommen, tillagt skalert flom i Lang-
tjerns lokalfelt, tilsvarer tilløpsflommen til Langtjern. Den
rutes gjennom magasinet og avløpsflom beregnes, se figur 8.
Denne avløpsflommen, tillagt skalert flom i resterende felt
til Fjellhamardammmen og avløpsflom fra Mønevann, tilsvarer
dimensjonerende tilløpsflom til Fjellhamardammen. I figur 9
vises dimensjonerende tilløpsflom med de forskjellige bidra-
gene. I figur 10 vises tilløpsflommen til Fjellhamardammen og
tilsigsflommen i hele feltet før det er tatt hensyn til flom-
dempningen i Fløyta, Mønevann, Elvåga, Fri-Elvåga og Langtjern
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Figur 9. Dimensjonerende tilløpsflom til Fjellhamardammen med
de forskjellige bidragene. Tidsskritt 1 time.
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Figur 10. Dimensjonerende tilløpsflom til Fjellhamardammen og
tilsigsflom med gjentaksintervall 1000 år i hele feltet.
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Dimensjonerende tilløpsflom til Fjellhamardammen kulminerer på
56.5 m3/s eller 582 1/s*km2. Døgnmidlet blir 49.4 m3/s eller
509 1/s*km2. Fjellhamardammens magasinareal er så lite at det
ikke vil bli noen flomdempning av betydning. Dimensjonerende
avløpsflom blir lik dimensjonerende tilløpsflom. Dimensjone-
rende flomvannstand, og flomstigningen, vil være avhengige av
Fjellhamardammens utforming.
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