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Sammendrag
Flomberegningen for Fagernes omfatter delprosjekt fs 012_13 Fagernes i NVEs
Flomsonekartprosjekt. Fagernes ligger ved Strondafjord i Nord-Aurdal kommune i
Oppland, som er i de øvre delene av Drammensvassdraget. Neselva renner gjennom
Fagernes sentrum og ut i Strondafjord. Ved utløpet av Strondafjord ligger Faslefoss
kraftverk. Store flommer forekommer som oftest på våren i forbindelse med snøsmelting,
men store regnflommer kan også forekomme om høsten. Snøsmelting i forbindelse med
store nedbørsmengder gir de største flomhendelsene.

Neselva
Slidrefjord
Strondafjord

Areal
(km2)

Normalavløp,
QN (l/s∙km2)

Normalavløp,
QN (m3/s)

784
778
1844

20
23
21

15,7
17,9
38,7

Det finnes målestasjoner for vannføringsdata i vassdraget. Flomberegningen er derfor
basert på flomfrekvensanalyser av observerte flommer i vassdraget og i nærliggende
vassdrag, samt regionale flomformler. Det er beregnet kulminasjonsvannføring for ulike
gjentaksintervall ved utløpet i fjorden. Det er antatt at kulminasjonsvannføringen er fra 2
til 7 prosent større enn døgnmiddelvannføringen for alle gjentaksintervall i de ulike
delene i vassdraget. Forholdet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring
varierer med feltparameterne til nedbørfelta. Resultatene av beregningene ble
(kulminasjonsvannføringer):
Areal
km2

Qmom/
Qmid

QM
m3/s

Q5
m3/s

Q10
m3/s

Q20
m3/s

Q50
m3/s

Q100
m3/s

Q200
m3/s

Q500
m3/s

Q1000
m3/s

Neselva

784

1,07

93

111

130

148

167

236

315

344

358

Slidrefjord

778

1,02

88

106

124

141

159

219

287

313

326

Strondafjord

1844

1,02

159

192

209

224

292

379

469

516

539

Punkt i vassdraget

For Strondafjord er det også gjort en beregning av vannstand i magasinet ved ulike
flomvannføringer:
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QM

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Q200

Q500

Q1000

Flomvannføring (m3/s)

159

192

209

224

292

379

469

516

539

Vannstand – alt vann til
utløpet (moh.)

355,89

Strondafjord

356,29 356,49 356,65 357,35

358,16

358,91 359,28

Å kvantifisere usikkerheten i hydrologiske data er vanskelig, og det er mange faktorer
som spiller inn. I dette vassdraget finnes det flere målestasjoner for vannføring. Det har
også vært reguleringer i vassdraget like lenge som registrering av vannstand har foregått.
Det er veldig varierende kvalitet på observasjonsseriene og vannføringskurvene til
målestasjonene som er brukt. Med bakgrunn i dette klassifiseres denne flomberegningen i
klasse 2, i en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse.
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359,46

1 Beskrivelse av oppgaven
Det skal lages flomsonekart for Fagernes sentrum, Nord-Aurdal kommune i Oppland.
Delprosjektet har navnet fs 012_13 Fagernes i NVEs Flomsonekartprosjekt. Neselva
renner gjennom Fagernes sentrum og har utløp i Strondafjord. Den aktuelle strekningen
som skal flomsonekartlegges strekker seg fra Neselva sitt utløp av Sæbufjorden til dens
utløp i Strondafjord ved Fagernes sentrum. Flomvannstander i Strondafjord ved Fagernes
skal også beregnes. Til denne kartlegginga trengs også flomverdier for utløpet av
Slidrefjord og Strondafjord. Som grunnlag for konstruksjon av flomsonekart skal
kulminasjonsverdier av middelflom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500 og 1000 år beregnes for Neselva ved utløp av Sæbufjorden og innløp i
Strondafjord og for utløpet av Slidrefjord og for Strondafjord. Det er også beregnet
normalvannføring for perioden 1961-1990 for beregningspunktene. Kart over nedbørfeltet
er vist i Figur 1.

Figur 1. Kart over området.
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2 Beskrivelse av vassdraget
Elva som renner ut av Heggefjorden, til Volbufjorden og videre gjennom Sæbufjorden,
kalles Neselva. Elvestrekningen flomberegningen skal utføres for er relativt kort og går
fra Sæbufjorden (379 moh) ned til Strondafjord (355 moh) og er ca. 2,5 km lang.
Neselva og Strondafjord ligger i Begnavassdraget som utgjør øvre del av
Drammensvassdraget. Vassdraget grenser i nord mot Tyin, Bygdin og Vinstre i
Jotunheimen, Hemsedalsfjella i vest og Huldreheimens roligere landskap i øst. I sør og
langs innsjøene Strondafjord, Slidrefjord og Vangsmjøsa er det landbruksområder og
bebyggelse.
Nedbørfeltet til Neselva strekker seg fra 355 moh (Strondafjord) til høyeste fjelltopp på
1776 moh (Vennisfjellet). Vassdraget som drenerer ned til Strondafjord kan deles i en
østre og vestre del, som i denne rapporten blir referert som Østre og Vestre Slidre. Den
østre delen har utspring i Olefjorden og fjella som grenser mot Bygdin. Vassdraget har
flere innsjøer i denne greina; Øyangen og Volbufjorden er de største i hovedelva, i tillegg
til Olefjorden. Den vestre delen av vassdraget har utspring i Steinbusjøen og fjella som
grenser mot Tyin. Denne delen av vassdraget har tre store sjøer i tillegg til Steinbusjøen
(1211 moh); Vangsmjøsi (466 moh), Slidrefjord (366 moh) og Strondafjord (355 moh).
Alle de nevnte sjøene er reguleringsmagasin (se kapittel 3, ”Reguleringer i vassdraget”).
Nedbøren i området varierer fra 1500-2000 mm i året i høyfjellet til under 750 mm i året
nede i dalføra (se figur 2).
Tabell 1 viser feltparameter for nedbørfeltene det skal beregnes flomstørrelser for.
Tabell 1. Feltparametere for Neselva og Strondafjord sine naturlige* nedbørfelt.

Neselva, v/ innløp Strondafj.
Slidrefjord naturlig
Strondafjord, v/utløp
1

Areal
(km2)

Eff. sjø
(%)

Sjø
(%)

Feltlengde
(km)

Normalavløp, QN1
(l/s∙km2)

784
778
1844

1,5
3,2
1,4

7,4
9,2
8,3

69
56
72

20
23
21

QN er årsavrenning i normalperioden 1961-1990 hentet fra NVEs avrenningskart.

* Med naturlig nedbørfelt menes uregulert nedbørfelt. I dette tilfelle er overføringa av Rysntjern inkludert i det naturlige
nedbørfeltet. Se kapittel 3, Reguleringer i vassdraget, og kapittel 4, Hydrometriske målestasjoner, for beskrivelse av denne
overføringa
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Figur 2. Normalnedbør for perioden 1961-1990, Valdres. Fra www.senorge.no.
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3 Reguleringer i vassdraget
Den såkalte Valdres-reguleringa (Strandefjorden, Volbufjorden og Øyangen) fikk
konsesjon allerede i 1916. Etter det har flere kraftverk kommet til: Eidsfoss (1956),
Kalvedalen (1967), Ylja (1973), Faslefoss (1980), Lomen (1983) og Fossheimfoss
(1995). Foreningen til Bægnavassdragets reguleringer (FBR) er regulant.
Tabell 2. Reguleringsmagasiner Begnavassdraget og årstall for driftstart.

Reguleringsmagasin
Beito-Øyangen
Strandefjord
Volbufjord
Ylja I
Ylja II
Fleinsendin
Olevatn
Olevatn
tilleggsregulering
Utrovatn
Vangsmjøsa
Slidrefjord
Rysntjern
Sendebotntjern
Ylja III

Magasinvolum
(mill.m3)

Årstall for
driftstart

44,0
78,9
11,0
45,0
25,0
10,6
46,2
15,1

1920
1921
1921
1947
1949
1952
1952
1956

11,0
54,2
38,1
36,0
11,0
144

1959
1963
1963
1963
1968
1973

Figur 3. Utvikling av magasinvolum i vassdraget; Magasinvolum plottet i forhold til tid.
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Reguleringsgraden til Neselva sitt nedbørfelt er 19 %, for Slidrefjord sitt nedbørfelt er
den 38 % og for hele nedbørfeltet til Strondafjord er den 33 %.
Rysntjern er overført til Lomen sitt delfelt. Denne overføringa er permanent og Rysntjern
inkluderes i Neselvas naturlige nedbørfelt og er også gjennomgått i kapittelet om
målestasjoner.
Faslefoss kraftverk, som utnytter fallet til Faslefossen (nedstrøms Strondafjord), har en
maksimal kapasitet på 65 m3/s. For Lomen kraftverk er største slukeevne 21 m3/s. Mer
informasjon om reguleringene følger senere i rapporten.
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4 Hydrometriske stasjoner
4.1

Hydrometriske stasjoner i vassdraget

Det er flere målestasjoner for vannstand i vassdraget, med ulike lengde på
observasjonsperiode og av ulik kvalitet. Med tanke på frekvensanalyser er det få tidsserier
som i tilstrekkelig grad dekker både perioden før og etter regulering. Mange stasjoner har
observasjonsperiode fra før regulering, men er nedlagt etter at reguleringen er satt i drift,
og andre igjen er satt i drift etter reguleringen. Det er også målestasjoner i nabovassdrag
som er aktuelle for denne flomberegninga. Figur 4 viser et kart over nedbørfeltet til
Neselva og Strondafjord sammen med nedbørfeltene til de aktuelle målestasjonene i
området.

Figur 4. Kart over målestasjoner og kraftverk i Begnavassdraget og omegn. Skravert felt er nedbørfeltet
til Rysntjern som er overført til delfelt Lomen. ”Delfelt Lomen” er nedbørfeltet som tas inn i Lomen
kraftverk.
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Tabell 2. Feltparametere for målestasjoner i Begnavassdraget og i nabovassdrag.

Feltareal
(km2)

Eff. sjø
(%)

Normalavløp, QN
(l/s∙km2)1

Høydeintervall
(moh.)

12.76 Vangsmjøsa ndf.

485,9

2,7

27

466 - 1222 - 1774

12.77 Slidrefjord

761,9

2,6

23

365 - 1064 - 1774

12.80 Strandefjord

1794,3

1,2

21

355 - 970 - 1774

12.82 Fløafjord (tilsig)

1860,6

1,1

20

317 - 960 - 1774

12.88 Øvre Øyanghølen

246,0

4,5

31

674 - 1144 - 1739

676,1

1,6

21

431 - 978 - 1739

1844

-

-

-

2979,5

0,7

20

220 - 951 - 1907

25

605 - 1367/ - 1773

Stasjon
Regulerte serier

12.91 Rudi bru
2

12.210 Faslefoss + Fjøshølen
12.290 Bagn (tilsig)

Uregulerte serier
12.13 Rysna3

51,8/41,7 3 0,8/0,01

12.70 Etna

570,1

0,3

13

399 - 938 - 1678

12.154 Lio

136,2

0,3

29

760 - 1315 - 1814

12.171 Hølervatn

79,4

2,2

17

780 - 905 - 1203

12.197 Grunke

184,6

0,2

30

870 - 1307 - 1907

12.207 Vinde-elv

267,8

1,2

16

567 - 982 - 1676

12.209 Urula

543,6

0,4

23

221 - 841 - 1281

12.215 Storeskar

120,3

0,3

30

895 - 1347 - 1814

1

Normalavløp funnet fra avrenningskartet for perioden 1961 – 1990.

2

12.210 Faslefoss+Fjøshølen er dataserie som er satt sammen av målinger av driftvannføring ved Faslefoss og

overløp/tapping forbi Strandefjorddammen.
3

Rysntjern er permanent overført ut av nedbørfeltet og nedbørfeltet til målestasjon 12.13 Rysna kan regnes

som 41,7 km2. Naturlig nedbørfelt er 51,8 km2. Normalen er beregnet for regulert felt.

12.13 Rysna. Rysntjern ligger øverst i det naturlige nedbørfeltet til målestasjon 12.13
Rysna og blei permanent overført til Lomen kraftverk 1983. Naturlig nedbørfelt er 51.8
km2 og regulert felt er 41,7 km2. Det er relativt sjelden overløp fra Rysntjern så
målestasjonen kan regnes som uregulert med et nedbørfelt på 41,7 km2. I flomberegning
for Drammensvassdraget (1995) er Rysntjern inkludert i sitt naturlige nedbørfelt. Dette er
grunngitt med kapasiteten til lukene ved sperredammen til Rysntjern. Vannføringskurven
er usikker på flomvannføringer. Nest høyeste døgnmiddelflom i dataserien er interpolert.
Det er mistanke om homogenitetsbrudd i 1991, så det er perioden 1991-2009 som er
aktuell for denne analysen.
12.70 Etna ligger i nabovassdraget til Begna, i Etnedal. Nedbørfeltets areal er tilsvarende
med Neselva sitt restfelt (uten tilsiget til Lomen kraftverk). Observasjonsserien er lang,
men det er mistanke om homogenitetsbrudd i 1963.
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12.76 Vangsmjøsa ndf. ligger i utløpet av Vangsmjøsa. Vannføringen nedenfor
Vangsmjøsa er beregnet på forskjellige måter opp gjennom årene. I perioden 1920-1935
ble vannføringen observert ved 12.52 Vangsmjøsi. I perioden 1948-1956 ble
vannføringen observert ved 12.76 Vangsmjøsa. I perioden 1957-1962 ble vannføringen
observert ved 12.76 Vangsmjøsa ndf. I perioden 1962-2000 ble vannføringen observert
ved 12.182 Hugali. Denne stasjonen fikk imidlertid også med seg vannføringen i Rysna
og Ala, som er observert ved målestasjonene 12.13 Rysna og 12.183 Ala. Siden 2003
beregnes vannføringen av Foreningen til Bægnavassdragets regulering ut fra lukestilling i
dam Vangsmjøsa, og registreres som 12.76.0.1001.2.
12.77 Slidrefjord har observasjoner i perioden før regulering (1907-1945) og i en 10-års
periode etter regulering (1946-1955). I perioden etter 1995 og fram til i dag registreres
vannstand, men det gjøres ingen vannføringsmålinger lengre og vannføringskurven er
ikke gyldig etter 1956.
12.80 Strondafjord. Vannføringen ved Strondafjord ved Fagernes er beregnet på
forskjellige måter opp gjennom årene. I perioden 1907-1927 ble vannføringen observert
ved 12.82 Fløafjord. I perioden 1927-1945 ble vannføringen observert ved 12.288
Fjøshølen. I perioden 1945-1980 ble vannføringen observert ved 12.42 Hådemshølen.
Etter at Faslefoss kraftverk ble satt i drift i 1980 kan man ikke lenger basere seg på
tradisjonelle observasjoner. Vannføringen beregnes etter den tid som summen av
driftsvannføringen i Faslefoss kraftverk, beregnet som dataserien 12.194.0.1055.l, og
overløpet/tappingen forbi Strandefjorddammen, observert ved 12.289.0.1001.1 Fasle elv.
Denne totalvannføringen lagres som dataseriene 12.194.0.1001.0 Faslefoss kr.v.,
12.210.0.1001.1 Faslefoss + Fjøshølen og 12.289.0.1001.0 Fasle elv. Hele
observasjonsserien for perioden fra og med 1921 er lagret som 12.210.0.1001.0 Faslefoss
+ Fjøshølen. For vannstandsregistreringene i magasinet kan målestasjon 12.81
Strandefjord benyttes.
12.87 Øyangen og 12.88 Øvre Øyangshølen. Øyangen er inntaksmagasin til Lomen
kraftverk. I magasinet er det vannstandsregistrering ved målestasjon 12.87 Øyangen.
Denne har vært i drift siden 1918. LRV i Øyangen er 668,28 moh og HRV er 676,58
moh. Omtrent 200 m nedstrøms dam av Øyangen står målestasjon 12.88 Øvre
Øyangshølen som registrerer minstevannføringsslipp og overløp fra Øyangen. Det har
også vært registreringer der siden 1918. Det finnes flere kurveperioder til
vannføringsserien til 12.88 Øvre Øyangshølen og de er alle usikre på flomvannføringer.
12.91 Rudi bru. Ligger i Østre Slidre, nedstrøms utløpet av Volbufjorden, omtrent 10 km
oppstrøms starten på prosjektområdet. Denne målestasjonen har vært i drift siden 1919.
Regulering av Øyangen og Volbufjorden startet i 1918. I 1983 blei Lomen kraftverk satt i
drift, og 256 km2 av nedbørfeltet til Rudi bru er permanent overført til Vestre Slidre.
Overløp og minstevannføring fra Øyangen, som er inntaksmagasin for Lomen kraftverk,
registreres ved 12.88 Øvre Øyanghølen, som er satt sammen av observert vannføring
ved målestasjonen og driftsvannføring for Lomen kraftverk (12.214 Lomen kraftverk).
Det er svært mange kurveperioder ved denne målestasjonen, noe som tyder på at det har
vært problemer med stabiliteten til profilet. I 1985 blei det støpt et profil, så det er antatt
at perioden etter 1985 er rimelig homogen og brukbar til flomanalyser. Flomverdiene i
perioden før 1985 er svært usikre. For 12.88 Øvre Øyanghølen er få vannføringsmålinger
ved flomvannstander.
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12.92 Vindevatn og 12.207 Vinde-elv har observasjoner til sammen i en periode fra
1919 til i dag. 12.92 Vindevatn registrerte vannstand fra 1919-1978 og ble da erstattet
med 12.207 Vinde-elv nedenfor Vindevatn. Dette er en uregulert elv i den østre delen av
Begna-vassdraget.
12.171 Hølervatn ligger i Hølera som har samløp med Begna ca 7 km sør for Bagn.
Målestasjonen ligger ca 15 km fra samløpet. Elva er uregulert. Observasjoner fra 1968 og
fram til og med i dag.
12.215 Storeskar. Uregulert stasjon i Mørkedøla i Hallingdalsvassdraget, opprettet i
ovenfor 12.154 Lio, men disse to måleseriene har ikke sammenfallende måleperiode og
er ikke kombinert/skøytet. Til sammen har de 45 år med observasjoner, men da altså ikke
sammenhengende.
12.209 Urula ligger lengst sør av målestasjonene som presentert i tabell 2. Urula er et
sidevassdrag til Drammensvassdraget og renner ut i Sperillen, rett vest for Begna sitt
innløp i samme sjø. Delvis påvirka av regulering. Kvaliteten på dataserien er relativt god
flomverdier.
12.290 Bagn ligger ca. 25 km nedstrøms Faslefoss. I tillegg til tilsiget fra Faslefoss
kraftverk kommer tilsiget fra Åbjøra ned til Bagn. Måleserien startet i 1949 og har
dermed ingen uregulert periode.
Mye av informasjonen om målestasjonene er hentet fra Pettersson og Astrup (2007).
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4.1.1 Hypsografiske kurver

Figur 5. Hypsografiske kurver for utvalgte målestasjoner i området, plotta sammen med hypsografisk
kurve for Neselva som gjelder for regulert felt, altså uten overført areal.

4.2

Karakterisktiske vannføringer

Lomen-utbygginga har hatt en betydelig påvirkning på vannføringa i Neselva. Se figur 6
og figur 7. De to periodene som er plotta sammen i diagrammet er av ulik lengde, og er
derfor ikke direkte sammenlignbare. Fra starten av 1900-tallet ble vassdraget regulert og
flere store magasiner etablert. Det har hatt påvirkning spesielt på vintervannføringa i
Neselva. Etter Lomen kraftverk blei etablert, blei nedbørfeltet til Neselva redusert med
litt over 30 % og vannføringa. Konsekvenser av Lomen-utbygginga er at flomvannføringa
i Neselva har blitt redusert, spesielt høstflommene. Den største relative forskjellen er
likevel i "normalvannføringa". Restfeltet/lokalfeltet mellom delfelt Lomen og Neselva sitt
utløp i Strondafjord er nå uten (store) reguleringer og vannføringa varierer gjennom året
som i et naturlig vassdrag. Før Lomen-utbygginga var vintervannføringa høyere enn
normalt, mens den nå er mer normal – sett i forhold til naturlig sesongvariasjon i
vassdraget. Det er slipp av minstevannføring fra Øyangen (delfelt Lomen); 2 m3/s i
perioden 1.mai til 1.oktober og resten av året er slippet 0,5 m3/s (se også kapittel 5.2).
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Figur 6. Flerårsmedian, for dataserie 12.91 Rudi bru i periodene 1919-1949 og 1985-2009 (før og etter
Lomen-utbygginga).

Figur 7. Flerårsmaksimum, for dataserie 12.91 Rudi bru i periodene 1919-1949 og 1985-2009 (før og etter
Lomen-utbygginga).
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I utløpet av Strondafjord har vannføringa blitt jevnere fordelt over året på grunn av
økning i reguleringsgraden og etter Lomen-reguleringa (1983). Det var stor økning i
reguleringsgrad fra 1950 i vassdraget. Dette vil altså si at Strondafjord ikke har så store
vannstandsvariasjoner som tidligere. Sommervannføringa er ikke så høy som før og
flomtoppene ser ut til å ha blitt mindre. Flomsesongen ser ikke ut til å ha forskjøvet seg
noe videre. Se figur 8 og figur 9. Faslefoss blei satt i drift i 1980.

Figur 8. Flerårsmedian, for dataserie 12.210 Fjøshølen+Faslefoss i periodene 1922-1949, 1950-1979 og
1983-2007. Flerårsstatistikk.
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Figur 9. Flerårsmaksimum, for dataserie 12.210 Fjøshølen+Faslefoss i periodene 1922-1949, 1950-1979
og 1983-2007. Flerårsstatistikk,

Observasjonsperiodene ved Faslefoss som er plottet sammen er av litt ulik lengde og er
derfor ikke helt sammenlignbare. For å kunne si at det er færre flommer på sensommeren
i de tidligste periodene (regnflommer, evt. i kombinasjon med sein snøsmelting) enn det
er i perioden 1983-2007, burde den siste perioden vært lengre, men det danner seg likevel
et inntrykk.
Ei flomrose viser tidspunkt og størrelse for flommer ved en målestasjon. Se figur 10. Alle
flommer over en viss terskelverdi (repr. ved sirkelen i flomrosa) er plukket ut og plottet
som en vektor ut fra et punkt der lengden er proporsjonal med flomstørrelsen (skalert på
standardavviket) og vinkelen er gitt av flomtidspunktet. Den delen av vektoren som
kommer under terskelverdien vises ikke.
I figur 10 (perioden 1991-2007) er det en flom i januar, som må antas å være en
feilregistrering (1.januar 1995). Det er ingen temperaturmålinger i området som tilsier det
skulle være smelting eller regn i vassdraget på det tidspunktet.
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Figur 10. Øverst: Flomroser for 12.91 Rudi
bru i perioden 1919-2009. Nederst: Flomroser
for 12.210 Faslefoss+Fjøshølen for perioden
1922-1975 (før Lomen-utbygginga) og for
perioden 1981-2007 (etter Lomenutbygginga).
I en flomrose er 1.januar markert med streken
som peker rett oppover (”kl 12”) og så følger
året klokka mot høyre.
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5 Beregning av flomverdier
Grunnlaget for flomsonekartleggingen er flomvannføringer for gitte gjentaksintervall.
Siden det finnes observasjoner av vannføring i vassdraget er tidsserier fra disse
målestasjonene utgangspunktet for flomfrekvensanalysen. Det er også gjort en
sammenligning med nærliggende vassdrag og regionale flomfrekvenskurver (Sælthun et
al., 1997).
Flomforholdene i Begna har endret seg gjennom åra som følge av økende
reguleringsgrad. Flomstørrelsene er bestemt av en kombinasjon mellom de naturlige
flomvannføringene og reguleringens innvirkning på flomforholdene. Reguleringsgraden
har økt fra starten av 1900-tallet til starten av 1980-tallet. Den største økningen var fra
1950-tallet og fram til 1980-tallet, derfor er ofte periodene 1919-1949 og 1985-2009
brukt som referanseperioder i denne rapporten. Etter Lomen-utbygginga i 1983 er det
ikke etablert nye, store magasiner eller overføringer.
I et vassdrag som Begna hvor det har vært reguleringer gjennom lang tid og måleseriene
for vannstand er påvirket av dette, er det vanskelig å utføre flomfrekvensanalyser slik at
flomstørrelsene blir representative for dagens forhold. Med økende flomstørrelse vil
sannsynligvis reguleringenes flomdempende effekt avta, slik at flomstørrelsene ved
sjeldne gjentaksintervall nærmer seg naturlige (uregulerte) forhold.
Flommer som er generert av snøsmelting og flommer som er resultat av nedbør tilhører to
forskjellige statistiske populasjoner. Vårflommene er årvisse, har ofte stort volum og lang
varighet og øker moderat mot høye gjentaksintervall. I vassdrag med hyppighet av både
høst- og vårflommer er det vanlig å utføre separate analyser av vår- og høstflommene, og
ekstrapolere frekvenskurvene hver for seg (Sælthun et al., 1997). I store
Østlandsvassdrag, som Drammensvassdraget, er det stort sett vårflommer som er
dominerende. Til tross for at høstflommene i vassdraget stort sett er mindre enn
vårflommene, er det ikke uvanlig med stor vannføring om høsten (Illustrert ved figurene i
kapittel 4.2). Dersom analysen gjøres kun med hensyn på årsflommer kan en risikere at
store flommer i et år kan være større enn den største flommen i et annet år. For eksempel
kan det skje at høstflommen ett år ikke kommer med i analysegrunnlaget fordi denne er
lavere enn vårflommen samme år, til tross for at den er større enn største flom i et annet
år.
Ofte er store vår- og høstflommer forårsaket av en kombinasjon av regn og snøsmelting. I
flomsonekartprosjektet er det bestemt at analysene skal gjøres på årsflommer.
Figur 11 på side 25 viser punkta i vassdraget det skal gjøres beregninger for.
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Tabell 3. Hvor ofte har årets største flom inntruffet på våren eller høsten? Målestasjoner i
Begnavassdraget og nabovassdrag.

12.207 Vinde-elv (1919-2007): 92 % i mai-juni, 6 % i august-oktober.
12.13 Rysna (1991-2009): 90 % mai-juli, 10 % i august.
12.77 Slidrefjord (tilsig) (1907-1955): 91 % i mai-juli, 4 % i september (Nest største flom: 3/9/34)
12.80 Strondafjord (1907-1918): 91 % i mai-juni. 9 % i august.
12.91 Rudi bru (1919-1982): 75 % i mai-juli. 25 % i august-oktober.
12.91 Rudi bru (1984-2009): 96 % i mai-juli. 4 % i oktober.
12.210 Faslefoss+Fjøshølen (1921-2008): 79 % i mai-juli, 21 % i august-oktober.
12.290 Bagn (tilsig) (1921-1990): 88 % i mai-juli, 12 % i august-oktober.
12.70 Etna (1963-2009): 91 % i mai-juli, 2 % i august og 6 % i oktober.

5.1

Flomfrekvensanalyser

Det er utført flomfrekvensanalyser på tidsserier i området som har tilstrekkelig lang
periode. Frekvenskurver til tilsigserier kan bli unaturlig slake som følge av måten
tilsigsserien er konstruert på. Bruken av ”sentrerte differanser” i konstruksjonen av
tilsigsserier kan gi flommer med litt lavere topper enn hva som er forventet, men man
fjerner også noe av den naturlige reguleringen til innsjøene.
Man kan anta at for flommer med høye gjentaksintervall har reguleringa mindre
betydning og man kan se på vassdraget som om det var uregulert.
Frekvensplotta er presentert som vedlegg bakerst i rapporten.
Nedenfor følger kommentarer til noen av frekvenskurvene og målestasjonene i Feil! Fant
ikke referansekilden., som står på side Feil! Bokmerke er ikke definert..
12.13 Rysna har tre ulike kurveperioder, men kun en versjon av dataserien. Det vil si det
er tre ulike vannføringskurver, som er knyttet til ulike perioder, som hører til vannstands/observasjonsserien. De ulike kurvene kan være konstruert etter profilforandringer eller
andre endringer ved målepunktet, som for eksempel etablering av et fast overløp (V-profil
e.l.) i målepunktet. For målestasjon 12.13 Rysna er det siste tilfellet, og tidsserien har et
homogenitetsbrudd i 1991 og man kan dermed ikke bruke hele tidsperioden til
flomfrekvensanalyser.
12.82.0.1050.4 Fløafjord er en tilsigsserie. I en tilsigsserie er effekten av regulering (eller
naturlig flomdemping i magasiner) ”modellert bort”. 12.210 Faslefoss+Fjøshølen er en
konstruert avløpsserie som skal skildre forholda i Fløafjord/utløp Strondafjord med
regulering. Derfor er middelflommen til Fløafjord høyere enn middelflom for
Faslefoss+Fjøshølen.
12.91 Rudi bru. Det er utført frekvensanalyse for perioden før og etter Lomenutbygginga. Perioden før har relativt mange år med data (64 år) og en god tilpasning av
frekvenskurva. Perioden etter Lomen-utbygginga har 26 år med data og et av åra er en
storflom, i 1995. 12.207 Vinde-elv har også en lang men uregulert måleserie. Her er
1995-flommen omtrent en 180-årsflom, så det er ikke urimelig å anta at det burde være et
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lignende gjentaksintervall ved Rudi bru (det er brudd i observasjonene under 1995flommen ved 12.91 Rudi bru og nedbørfeltet er vært regulert). Det var relativt lite overløp
fra Øyangen (oppstrøms Rudi bru) under 1995-flommen.
12.290 Bagn. Det er utført frekvensanalyse på vannføringsserien og på tilsigsserien.
Tilsigsserien skal kunne si noe om naturlige forhold i vassdraget og avløpsserien sier noe
om dagens forhold. I denne frekvensanalysen brukes tilsigsserien til å vurdere
frekvensfaktorer for de høye gjentaksintervallene og avløpsserien til å vurdere
frekvensfaktorer for dagens forhold ved utløp av Strondafjord.
12.210 Faslefoss+Fjøshølen i perioden 1983-2007 bør være representativ for dagens
flomforhold ved utløpet av Strondafjord, siden det ikke er kommet til magasiner eller
overføringer av betydning etter Lomen-utbygginga. Det er gjort sammenligninger mellom
periodene før og etter 1983 ved å se på verdien på middelflom, frekvensfaktorer og
flerårsplott (Figur 8 og figur 9).
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Tabell 4.
Flomfrekvensanalyser
av årsflommer for
aktuelle målestasjoner,
sammen med regionale
frekvenskurver for
årsflommer (Sælthun et
al., 1997).

Figur 11. Inndeling av delfelt/lokalfelt i beregninga av middelflom. Det skal beregnes middelflom for
Neselva, Slidrefjord og Strondafjord.

5.2

Neselva

Det er beregnet middelflom for ”uregulerte” og ”regulerte” forhold i Neselva. Med
uregulerte forhold menes at vassdraget ikke i vesentlig grad er påvirket av magasiner eller
andre former for reguleringer. Ved regulerte forhold beskrives vassdraget slik det
oppfører seg med dagens reguleringer lagt til grunn.
Det har skjedd flere endringer i reguleringene i vassdraget fra ca. 1920 og frem til
Lomenoverføringen i 1983. Fram til ca. 1950 var det bare reguleringen av Øyangen og
Volbufjorden som var satt i drift. Det er antatt at vassdraget oppførte seg noenlunde som
uregulert ved flommer i denne perioden. Etter dette har det kommet til flere magasiner og
to overføringer. Forholdene i vassdraget f.o.m. 1985 er antatt å beskrive dagens regulerte
forhold godt.
Kapasiteten i Lomen kraftverk er 21 m3/s som tilsvarer omtrent 265 % av
årsmiddelavløpet til delfeltet (som er 7,9 m3/s). Det er overløp fra Øyangen til Neselva og
dette er omhandlet senere i dette kapittelet.
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Det er valgt å benytte flere ulike metoder for å beregne flommene i Neselva. Resultatene
er så vurdert opp mot hverandre. For å anslå middelflom for Neselva er følgende punkter
gjennomgått:
1.
2.
3.
4.

Målestasjoner i vassdraget
Regionale flomformler
Representative målestasjoner (arealskalert)
Kombinasjon av punktene 1. og 3.

Under punkt 1, 3 og 4 er det sett på fire målestasjoner fra området. To av dem er påvirket
av reguleringer, og det er beregna middelflom i to ulike perioder; 1919-1949 (uregulert)
og 1985-2009 (regulert). Se tabell 5. Målestasjonene er 12.88 Øvre Øyangshølen, 12.91
Rudi bru og 12.207 Vinde-elv i vassdraget og 12.171 Hølervatn i nærliggende vassdrag.
Tabell 5. Middelflom ved målestasjoner i området for to ulike perioder; 1919-1949 (uregulert) og 19852009 (regulert).

Areal
(km2)

Qm (1919-1949)
(l/s∙km2)

Qm (1985-2009)
(l/s∙km2)

12.91 Rudi bru

676

153

98

12.88 Øvre Øyangshølen

246

295

50

12.207 Vinde-elv

270

189

183

12.171 Hølervatn

79,4

-

189

Målestasjon

Under punkt 2 ovenfor er det to regionale flomformler som er aktuelle å benytte; vårflom
for region V2 og V3 (Sælthun et al. 1997). Sammenligninget med observasjoner fra
målestasjoner i området kan det tyde på at formelverket overestimerer middelflom for
området med 15-20 %. Dermed kan man anta at flomformlene mest sannsynlig
overestimerer middelflommen for Neselvas nedbørfelt tilsvarende. Dersom de regionale
flomverdiene for Neselva reduseres med 15 % blir resultatet som i tabell 6. Tilsvarende
reduksjon er gjennomført i tilsvarende beregninger i denne rapporten.
Tabell 6. Middelflom i Neselva, beregnet fra formelverket og redusert med 15 %.

Areal

Qm (V2)

Qm (V3)

km2

l/s∙km2

l/s∙km2

Uregulert

784

196

162

Regulert (fratrukket Lomen ovf.)

528

180

160

Neselva v/Fagernes

5.2.1 Neselva ”uregulert”
Målestasjonene 12.88 Øvre Øyangshølen og 12.91 Rudi bru har observasjoner fra 1919 til
i dag. I perioden 1919-1949, som er antatt å tilsvare uregulerte forhold, har
målestasjonene en spesifikk middelflom på henholdsvis 295 og 153 l/s∙km2. Ved den
uregulerte målestasjonen Vinde-elv ligger spesifikk middelflom på 184 l/s∙km2.
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Regionale formler antyder at spesifikk middelflom ligger i området 160-200 l/s∙km2 for
Neselva.
Ved å dele nedbørfeltet til Neselva inn i mindre delfelt og tilordne en representativ
målestasjon for hver av disse, er middelflommen anslått. Delfelt Lomen (tilsigsområdet til
Lomen kraftverk) beskrives med 12.88 Øvre Øyangshølen, 12.207 Vinde-elv brukes
direkte for sitt eget felt samt at det også beskriver restfeltet ned til Fagernes. Dette gir en
samlet spesifikk middelflom for Neselva på 176 l/s∙km2.
Med bakgrunn i dette antas uregulert middelflom for Neselva å være i størrelsesorden 170
l/s∙km2

5.2.2 Neselva ”regulert”
De arealskalerte måleseriene ble laget med utgangspunkt i målestasjonene fra tabell 5.
Neselvas naturlige areal på 784 km2 er brukt i skaleringen. 12.91 Rudi bru (1) er
arealskalert for å representere Neselva, men først etter at 12.88 Øvre Øyangshølen er
trukket fra måleserien. Etter skaleringen er 12.88 Øvre Øyangshølen lagt til igjen. 12.207
Vinde-elv er skalert opp til å representere delfeltet mellom delfelt Lomen og Neselva sitt
utløp i Strondafjord og satt sammen med 12.88 Øvre Øyangshølen (2). Den siste
varianten var å bruke 12.91 Rudi bru (uskalert) sammen med 12.171 Hølervatn som er
skalert for å representere delfeltet mellom Rudi bru og Neselva sitt utløp i Strondafjord
(3). Numrene i parentes referer til tabell 7.
Det er i tabell 7 presentert middelflom for disse tre tidsseriene for perioden 1919-1949 og
1985-2009.
Tabell 7. Middelflom i perioden 1919-1949 og 1985-2009 beregna for de fire arealskalerte måleseriene.
Nummereringen referer til avsnittet ovenfor.

Middelflom
1919-1949

Middelflom
1985-2009

1) Rudi bru, u/Øyangen, skalert opp

150 l/s∙km2

103 l/s∙km2

2) Vinde-elv skalert (delfelt) +
Øyangshølen

176 l/s∙km2

127 l/s∙km2

-

103 l/s∙km2

3) Rudi bru + Hølervatn (restfeltet)

Spesifikke flomhendelser ved de fire målestasjonene som er benyttet ovenfor, er
sammenlignet. Flommen i 1995 var en 100-årshendelse i flere av vassdraga i området (I
Begna var denne flommen størst øst i vassdraget). For 12.91 Rudi bru var det et brudd i
vannstandsobservasjonene under flomtoppen 2.juni 1995. Det var et overløp fra Øyangen
på rundt 12 m3/s. For d e to andre målestasjonene var den spesifikke flomverdien 303
l/s∙km2 (12.171 Hølervatn) og 410 l/s∙km2 (12.207 Vinde-elv).
For flommen 8.mai 2004 (en 5-10-årshendelse) varierte verdiene mellom 128 l/s∙km2 ved
12.91 Rudi bru til 245 l/s∙km2 ved 12.207 Vinde-elv. Denne dagen var det ikke overløp
fra Øyangen.
Med bakgrunn i verdiene for middelflom i perioden 1985-2009 i tabell 7 og vurdering av
1995- og 2004-flommen i vassdraget antas middelflom i Neselva (regulert) å være i
størrelsesorden 110 l/s∙km2 som tilsvarer 86 m3/s.
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Overløp fra Øyangen
Magasina til Lomen kraftverk har mulighet til å dempe flommer i Neselva ved å
magasinere tilsig. I inntaksmagasinet Øyangen er det vannstandsregistreringer
(12.87.0.1000.0 Øyangen) og det er en serie for vannføring rett nedstrøms dam Øyangen
(12.88 Øvre Øyangshølen). Disse seriene kan brukes for å vurdere hvor mye overløp det
går fra delfelt Lomen til Neselva. LRV i Øyangen er 668,28 moh og HRV er 676,58 moh.
Måleserien ved 12.87 Øyangen har mange observasjonshull. I perioden 1985-2009 1 var
det overløp i 10 av 25 år, og i noen få år var det overløp mer enn en gang i løpet av året.
Se figur 12.
Det er slipp av minstevannføring fra Øyangen. Fra 1.mai til 1.oktober skal det gå 2 m3/s
fra Øyangen, og resten av året er slippet 0,5 m3/s. Minstevannføringsslippet vises tydelig i
figur 12.

Figur 12. Registreringer av overløp og minstevannføring rett nedstrøms Øyangen.

I perioden etter Lomen kraftverk kom i drift var det største overløpet fra Øyangen i
15.juli 1993 om lag 70 m3/s i døgnmiddel. Vannføringskurva for målestasjonen (12.88
Øvre Øyangshølen) er usikker på flomvannstander, og det er forventa at dette overløpet er
overestimert. Vannstandsregistreringa for 12.87 Øyangen er ufullstendig under denne
flomhendelsen, og selve flomtoppen er ikke registrert, men for 12.88 Øvre Øyangshølen
er flomtoppen uten brudd.
1

Lomen kraftverk i drift i 1983. Data fra 1983 og 1984 er utelatt. Serien for Øyangen går fra 1918d.d.
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Nest største overløp fra Øyangen var 24.juni 1990 og hadde et døgnmiddel på 51 m3/s.
Det tredje største overløpet fra Øyangen var 17.oktober 1987 og var på ca. 45-50 m3/s.
Denne hendelsen, som var en regnflom, var ved mange av de uregulerte målestasjonene i
området en middelflom. På andre deler av Østlandet hadde regnflommen i 1987 et langt
høyere gjentaksintervall enn dette. Under denne flommen var magasinet i Øyangen nokså
fullt, derfor ble overløpet større og gjentaksintervallet sjeldnere ved Rudi bru enn det var
for uregulerte stasjoner i området (Hølervatn og Vinde-elv).
I 1995 var det, som tidligere nevnt, storflom på Østlandet som følge av mye regn i
kombinasjon med kraftig snøsmelting i fjellet. Denne hendelsen førte til et relativt
beskjedent overløp fra Øyangen (ca. 12 m3/s), mens dette var en ca. 100-årshendelse i for
eksempel Vinde-elv og i Etna. Ved Rudi bru var det omtrent en 50-årsflom, basert på 26
år med data. Dette viser at tidspunkt på året, magasinfylling og om det er snøsmelte- eller
regnflom har stor betydning for flomstørrelser i Neselva. Det viser også at snøsmelting og
regnflom gir ulik respons i vassdraget og at reguleringene har mye å si på nettopp dette.
1995-flommen i Neselva var altså sterkt redusert fra delfelt Lomen som følge av
magasineringsmuligheten.
Det er antatt at ved sjeldnere hendelser (200- og 500-årsflom) vil vassdraget oppføre seg
tilnærma som naturlig siden flomdempingsmuligheten fra Lomen vil være liten i forhold
til flomvannføringene og magasina vil ikke kunne magasinere så mye vann.
Dersom de sjeldneste flomhendelsene i vassdraget er regnflommer, som forekommer på
tider av året når magasina i vassdraget er fylt opp av smeltevann, vil flomdempinga fra
delfelt Lomen være liten. Dersom de sjeldneste flomhendelsene i vassdraget er
snøsmelteflommer (i kombinasjon med regn), vil flomdempinga fra delfelt Lomen være
stor, siden det da er plass i Øyangen til å magasinere snømeltevannet.
Det er antatt at Lomen kraftverk har full produksjon under flom, altså blir 21 m3/s ført ut
av feltet til Neselva og over til Vestre Slidre og Slidrefjord. Under flommer med
gjentaksintervall fra rundt 100 år, vil Lomen kraftverk ikke lenger være i drift og alt vann
går ”naturlig” vei.
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Figur 13. Største vannføring ved 12.91 Rudi bru og 12.88 Øvre Øyangshølen i perioden 1985-2009.

5.2.3 Frekvenskurver for Neselva
Det er antatt at ved 200-årsflom og større flommer er det ingen magasinering i Øyangen
og ingen produksjon ved Lomen kraftverk. Det er antatt at ved så sjeldne og store
flomhendelser oppfører nedbørfeltet seg som et uregulert vassdrag.
Det er brukt frekvensfaktorer for region V3 for Neselva ”uregulert” og Neselva
”regulert”, men middelflommen er ulik (se kapittel 5.4.1 og 5.4.2).
Det er ikke benyttet frekvenskurver fra 12.91 Rudi bru direkte siden den sikreste
observasjonsperioden bare er på 26 år. Denne perioden samsvarer likevel godt med
frekvensfaktorene for region V3, opp til Q100. Frekvensfaktorene for V3 samsvarer også
godt med frekvensfaktorene for 12.207 Vinde-elv; de er litt lavere og det passer godt med
feltet til Neselva som er større enn Vinde-elv sitt nedbørfelt.
Overgangen mellom ”regulert”- og ”uregulert”-kurve er anslått ved å vurdere hvor stort
flomvolum delfelt Lomen klarer å dempe, opp til visse gjentaksintervall.
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Figur 14. Flomvannføring ved ulike gjentaksintervall for Neselva, ”uregulert” og regulert. ”Valgt kurve”
er kurva som er benyttet videre i beregningen.

Figur 14 viser flomvannføringer ved ulike gjentaksintervall for Neselva uregulert og
Neselva regulert, i m3/s.
Tabell 8 viser flomvannføringer ved ulike gjentaksintervall for Neselva uregulert og
regulert, som i figur 14, sammen med flomdemping i delfelt Lomen. Flomdempingen
består av magasinering i Øyangen og overføringer til Lomen kraftverk. Verdiene for
Neselva regulert i tabell 8 tilsvarer grønn kurve (”Valgt kurve”) i figur 14 og er de
verdiene som skal beskrive dagens forhold i Neselva.
Tabell 8. Flomvannføringer for Neselva regulert, Neselva ”uregulert” og dempingen av flom i delfelt
Lomen.

Flom med
gjentaksintervall
T (QT)

Neselva regulert
(m3/s)

Neselva
”uregulert”
(m3/s)

Flomdemping i
delfelt Lomen
(m3/s)

QM

86

133

47

Q5

103

160

56

Q10

121

187

66

Q20

138

213

75

Q50

155

240

85

Q100

220

267

47

Q200

293

293

0

Q500

320

320

0

Q1000

333

333

0
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5.3

Slidrefjord

Ved utløpet av Slidrefjord er naturlig nedbørfelt 778 km2 stort og normalavrenninga er 23
l/s∙km2. Nedbørfeltet inneholder flere store magasiner som påvirker flomforholda.
Vangsmjøsi og Øyangen/Steinbusjøen ligger oppstrøms Slidrefjord, som i seg selv er et
stort magasin. Første konsesjon for reguleringa av Slidrefjord var gitt i 1961, men
reguleringa var i drift fra 1963 (Faslefoss kraftverk). Videre var det en utvidelse av
konsesjon gitt for Faslefoss i 1978. Fossheimfoss kraftverk nedstrøms Slidrefjord fikk
konsesjon i 1991.

5.3.1 Slidrefjord ”uregulert”
De regionale flomformlene for V2 og V3 gir en middelflom på henholdsvis 199 l/s∙km2
og 172 l/s∙km2, etter en reduksjon på 15 %, for uregulert nedbørfelt (se kapittel 5.2).
Middelflom for tilsigsserien 12.77.0.1050.1 Slidrefjord i perioden 1908-1954 er på 132
m3/s som tilsvarer 170 l/s·km2, mens avløpsserien i samme periode har en middelflom på
127 m3/s som tilsvarer 163 l/s·km2. Ved konstruksjon av tilsigsserien er effekten av alle
magasin også oppstrøms Slidrefjord fjerna. Likevel kan forskjellen i flomverdi for
tilsigsserie og avløpsserie tyde på at det er liten flomdemping i Slidrefjord i aktuell
periode.
Middelflom for Slidrefjord ”uregulert” antas å være lik middelflommen for
12.77.0.1001.2 Slidrefjord, som er 127 m3/s som tilsvarer 163 l/s·km2.
Se figur 15 i kapittel 5.3.3 for frekvenskurve.

5.3.2 Slidrefjord ”regulert”
Vannføringskurva til 12.77 Slidrefjord er ikke gyldig etter 1955, og så fra 1955 finnes det
bare vannstandsregistreringer i Slidrefjord. Etter ca 1950 har magasinprosenten i
vassdraget økt, og det vil ha hatt stor betydning på flommene i Slidrefjord. Magasin som
er etablert oppstrøms Slidrefjord etter 1950 er i forbindelse med Ylja-utbyggingen,
Lomen-overføringa (inkl. Rysntjern-overføringa), Fossheimfoss-utbygginga (Vangsmjøsa
og Slidrefjord) og Utrovatn. Økt magasineringsgrad i vassdraget tilsier lavere flomverdier
(utjevna/dempa flommer).
I tillegg til at det ikke er vannføringsdata etter 1955 for Slidrefjord er det også ulike
høydegrunnlag i vannstandsserien til 12.77 Slidrefjord og det gjør det vanskelig å
sammenligne flomforholda i de to ulike periodene.
Årsmiddelflom for perioden 1983-2009 er anslått ved hjelp av observert
magasinvannstand i Slidrefjord og avløpskurve for dam Slidrefjord, som er henta fra
”Flomberegning for Drammensvassdraget (Berdal-Strømme, 1995)”. Denne beregningen
gir en middelflom på 128 m3/s i perioden, som tilsvarer 177 l/s∙km2.
Det er et dårlig datagrunnlag for å anslå middelflom for Slidrefjord ”regulert”, så en
sammenligning med Neselva er til hjelp. Naturlig nedbørfelt til de to beregningspunkta er
omtrent like store, men Slidrefjord har høyere effektiv innsjøprosent enn Neselva.
Neselva har effektiv innsjøprosent på 1,5 % mens Slidrefjord har 3,2 %. Dette tilsier at
Slidrefjord burde ha litt lavere spesifikk middelflom enn Neselva. Slidrefjord ligger
lengre vest enn Neselva og har dermed litt høyere avrenning gjennom året.
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Med bakgrunn i beregninga for ”uregulert” vannføring for Slidrefjord, antagelsen om at
”regulert” flomvannføringer er lavere nå etter økt reguleringsgrad i vassdraget og
beregningene for Neselva settes middelflom for Slidrefjord ”regulert” til samme spesifikk
middelflom som Neselva ”regulert”, som er 110 l/s∙km2 og tilsvarer 86 m3/s i Slidrefjord.
Se figur 15 i kapittel 5.3.3 for frekvenskurve.

5.3.3 Frekvenskurver for Slidrefjord

Figur 15. Frekvenskurver for Slidrefjord.

Figur 15 viser frekvenskurva til ”uregulert” Slidrefjord sammen med frekvenskurva som
er valgt å representere dagens forhold (”valgt kurve”). ”Regulerte” forhold er inkludert
bidrag fra Lomen kraftverk på 21 m3/s. Det er antatt full produksjon i Lomen kraftverk til
og med flommer med 50-års gjentaksintervall og at ved flommer fra og med 200-års
gjentaktintervall er vassdraget som ”uregulert”.
Det er brukt frekvensfaktorene til region V3 for både ”uregulert” og ”regulert”
frekvenskurve.

5.4

Strondafjord

Utløpet av Strondafjord har et nedbørfelt på 1844 km2. De regionale flomformlene
(Sælthun et.al, 1997) gir middelflom på 241 l/s·km2 (region V2) og 205 l/s·km2 (region
V3). Som nevnt tidligere i rapporten, overestimerer flomformlene middelflom i dette
området med 15-20 %. Dersom man tar snittet mellom den estimerte middelflommen og
reduserer med 15 %, blir middelflommen for Strondafjord 190 l/s·km2.
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5.4.1 Strondafjord ”uregulert”
Det finnes observasjoner fra Strondafjord fra før reguleringen (1921). Serien 12.80
Strandefjord har observasjoner i perioden 1908-1918 og gir en middelflom på 245 m3/s =
133 l/s·km2. Dette er en kort observasjonsperiode, så det er gjort en sammenligning med
tilsigserie for 12.77.0.1050.1 Slidrefjord for å kunne gi et anslag på dagens middelflom
ved Strondafjord.
Middelflom for 12.77.0.1050.1 Slidrefjord i perioden 1908-1918 var på 121 m3/s eller
156 l/s·km2 og for hele perioden (1908-1954) på 132 m3/s = 170 l/s·km2. Dersom vi antar
at forholdet mellom middelflom i periodene 1908-1918 og 1908-1954 er det samme for
12.80 Strondafjord som for 12.77 Slidrefjord, kan middelflommen for Strondafjord
beregnes på følgende måte:
133 l/s·km2 · (170 l/s·km2 / 156 l/s·km2) = 145 l/s·km2
Et annet alternativ for beregning av middelflom for Strondafjord er å legge sammen
beregnede middelflommer for delfelt oppstrøms Strondafjord. Se tabell 9.
Tabell 9. Utregning av middelflom for Strondafjord. Naturlige nedbørfelt. Ulike perioder
3

Middelflom
Neselva v/Fagernes (Tabell 8)
2
Avløp Slidrefjord (1908-1954)
3
Lokalfelt Strondafjord
Middelflom for utløpet av Strondafjord

m /s l/s·km
133
170
127
163
55
190
315
171

2

Middelflom for Strondafjord som den er estimert i tabell 9 tar ikke hensyn til
flomdemping i Strondafjord eller at flomkulminasjonen ikke skjer samtidig i de to
greinene av vassdraget (i Vestre og Østre Slidre). I flomberegningen fra 1995 (BerdalStrømme, 1995) er flomdempingseffekten og ”samtidigheten” til flomtoppene i de to
elvegreinene vurdert.
Flomdempingen er beregnet ved å sammenligne beregna avløps- og tilløpsflom på 1000årsflommen for Strondafjord, og er satt til 93 % (Berdal-Strømme, 1995).
Samtidigheten er beregnet som forholdet mellom tilløpet og summen av tilløpet til
elvegreinene og er satt til 98 % (Berdal-Strømme, 1995).
Middelflom for Strondafjord kan dermed estimeres til å være 171 l/s·km2 · 0,93 · 0,98 =
156 l/s·km2
Det finnes en tilsigsserie som skildrer uregulert avløp fra Strondafjord, 12.82.0.1050.4
Fløafjord. Denne har en middelflom på 160 l/s·km2 i perioden 1922-1982.

2

Måleserie 12.77.0.1001.1
Middelflom for lokalfeltet til Strondafjord er beregna til ca 55 m3/s (190 l/s·km2) ved å
arealskalere 12.171 Hølervatn (1969-2009).

3
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Det legges vekt på beregningen som bruker observasjoner fra perioden før 1949 og
12.171 Hølervatn, som representerer uregulerte delfelt. Uregulert middelflom for
Strondafjord settes til 150 l/s·km2 som tilsvarer 277 m3/s.

5.4.2 Strondafjord ”regulert”
12.210 Faslefoss+Fjøshølen har en middelflom på 100 l/s·km2 for perioden før Lomen
kraftverk (1922-1978) og på 84 l/s·km2 for perioden etter Lomen kom i drift (1983-2008).
Dataserien 12.210 Faslefoss+Fjøshølen er som tidligere nevnt sammensatt av fire
måleserier, og inneholder dermed noe ekstra usikkerhet.
Det er også gjort en beregning for Strondafjord ”regulert” med tilsvarende metode som
for Strondafjord ”uregulert”, som presentert i tabell 9, kapittel 5.4.1. Resultatet er
presentert i tabell 10.
Tabell 10. Utregning av middelflom for Strondafjord, ”regulert”. Ulike perioder for observasjon benyttet.
3

Middelflom
Neselva v/Fagernes (Tabell 8)
Avløp Slidrefjord (kapittel 5.3.2)
Lokalfelt Strondafjord
Middelflom for utløpet av Strondafjord

m /s l/s·km
86
110
93
120
55
190
234
127

2

Resultatet fra beregninga i tabell 10 virker noe høyt. Middelflom for Strondafjord regulert
settes til 84 l/s∙km2 som tilsvarer 154 m3/s.

5.4.3 Frekvenskurver for Strondafjord
Det er antatt at reguleringene får mindre betydning når gjentaksintervallene blir sjeldnere
og at vassdraget oppfører seg som et naturlig vassdrag fra flommer med 100-års
gjentaksintervall. Mellom 20- og 100-årsflommen er det laget en overgangssone mellom
frekvenskurve for naturlig vassdrag og regulert vassdrag.
For ”uregulerte” forhold er det antatt at kurven som de regionale formlene gir kan brukes,
og her brukes region V2.
Som frekvensfaktorer for utløp Strondafjord i "regulert tilstand" brukes faktorene fra
12.210 Faslefoss+Fjøshølen for gjentaksintervallene 5- til 20-årsflom. For flomstørrelser
sjeldnere enn 100-årsflom er frekvenskurvene for region V2 i Sælthun et. al (1997)
benyttet, men da er også vassdraget regnet som ”uregulert”.
Se også kapittel 5.4.4 for begrunnelse mer utdypet begrunnelse for valg av frekvenskurve.
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Frekvenskurver Strondafjord
600
Vannføring (m3/s)

500
400
300

Naturlig

200

Regulert

100

Valgt kruve

0

Gjentaksintervall
Figur 16. Frekvenskurver for Strondafjord, for naturlig og regulert vassdrag samt en kombinasjonskurve
som er valgt til flomberegningen.

5.4.4 Strondafjord: Avløpskurva og valg av frekvenskurve
Avløpskurva (”naturlig selvreguleringskurve”) for Strondafjord er laga i etterkant av
1967-flommen i vassdraget. Dette var på den tiden den største siden 1927 og det var
etablert flere store reguleringsmagasin i vassdraget mellom 1927 og 1967.
Kurva gjelder for situasjonen etter kanalisering (ved Strondafjordens opprinnelige
utløpsos, oppstrøms den gamle nåledammen), luke stengt og nåledam er lagt helt ned.
Kurva er dokumentert i NVE-rapport 6-68 (”Rekonstruksjon av naturlig flom i
Begnavassdraget våren 1967”) som blei utarbeida av Jon Friis i Foreningen til
Bægnavassdragets regulering.
Q = 19,4 ∙ (H-352,47)1,71

Avløpskurve for Strondafjord (1968):

Ved store vannføringer (200 – 350 m3/s) nærmer denne vannføringskurva seg kurva som
ble innmålt før kanalisering og regulering av Strandefjorden (bilag 30 i NVE-rapport 668). Dette er i følge rapporten sannsynlig, da kanaliseringen spiller mindre rolle jo større
vannføringa blir. Første konsesjon av Strondafjord blei gitt i 1916, magasinet var effektivt
fra 1921.
Forskjellen fra 1967 til i dag med hensyn på flomavledning ved Strondafjord er først og
fremst at nåledammen er erstattet av flomluker. Det antas at ved store flommen (Q > ca
250 m3/s) vil fortsatt flomavledningskapasiteten nærme seg naturlige forhold, og være
bestemt av avløpskurven og ikke av flomlukenes kapasitet.
Våren 1967 var vannstaden 1,84 m over HRV (268 m3/s) og våren 1927 2,20 m over
HRV (314 m3/s). Uten oppstrøms magasinering av vann i 1967 er det sannsynlig av
vannstanden i Strondafjord ville blitt 2,99 m over HRV eller 70 cm høyere enn i 1927 og
med et avløp på 386 m3/s (NVE-rapp. 6-68). Disse tidligere beregningene gir altså en
flomreduksjon av 1967-flommen på ca. 120 m3/s. Dette er av sammen størrelsesorden
som den flomreduksjonen som er antatt for flommer med 20 – 50 års gjentaksintervall i
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denne rapporten. Dette argumenterer for å benytte ”valgt kurve” som frekvenskurve for
Strondafjord (se figur 16).
Se også kapittel 7.2 for bruk av avløpskurva for beregning av flomvannstander i
Strondafjord.

5.5

Resultat for beregning av middelflom og flommer ved ulike
gjentaksintervall

I tabell 11 er resultatene fra flomberegningene for Neselva, Slidrefjord og Strondafjord
oppsummert. Det er antatt at under en flomsituasjon i Neselva og Slidrefjord, vil
gjentaksintervallet være det samme i hver elv. Selve flomtoppen vil derimot ikke opptre
samtidig. Ved å sammenligne observasjoner fra 12.91 Rudi bru (Neselva) og 12.77
Slidrefjord, ser det ut til at Neselva når topp på døgnmiddelflom stort sett ett døgn før
Slidrefjord, men at Slidrefjord ofte starter vannføringsøkningen før Neselva. Derfor er
ikke summen av for eksempel 200-årsflom i Neselva og Slidrefjord lik 200-årsflommen
ved Strondafjord (inkludert 200-årsflommen i lokalfeltet til Strondafjord, som ikke er
beregnet her). Dersom man hadde antatt at flomtoppene kom i samme døgnet, skulle
flomverdiene til Strondafjord tilsvare summen av Neselva og Slidrefjord (+ lokalfeltet til
Strondafjord).
Tabell 11. Beregnet middelflom (QM) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall i Neselva og
utløp av Strondafjord, døgnmiddelvannføringer.

Punkt i vassdraget

Areal
km2

QM
m3/s

Neselva

784

Slidrefjord
Strondafjord

5.6

Q5 Q10
m3/s m3/s

Q20
m3/s

Q50
m3/s

Q100
m3/s

Q200
m3/s

Q500
m3/s

Q1000
m3/s

86

103

121

138

155

220

293

320

333

778

86

103

120

138

155

213

279

305

318

1844

156

189

206

220

287

372

461

507

530

Beregning av kulminasjonsvannføring

Beregning av flomverdier har til nå vært med utgangspunkt i døgnmidler.
Kulminasjonsvannføringa under en flomhendelse er høyere enn døgnmiddelet. Dette
gjelder spesielt for små vassdrag som har rask respons. I større vassdrag som Begna, der
sidevassdraga også er av en viss størrelse, vil flomtoppen fra sidevassdraga ofte
forekomme på ulike tidspunkt og nå hovedvassdraget på ulike tidspunkt. Slik vil
hovedvassdraget ha stor vannføring over flere døgn og forholdstallet mellom
døgnmiddelvannføring og kulminasjonsvannføring (selve flomtoppen) være lav.
I tabell 12 er kulminasjon- og døgnmiddelflom for de seks største flommene ved noen
målestasjoner i området presentert. Det er kun de seks største flommene i perioder med
tilgjengelig findata (målestasjonen har registreringer oftere enn en gang i døgnet). For de
fleste målestasjoner er det tilgjengelig findata fra midten av 1980-tallet. For 12.91 Rudi
bru er det presentert flere flommer. Forholdstallet her er påvirka av reguleringa av
Øyangen, og kan ikke vektlegges til vurdering av flom i uregulert vassdrag.
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Tabell 12. Kulminasjons- og døgnmiddelvannføringer ved fem målestasjoner med observasjoner med
finere tidsoppløsning enn døgn (Qmom = momentan-/kulminasjonsflom; Qmid = døgnmiddelflom).

12.91 Rudi bru
2

A = 420,1 km
Regulert vassdrag.
Inkl. overløp fra Øyangen

12.207 Vinde-elv
A = 269,8 km

2

12.290 Bagn
regulert
2
A = 2954 km

12.70 Etna
2
A = 570,1 km

Dato
Qmom
Qmid
Qmom/Qmid
02.06.1995
141,2
07.10.2010
99,8
76,5
1,30
19.05.2010
96,8
82,8
1,07
10.05.1986
92,8
86,2
1,08
18.10.1987
90,6
86,4
1,05
08.05.2004
89,0
83,8
1,06
29.05.2002
81,3
72,3
1,12
12.05.2008
80,4
79,0
1,02
15.07.1993
83,2
81,3
1,02
1,10
Snitt

Dato
Qmom
Qmid
Qmom/Qmid
02.06.1995
117,2
110,7
1,06
21.05.2010
79,2
71,5
1,11
08.05.2004
75,7
68,6
1,10
09.05.1986
72,2
69,2
1,04
24.05.1992
70,1
65,7
1,07
17.05.1988
65,6
63,9
1,03
15.05.1994
63,8
57,1
1,12
1,07
Snitt
Dato
Qmom
Qmid
Qmom/Qmid
10.11.07.2007
440,0
432,9
1,02
19.10.1987
328,3
320,9
1,02
22.07.1988
302,1
292,8
1,03
03.06.1995
301,5
298,4
1,01
30.06.1999
298,3
281,7
1,06
13.10.2000
283,0
269,6
1,05
1,03
Snitt
Dato
Qmom
Qmid
Qmom/Qmid
02.06.1995
183,1
169,5
1,08
21.05.2010
134,9
128,3
1,05
12.10.2000
138,0
117,4
1,18
22.05.1999
120,9
116,7
1,04
06.05.2004
119,5
114,5
1,04
09.05.1986
121,3
119,1
1,02
1,07
Snitt
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12.171 Hølevatn
2
A = 79,4 km

Dato
Qmom
Qmid
02.06.1995
26,9
06.07.2007
24,2
03.05.1993
22,6
06.05.2004
22,3
03.05.2008
22,1
12.10.2000
21,9
Snitt

24,1
21,2
18,1
18,9
21,3
19,9

Qmom/Qmid
1,12
1,14
1,25
1,18
1,04
1,10
1,14

I Sælthun et al. (1997) er det utarbeidet ligninger som uttrykker en sammenheng mellom
forholdet Qmom/Qmid og feltkarakteristika for vår- og høstsesong. For vårflommer gjelder
formelen:
Qmom/Qmid = 1,72 – 0,17 • log A – 0,125 • ASE0.5,
mens formelen for høstflommer er:
Qmom/Qmid = 2,29 – 0,29 • log A – 0,270 • ASE0.5,
hvor A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent. I Neselva vil de største flommene som
hovedregel inntreffe om våren, selv om noen av de største flomvannføringene i
vassdraget har inntruffet på seinsommeren (sein snøsmelting sammen med regn) og som
regnflom om høsten. Formelen for vårflom gir forholdstall som varierer mellom 1,02 for
utløp av Strondafjord til 1,07 for Neselva.
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Tabell 13. Forholdstall mellom kulminasjon- og døgmiddelflom for Neselva og Strondafjord, i følge
formler for kulminasjonsflom, fra Sælthun et.al (1997).

Neselva
Slidrefjord
Strondafjord

Qmom/Qmid
Vår

Høst
1,07
1,03
1,02

1,12
1,02
1,02

Målestasjon 12.207 Vinde-elv er en del av nedbørfeltet til Neselva og har et forholdstall
mellom døgnmiddel- og kulminasjonsflom som har et snitt på 1,07 for de seks største
observerte flommene. Dette samsvarer med verdien formelverket gir for Neselva ved
innløp til Strondafjord for vårflommer. Denne verdien blir brukt for Neselva regulert og
naturlig, ved utløp Sæbufjorden og innløp Strondafjord.
For utløp av Slidrefjord og Strondafjord brukes 1,02 som forholdstall.
Resulterende kulminasjonsvannføringer ved flommer med forskjellige gjentaksintervall i
Neselva, Slidrefjord og Strondafjord er vist i tabell 14.

Tabell 14. Flomverdier i Neselva og Strondafjord, kulminasjonsvannføringer.

Areal
km2

Qmom/
Qmid

QM
m3/s

Q5
m3/s

Q10
m3/s

Q20
m3/s

Q50
m3/s

Q100
m3/s

Q200
m3/s

Q500
m3/s

Q1000
m3/s

Neselva

784

1,07

93

111

130

148

167

236

315

344

358

Slidrefjord

778

1,02

88

106

124

141

159

219

287

313

326

Strondafjord

1844

1,02

159

192

209

224

292

379

469

516

539

Punkt i vassdraget
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6 Observerte flommer
Vannstander og vannføringer i Strondafjord ved fire store flommer i vassdraget er
presentert i tabell 15. Vannstandene er gitt av FBR og vannføringen er beregnet ved
avløpskurva for Strondafjord. FBR har også oppgitt vannføring for 1967-flommen, som
samsvarer med det vannføringskurva gir for denne vannstanden. For Strondafjord er HRV
= 355,27 moh.
Tabell 15. Observerte og beregna flommer i Strondafjord. Vannstander fra FBR.

Årstall

Vannføring Vannstand
(m3/s)
(moh.)

1927

314

357,56

1967

268

357,11

1995

203

356,43

2007

202

356,39

2011

175

356,09

Tabell 15 illustrerer effekten av økt reguleringsgrad i vassdraget. Flommer som i naturlig
vassdrag ville hatt høyere (sjeldnere) gjentaksintervall er redusert og fått et lavere (oftere)
gjentaksintervall enn de ville hatt uten reguleringer.
I tabell 16 er også flomvannstander og tilhørende vannføring for Slidrefjord presentert.
Data fra FBR. Q500 er beregna av Norconsult (2005). Q1000 er hentet fra flomberegning
for damsikkerhet fra 1995.
Tabell 16. Observerte og tidligere beregna flommer i Slidrefjord. Tall fra FBR.

Årstall

Vannføring Vannstand
(m3/s)
(moh.)

1939

200

367,06

1967

105

366,73

2007

175

366,66

Beregna Q1000

347

367,06

Beregna Q500

323

367,02

I 1939 var vassdraget oppstrøm Slidrefjord uregulert (bortsett fra en mindre regulering i
Ylja (Ylja Øyangen), og Q1000 er beregnet for regulert vassdrag derfor er ikke tallene
sammenlignbare.
Se også kapittel 5 for beskrivelse av flommer i vassdraget.
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6.1

2007-flommen

I juli 2007 var det flom i store deler av Østlandet, som følge av langvarig og intens
nedbør. Figur 17 viser akkumulert nedbør for Valdres og området rundt for to perioder i
juli 2007. I nedbørfeltet til Slidrefjord, Neselva og Strondafjord var observert vannføring
som presentert i tabell 17. Figur 18 til figur 21viser bilder fra flommen, fra Neselva og
Strondafjord.
Tabell 17. Vannføring i vassdraget ved flomtopp under 2007-flommen.

Dato

Vannføring
(m3/s)

Neselva – 12.91
Rudi bru

11. juli

66

Slidrefjord
(FBR)

7. juli

175

Strondafjord
(FBR)

11.juli

201

2007

Figur 17. Akkumulert nedbør over 7 døgn for Østre og Vestre Slidre. Til venstre vises akkumulert
ukesnedbør 6.juli og til høyre tilsvarende for 11.juli. Dette forklarer at vestre deler av vassdraget
(Slidrefjord) nådde flomtopp tidligere enn østre og nedre deler av vassdraget (Neselva og Slidrefjord).
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Figur 18. Flomstøtta i Fagernes 8.juli 2007, med vannstand 356,18 moh i Strondafjord. Foto: FBR.

Figur 19. Brua over utløpet av Strondafjord, 11.juli 2007. Vannstand i Strondafjord 356,41 moh. Foto:
FBR
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Figur 20. E6-brua over Neselva, ved utløp til Strondafjord. 11.juli 2007. Vannstand Strondafjord 356,41
moh. Vannføring ved 12.91 Rudi bru ca 13 km oppstrøms Strondafjord, var mellom 58-72 m3/s den
dagen. Foto: FBR

Figur 21. Neselva, 11.juli 2007. Vannstand i Strondafjord 356,41 moh. Foto: FBR
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7 Vannstand i Strondafjord
7.1

Observert vannstand

Vannstanden i Strondafjord har variert sammen med at magasineringsgraden har økt i
vassdraget. Dette er forsøkt beskrevet med plott av flerårsstatistikk av vannstand, både
median-, maksimum- og minimumskurver. Vannstandserien fra 12.81 Strondafjord er
tilpasset det nye høydesystemet der HRV = 355,27 moh. Periodene som er sammenlignet
er 1921-1949; perioden før den største økningen i magasineringsgrad og 1981-2008;
perioden etter Faslefoss kraftverk kom i drift.
Plotta viser at flomvannstandene ikke er så høye ”nå” (1981-2008) som ”før” (19211949), men at medianvannstanden ligger noe høyere ”nå” enn ”før”.

Figur 22. Høyreste registrerte vannstand i Strondafjord i perioden 1921-1949 og 1981-2008, presentert
som flerårsmaksimum. Basert på observasjonsserien 12.81.0.1000.1 Strondafjord.
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Figur 23. Medianvannstanden i Strondafjord i perioden før (1921-1949) og etter (1981-2008) Faslefoss
kraftverk. Basert på observasjonsserien 12.81.0.1000.1 Strondafjord.

7.1.1 Undersøkelser av et eventuelt fall i Strondafjord ved høy
vannstand
Det har vært spekulert i om det ved stor vannføring ut av Strondafjord er fall i
vannstanden i området rundt utløpet ut av vannet. Det er gjort en oppmåling av
vannstander ved campingplassen sørøst for brua over Førssyndet (se kart nedenfor) og et
punkt nordøst for brua og ved målestasjonen 12.81 Strondafjord. I tillegg er flommerker
ved campingplassen fra juli 2007 og juni 2011 målt inn. Alle målinger er gjort
4.september 2012, mellom kl 10.30 og 15.00, av NVE Region Øst. Se figur 24 for
plassering av innmålte punkt. Målingene representerer normal vannstand (september
2012), omtrent middelflom (juni 2011) og omtrent 10-årsflom (2007).
Ved målinger 4.september 2012 var vannstand ved campingplass og oppstrøms brua ved
utløp Strondafjord (målingene er gjort på hver sin side av neset campingen ligg på; se
kart) hhv. 354,314 moh og 354,356 moh, altså en differanse på 4,2 cm.
Under flom i 2011 var flomtopp ved målestasjon 12.81 Strondafjord 356,09 moh og ved
campingen er den innmålt til 356,12 moh (målt 4.september 2012 etter flommerke), en
differanse på 3 cm.
Under flom i juli 2007 har FBR oppgitt at flomtoppen (12.juli) var på 356,39 moh i
Strondafjord (observasjon fra 12.81 Strandefjord). Flomtopp ved campingplassen er
oppmålt i ettertid (4.september 2012) til 356,2 moh, altså en differanse på 19 cm.
Det er noe usikkerhet knyttet til en måling som er gjort så langt tid etter flomtopp. De to
flommerkene ved campingplass (fra 2007 og 2011) ligger ved Leira sitt utløp i
Strondafjord.
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Figur 24. Markering av punkt for oppmåling av vannstand i Strondafjord, utført 4.september 2012 av
NVE Region Øst.

7.2

Beregna flomvannstander i Strondafjord

I manøvreringsreglementet for Faslefoss kraftverk står det i punkt 2: ”Det skal likevel ved
manøvreringen has for øye at magasinets flomvasstander og vassdragets flomvassføringer
så vidt mulig ikke forøkes.” Vannstanden i Strondafjord er avhengig av hvordan
kraftverket reguleres og om det slippes vann via omløpstuneller.
Vannføringskurven (også kalt ”selvreguleringskurven”) er Q = 19,4 ∙ (h – 352,47)1,71 og
vannstandene som svarer til vannføringene som er beregnet for ulike gjentaksintervall er
gitt i tabell 18 og figur 25. ”Selvreguleringskurven” benyttes ved flom og brukes for å
finne hvor mye vann som må gå gjennom luker, tuneller, kraftverk, for å holde
vannstanden på ønsket nivå. Man kan også si at kurva brukes for å finne hva naturlig
vannføring ville ha vært ved gitt vannstand.
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Tabell 18. Beregna flomvannstander i Strondafjord. Naturlig selvreguleringskurve er brukt for å beregne
vannstandene som korresponderer med beregnede flomvannføringer (flomvannføringer, se kapittel 5.5)

Strondafjord
Vannstand
(moh.)

QM

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Q200

Q500

Q1000

355,89

356,29

356,49

356,65

357,35

358,16

358,91

359,28

359,46

Figur 25. Vannstand i Strondafjorden ved ulike gjentaksintervall. Kurva viser vannstand når
selvreguleringskurve er brukt.

I vedlegget er formelen til dagens klappeluke presentert og kapasiteten på klappeluka
diskutert.
I henhold til FBR opplever Fagernes hotell flomproblemer ved vannstand ca 356,00 moh.
(167 m3/s) og Valdres museum har problemer ved ca. 356,5 moh. (210 m3/s).

8 Usikkerhet
Det er flere lange observasjons- og dataserier i vassdraget. Felles for de fleste er at de
tidlig ble påvirket at reguleringer, så det er dårlig grunnlag for å beregne såkalte
”naturlige” eller ”uregulerte” flomverdier for vassdraget. Flere av observasjonsseriene i
vassdraget som er lange og uregulerte har i tillegg varierende kvalitet på
vannføringskurven og flomverdiene er ofte usikre. Likevel er det betraktelig bedre med
noen enn ingen observasjoner.
I flomberegningen fra 1995 (Berdal-Strømme) er Rynstjern inkludert i Slidrefjord sitt
nedbørfelt med begrunnelse i manøvreringsforutsetningene ved Slidrefjord: ”I en
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vårsituasjon er normalt luken stengt ved nedtappet magasin og i en flomsituasjon er det
kun et lukehavari som kan medføre at flomvann overføres til Olevatn.”
I denne flomberegningen til flomsonekartprosjektet vil Rysntjern ikke utgjøre noen stor
forskjell om vannet fra nedbørfeltet går naturlig eller regulert veg. Det er valgt å la vannet
fra Rysntjern gå ”regulert” veg, uten at dette har noen stor betydning for resultatet.
Klassifisering av flomberegninga ut i fra tilgjengelige data settes til klasse 2, på en skala
fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse.
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10 Vedlegg
Frekvenskurver
Kapasitetskurve til klappeluke ved utløp Strondafjord
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Kapasitetskurve til klappeluke ved utløp Strondafjord
Uløpet av Strondafjorden er regulert ved ei klappeluke. Kapasiteten til luka er gitt ved
kurva Q = 46,08 ∙ (h – 352,2)1,5. Det er gjort en beregning der alt tilsig til Strondafjorden
går via utløpet med klappeluka helt nede (full kapasitet). Det er antatt at det er fritt avløp,
uten oppstuving fra brua eller terrenget ovenfor, ikke vann til kraftverk, omløpstuneller
eller annen påvirking. Resultatet er presentert i tabellen nedenfor.
Strondafjord –
Vannstand (moh.)
Klappeluke helt åpen og
ingenting via kraftverk o.l.

QM

354,48

Q5

Q10

Q20

Q50

354,79 354,94 355,07 355,62

Q100

356,27

Q200

Q500

356,90 357,21

Luka har mye større kapasitet ved en gitt vannstand enn det som er oppgitt for ”naturlig
selvreguleringskurve” som er nærmere omtalt i kapittel 5.4.4. Det er antatt at ved store
vannføringer (200 – 350 m3/s) vil flomavledningskapasiteten ut av Strondafjord nærme
seg naturlige forhold, og vannstanden i Strondafjord vil da være bestemt av den
”naturlige selvreguleringskurva” og ikke av flomlukenes kapasitet. Om dette er tilfelle vil
en først kunne fastslå med sikkerhet når man får en tilstrekkelig stor flom i vassdraget.
Alternativt kan en forsøke å modellere avløpskapasiteten fra Strondafjorden ved hjelp av
en hydraulisk modell hvor både en detaljert bunntopografi oppstrøms dammen og
lukekapasitet legges inn i modellen.
For mindre flommer (< ca 200 m3/s) fører den store lukekapasiteten til at man kan
redusere vannstanden i Strondafjord mer enn ”natur-kurven” (”naturlig
selvreguleringskurve”) skulle tilsi. Dette vil i så tilfelle gi noe større flomvannføringer
nedstrøms.
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Q1000

357,35
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