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FORORD

Flom og erosjon har helt siden Norge fikk fast bosetting og jordbruksdrift
forårsaket skader som befolkningen har prøvd å sikre seg mot. Dette ble
tidlig sett på som et offentlig ansvar, i begynnelsen med amtmann og mili-
tærvesen som utøvende myndigheter. I 1804 ble det bestemt at slike saker
skulle høre under Canaldirektionen i København. Den første kanaldirektør
med særlig ansvar for Norge ble utnevnt i 1813. Etaten han ledet gjennom-
gikk mange endringer i navn og ansvarsområde, og i 1907 gikk Kanalvæs-
enet over til å bli Vasdragsvesen. I skrivende stund er navnet Norges vass-
drags- og energiverk (NVE), men fra 1 oktober 1998 vil navnet skifte til
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har uansett navn det
nasjonale hovedansvar for sikring mot flom og erosjon. Historien, som er
meget interessant, er beskrevet i tidligere fagsjef Bård Andersens bok
«Flomsikring i 200 år» utgitt av NVE i 1996.

Arbeidet med en « forhygningshåndbok» har også en historie som går
noen år tilbake, og som har involvert mange fagpersoner både innenfor og
utenfor NVEs eget fagmiljø. Etter flommen på Østlandet i 1995 påpekte
det regjeringsoppnevnte Flomtiltaksutvalget en rekke muligheter for å gi
flom- og erosjonssikringstiltak en bedre sikkerhets- og miljømessig utfor-
ming. Dette ble utgangspunktet for det krafttaket en ferdigstilling av en
slik bok krever. Oppfølgingen av Flomtiltaksutvalgets anbefalinger og re-
sultatet av den senere behandlig på regjerings- og stortingsnivå er ennå
ikke avsluttet og vil kunne gi endringer i noen av elementene i boka. Be-
hovet for boka er imidlertid så stort at vi valgte å publisere den nå, og hel-
ler komme med en revidert utgave om noen år.

Boka har til formål å være en håndbok for alle som kommer i befatning
med tiltak i vassdrag, spesielt forbygningstiltak, men også restaurerende
tiltak og andre inngrep. Håndboka stiller ikke ufravikelige krav til utførel-
se, men gir en samlet oversikt over teori, datagrunnlag, metoder, tiltak og
praksis som benyttes innenfor denne type virksomhet. Den gir også en viss
oversikt over verktøy og hjelpemidler som benytttes, hvilke myndigheter



som er involvert i vassdragsforvaltningen, og den gir hovedtrekkene i for-
melle rutiner og saksbehandling.

Det faglige nivået er primært tilrettelagt for fagfolk med vassdragsfag-
lig bakgrunn, fortrinnsvis planleggere, saksbehandlere og anleggspersona-
le som er involvert i vassdragsteknisk virksomhet. Den er i tillegg ment å
tjene som oppslagsverk for andre målgrupper, som kommuner, vassdrags-
faglige konsulenter, mv. Det er vårt håp at boka også vil kunne nyttes på
høgskoler og universiteter.

NVE mener at boka gir et godt grunnlag for videre informasjons- og
kunnskapsspredning om vassdrag og vassdragsvirksomhet, særlig om den
store skadeforebyggende virksomhet som drives i offentlig regi.

Innholdet er resultat av mange fagfolks innsats, også utover de som er
oppført som forfattere. Noe har vi måttet få hjelp til utenfor egen organisa-
sjon, men det meste er utført av NVEs personale. Ansvarlig for det endeli-
ge produkt er en styringsgruppe bestående av seksjonssjefene Asbjørn Os-
nes og Haavard Østhagen, med avdelingsdirektør Bjørn Wold som leder.
Det tyngste lasset med praktisk arbeid er utført av avdelingsingeniør Liza
Syvertsen som prosjektmedarbeider og regionsjef Einar Sæterbø som pro-
sjektleder.

Oslo, 30 juli 1998

Erling Diesen
vassdrags- og energidirektør
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Innledning
Norge er kjent for sine vassdrag. Høge fossefall og skummende stryk, sto-
re innsjøer og små idylliske tjern er uløselig knyttet til norsk natur. Vass-
draga har også i stor grad vært med og formet landet. Små bekker og store
elver har gravd og sedimentert i årtusener, og flom og oversvømmelser, ras
og skred har satt sitt preg på landskapet. I og omkring vassdraga er det
livsgrunnlag for et rikt plante- og dyreliv.

Vassdraga har stor nasjonal verdi. De store elvene er hovedpulsårer for
områdene omkring. Fra gammelt av har de spilt en sentral rolle for bosetning
og utvikling av lokalmiljøer og landsdeler. I vassdraga var det gjerne rike fis-
keforekomster som gav gode livsvilkår. Vannvegen gav gode transportmulig-
heter, ikke minst til tømmerfløting. Langs vassdraga vokste det fram nye lo-
kalsamfunn basert på vanndrevet industri. I våre dager får vassdraga stadig
større betydning som kilde til naturopplevelse og rekreasjon.

Denne utviklingen medfører at vassdraga i stadig større grad blir berørt av
tekniske inngrep. Menneskelig aktivitet setter stadig sterkere spor etter seg.
Samtidig er det økt interesse for vern av vassdragsressursene. Ofte opplever vi
klare motsetninger mellom bruk og vern. Utfordringene er derfor store når det
gjelder å finne en balanse mellom miljøinteressene og en forsvarlig bruk av
vassdragsressursene.

I mange deler av landet gjør knapphet på utbyggingsarealer sammen
med Økende urbanisering det nødvendig å gjennomføre tiltak mot flom og
erosjon. Flomproblemet varierer i størrelse og kompleksitet. I etterkant av
de største flommene, f eks Vesleofsen i 1995, er man blitt mer opptatt av
sikkerhet,  og samfunnet stiller større krav til flomvern og flomvarsel. Sam-
tidig skal det tas  miljøhensyn,  og tiltakene skal kunne forsvares  konstnads-
messig. En bevisst miljøholdning i planleggingsfasen vil gi bedre prosjek-
ter og forebygge kostbare tiltak i etterhånd.
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Geografiske variasjoner
På grunn av store variasjoner i topografi, nedbørforhold og klima er norske
vassdrag svært forskjellige. De største nedbørmengden finner vi et stykke inn
fra kysten i Vest- og Nord-Norge. De øverste delene av Gudbrandsdalen, Otta-
dalen, områdene langs riksgrensen i Nordland og indre Troms og Finnmark
har minst nedbør. Nedbørmengden varierer også gjennom året.

Hydrologisk er det vanlig å dele norske vassdrag  inn i  fem typeområ-
der;  bre-, fjell-, innlands-, overgangs-  og  kystregimer.  Denne inndelingen
baserer seg på variasjonen i avrenninga over året, som særlig har sammen-
heng med nedbør- og temperaturforhold, se tabell 1.

Tabell 1 Særtrekk ved de ulike hydrologiske  regimene

Regime Høg avrenning Låg avrenning Steder

Breregimer sommer vinter vassdrag påvirket av isbreer

Fjellregimer vår vinter indre deler av  Sør-Norge, Nord-
Trøndelag  og Nordland. Mesteparten
av Troms og Finnmark

Innlandsregimer vår og høst vinter indre deler av Øst-og Sørlandet og
Trøndelag, smalt belte på Vestlandet,
Nordland, delvis i Troms

Overgangsregimer vår og høst sommer og vinter som  for innlandsregimer,  men
nærmere kysten

Kystregimer høst og vinter sommer kystområder i Sør-Norge, ytterste
kyststrøk i Trøndelag, Nordland og
dele r av Troms.

Topografiske forhold har stor betydning for vassdraga og de fenomene-
ne som knytter seg til dem. På Vestlandet, i Nordland og i deler av Troms
er vassdraga ofte relativt korte og har stort fall. På Østlandet og i Trønde-
lag og Finnmark er de gjerne lengre, mer vannrike og har mindre fall.

I de øvre delene av vassdraga finner vi bekker og mindre elver der bun-
nen og breddene gjerne består av grove steiner og løsmasselag av varieren-
de tykkelse på blankt fjell. Vannet finner mange steder vegen langs større
og mindre svakhetssoner i fjellgrunnen, som er utskåret og utvasket av is
og vann gjennom tusener av år. Videre nedover mot havet og fjordbunnene
er elveløpene dannet av materiale som er transportert med vannet. Der
vannhastigheten er stor, består elvebunnen oftest av sand, grus og stein. I
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partier med lite fall og låge strømningshastigheter består bunnen av fin
sand, silt og leire.

De områdene som drenerer til bestemte vassdrag, nedbØrfeltet, er i låg-
landet for det meste dekt av løsmasser, og landskapet er dominert av skog
og dyrka mark. Høgere opp overtar myrer, krattskog og snaufjell, og noen
steder isbreer. Nedbør og avsmelting kombinert med selvregulering eller
kunstig regulering påvirker avløpet til elver og vassdrag. I tillegg spiller
markfuktighet og grunnvannsmagasiner en viktig rolle. I kapittel 1 finner
du mer om hydrologi.

Det er vanlig med to flomperioder i Norge, vårflommene og hØstflom-
mene. Vårflommene, som gjør mest av seg i indre strøk, skriver seg fra
snøsmeltinga, av og til kombinert med nedbør og tele i grunnen. I mange
vassdrag blir vannet samlet opp i kraftmagasiner og innsjøer. Vårflommen
kommer gjerne på en tid da magasinene er nedtappet. Dette reduserer virk-
ningen av flommen. Høstflommene er forårsaket av kraftig nedbør, noen
ganger kombinert med smelting av nysnø. Denne flommen er mest vanlig
i kystnære områder. Da er kraftmagasinene som regel oppfylt og har der-
med liten regulerende virkning.

De vanligste flomskadene i og langs vassdrag i Norge skyldes over-
svømmelse, erosjon og ras. Is kan også skape problemer, f eks ved isgang.
Du kan lese mer om is og temperatur i kapittel 2.

Tekniske inngrep
Vassdraga har opp gjennom åra vært utsatt for en rekke inngrep, se figur 1.
Arten og omfanget av menneskelig påvirkning varierer. Det gjør også kon-
sekvensene av inngrepene på grunn av ulike naturforhold.

Mange vassdrag er preget av kraftutbygging, og særlig eldre regule-
ringer ble ofte utført på en lite skånsom måte. Inngrepene med sine tørre
elveleier og skjemmende reguleringssoner setter sitt tydelige preg på om-
givelsene

Fra rundt 1950 har de store endringene i landbruket ført til at mange
mindre elver og bekker er lagt i rør. Samtidig er kantvegetasjonen fjernet
for å bedre arronderinga av jordene. I jordbruksområdene er det blitt min-
dre fisk i bekkene på grunn av bekkelukkinger, kulvertetableringer, drene-
ringstiltak o 1. Mange steder kan inngrepene ha endret elvelØp og vassfø-
ring slik at massetransporten i vassdraga har Økt eller minket. Vanntempe-
raturen kan også bli endret. Overføringer og vassdragsreguleringer reduse-
rer vanligvis flomfaren, men med fulle magasiner kan den unntaksvis Øke.
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Veger, bruer, utfyllinger, masseuttak og forbygninger er eksempel på an-
dre typer landskapsendringer i og ved vassdrag. Kapitlene 6-10 tar spesielt
opp tekniske og miljømessige sider ved slike inngrep.

Mange elver er utsatt for sur nedbør og annen forurensning fra industri,
veger, boligfelter og landbruk. Dette har redusert vannkvaliteten og påvir-
ket de biologiske forholdene. Elveløp og vassføring er endret mange ste-
der, og inngrepene kan ha Økt eller redusert massetransporten i vassdraga i
forhold til naturtilstanden. Vanntemperaturen kan også ha blitt endret.

Tettbebyggelse i dalfører og på elvesletter har ført til at avlØpsforholde-
ne ved snøsmelting og regn har blitt totalt forandret. Den naturlige for-
drøyningen i terrenget er endret, og omfattende overvannsystemer fører til
raskere avrenning og større flommer. Kapittel 11 omtaler blant annet EDB-
verktøy som i tillegg til å gi vassdragsfaglig informasjon, også kan avklare
konsekvenser av endringer i vassdragsnaturen.

For i størst mulig grad å unngå uønskede konsekvenser av vassdrags-
inngrep, forvalter kommuner, fylker og statlige etater flere lovverk som
regulerer slike inngrep. Kapittel 12 tar opp saksbehandlingsrutiner.

Vern mot flom, erosjon og isgang
De årlige flomskadene i Norge er anslått til i underkant av 200 millioner
kroner. Intensiv utnytting av flomutsatte områder med arealbruk som ikke
er tilpasset flomfaren, gjør at skadepotensialet Øker.

Flom- og erosjonshindrende tiltak skal forebygge skader i vassdragsnæ-
re områder og samtidig ivareta vannkvalitet og miljø i vassdraga. Forskjellige
typer flomsikringstiltak må vanligvis kombineres for å oppnå Ønsket effekt.

Vassdragsreguleringer kan redusere flomvassføringa på skadeutsatte
strekninger. Her i landet er det ikke bygd magasiner utelukkende for flom-
demping. Derimot er en del kraftverkseiere pålagt å regulere enkelte ma-
gasiner med innlagt flomreserve.

Flom- og erosjonssikringstiltak gir lokal beskyttelse av flomutsatte om-
råder. Vanligvis må ulike tiltak kombineres for å oppnå Ønsket effekt. I ka-
pitlene 3, 4 og 6 behandles vassdragstekniske sider ved forbygningsvirk-
somhet.

Flom er vanskelig å forutsi, og skadene av en florn påvirkes av en rek-
ke beslutninger som fattes av flere aktører på lokalt, regionalt og sentralt
nivå. Flomsikringstiltak krever derfor bred tilnærming. Det er ikke nok å
fokusere på ett enkelt tiltak. For å få risikoen for flomskader ned på et for-
svarlig nivå, må det satses på tiltak på flere områder. Det må også til en be-
visstgjØring. En fornuftig disponering av flomutsatte områder vil være et
vesentlig forebyggende tiltak.
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Vern av vassdragsressursene
Overordnede  miljømål
I tråd med vedtatte politiske retningslinjer om at alle fagetater selv er an-
svarlige for å ivareta miljøhensyn i de beslutninger de fatter, har NVE ned-
felt som ett av sine hovedmål:  «Vassdrags- og energianlegg skal utføres in-

nenfor miljØmessig akseptable rammer.»

Dette stiller krav om å utvikle og følge opp miljøaspektet ved alle typer
vassdragstekniske anlegg, både NVEs egne og de som andre har ansvaret
for. Å utvikle enhetlige miljøkrav er viktig i denne sammenhengen, og det-

te er satt opp som ett av etatens langsiktige mål.

I alle kapitlene er det lagt vekt på miljøhensyn. Vegetasjonsbehandling
er behandlet i kapittel 5. Spesielle miljøtiltak, som terskelbygging og andre
biotoptiltak, er beskrevet i kapittel 7.

Samlet plan for vassdrag
«Samlet plan for vassdrag» er en nasjonal rammeplan for forvaltning av
landets vassdragsressurser, med særlig vekt på framtidig disponering av
det gjenværende vannkraftspotensialet. Arbeidet med planen startet i 1981,
og den ble første gang behandlet av Stortinget i 1986. Senere har den vært
oppdatert to ganger, i 1988 og 1993. Det overordnede ansvaret for Samlet
plan ligger i Miljøverndepartementet, men det forutsettes at planen forval-
tes i nært samarbeid med Olje- og energidepartementet og med andre be-
rørte fagdepartementer.

Flomdempingseffekt ved regulering er ikke spesielt vektlagt i Samlet
plan for vassdrag. Etter storflommen på Østlandet i 1995 har regjeringen i
St meld nr 42 (1996-97) sagt at flomproblematikk må tillegges vesentlig
større vekt i behandlingen av alle kraftutbygginger, også prosjektene i
Samlet plan.

For nærmere studier av bakgrunnsmaterialet viser vi til Miljøvernde-
partementets hovedrapport for Samlet plan fra 1984, og til følgende stor-
tingsmeldinger: St meld nr 63 (1984-85), St meld nr 53 (1986-87), St
meld nr 60 (1991-92) og til Innstilling nr 114 (1992-93).

Verneplan for vassdrag
Etter at vern av vassdrag kom på dagsordenen i 1960-åra, har Stortinget
vedtatt i alt fire verneplaner for vassdrag (1973, 1980,  1986  og 1993). I
dag er 341 vassdrag vernet mot kraftutbygging. Verneplanarbeidet er trolig

21



avsluttet, men det gjenstår et betydelig arbeid med å innarbeide bedre ruti-
ner og utvikle  bedre verktøy  for forvaltning av de vernede vassdraga.

Vernet gjelder,.. primært mot kraftutbygging. Stortinget har imidlertid
pekt på behovet for å sikre de verneverdiene som har ligget til grunn for
vedtakene om vern.  I vernede vassdrag skal det derfor legges en strengere
saksbehandlingspraksis til grunn ved vurdering av inngrep.  Se også kapit-
tel 12.

Det overordnede ansvaret for forvaltning av vernede vassdrag er etter
gjeldende lovgivning delt mellom Olje- og energidepartementet og Miljø-
verndepartementet.  På regionalt nivå har fylkesmennenes miljØvernavde-
linger og NVEs regionkontorer sentrale roller.  Også  kommunene er tillagt
viktige oppgaver i vassdragsforvaltningen.

For nærmere studier av bakgrunnsmaterialet vises det til følgende stor-
tingsproposisjoner :  St prp nr 4  (1972-73),  St prp nr  77 (1979- 80), St prp
nr 89  (1984-85)  og St prp nr 118  (1991-92).  NOU-rapportene som de re-
spektive stortingsdokumentene bygger på, inneholder også en god del mate-
riale om vernede vassdrag .  Kartet i figur 2 viser vassdragsområder i Norge.
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HYDROLOGI

1.1 Nedbør og avløp

1.1.1 Nedbør og nedbørmåling
Nedbør måles som vannstand på en horisontal flate når ikke noe av nedbø-
ren fordunster eller renner bort. Nedbør i form av snø er da forutsatt smel-
tet. Nedbøren samles opp i et kar, nedbØrmåleren, som har en definert åp-
ningsflate.

I Norge blir nedbøren målt ved ca 800 stasjoner som drives av Det nor-
ske meteorologiske institutt (DNMI), se 11.1.2. I tillegg finnes det en rek-
ke private målestasjoner. Nedbøren varierer sterkt fra de våteste områdene
på Vestlandet, som har en normal nedbørmengde (årsnedbør) på over 4000
mm, til de nedbørfattige indre delene av Østlandet og indre Finnmark,
hvor årsnedbøren går ned mot 300 mm i et normalår. Gjennomsnittlig års-
nedbør i hele landet er 1350-1400 mm. I Norge er det målt nedbØrintensi-
teter på opptil 60-70 mm pr time.

1.1.2 Avløp og avløpsdata
Mesteparten av nedbøren som faller på jordoverflata, finner vi igjen i sjøer
og vann, i elver og bekker. Alle vanntverrsnitt i en elv eller en bekk vil kor-
respondere med et tilhørende nedbørfelt. Størrelsen på avrenninga på et
bestemt tidspunkt er først og fremst avhengig av nedbØrintensitet, regn-
skyllets varighet og feltstørrelsen. Andre viktige forhold som påvirker av-
renninga, er snøsmelting, sjøareal, magasinering, markfuktighet og for-
damping.

Kunnskap om avløps- og vassfØringsforhold er viktig når vi skal plan-
legge tiltak i vassdrag. Alt etter hvilket formål vi planlegger for, trenger vi tall
for dimensjonerende flomvassføringer, middelvassføringer og lågvassføringer.

Vassføring eller avløp i norske vassdrag måles indirekte gjennom vann-
standsregistreringer i et nettverk av målestasjoner (vannmerker). Det be-
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nyttes både enkle vannstandsskalaer (limnigrafer) og avanserte elektronis-
ke Joggere som av og til er utstyrt for fjernavlesning. NVE har det nasjona-
le hovedansvaret for å samle inn, registrere og behandle data om vannstand
og vassføring.

I dag blir vannstand og vassføring målt på ca 700 målesteder. I tillegg
måles magasinnivået i sjøer og vann på ytterligere 650 steder. NVEs histo-

riske database, Hydra II, inneholder dessuten data fra et stort antall avslutta
måleserier. De eldre dataseriene bygger på en vannstandsavlesning pr dag
utført av lokale observatører. Denne verdien blir oppfattet som representa-
tiv for døgnmiddelet. Etter hvert som stasjonene ble utstyrt med instru-
menter som limnigrafer og dataloggere, er data blitt observert langt hyppi-
gere. Dette gir et grunnlag for å beregne ekte døgnmidler, som samtidig gir
bedre bestemmelse av spissverdiene. Det finnes dataserier basert på limni-
grammer som går mer enn 50 år tilbake, men de fleste seriene med høg
tidsoppløsning er vesentlig kortere. Arbeidet med å digitalisere de gamle
limnigrammene er ennå ikke fullført. Døgnverdiene er i stedet blitt bereg-
net manuelt.

I databasen er det nå opprettet en tabell der kvalitetskontrollerte toppverdi-
er av vassføring legges ut som grunnlag for ulike analyser. Til hver verdi er det
knyttet informasjon om flomårsak, sesong, målemetode og eventuelle rettelser.

Figur 1.1
Målestasjon Øyungen

i Nord-Trøndelag
med dataoverføring

av avløpsdata.
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Historiske data, dvs vassfØringsstatistikk, er viktig for å overvåke den
hydrologiske tilstanden og utviklingen i vassdraga med tanke på vassfØ-
ringsprognoser og flomvarsling. VassfØringsstatistikk er også viktig for å

tolke den informasjonen samtidsdata gir.
Vassføring klassifiseres som  stor, normal  eller  liten  for årstiden ut fra

vassføringsstatistikken, eller som  flomvasspring  dersom den er tilstrekke-

lig stor. Historiske data er brukt til å utvikle hydrologiske modeller ved en
rekke målestasjoner. Disse modellene sammen med prognosert nedbør og
temperatur kan brukes til å lage prognoser for vassføringa i dagene framo-
ver. På grunnlag av vassføringsprognosene utarbeides det så flomvarsler
som sendes ut til allmennheten. Ved hjelp av disse modellene og historiske
nedbør- og temperaturforløp kan det lages vassfØringsscenarier for vassdraga.

VassfØringsstatistikken danner også grunnlag for forskjellige typer hy-
drologiske beregninger. Det kan være flomberegninger, lågvassføringsbe-
regninger eller beregninger av årsmiddel- eller månedsmiddelvassføring. I
mange tilfeller foreligger det ikke data fra det vassdraget eller det punktet i
et vassdrag som er av interesse. Da må vi ta utgangspunkt i vassføringssta-
tistikk fra målestasjoner i nærheten eller i nedbØrfelt med liknende karakter.

I NVE-publikasjon 19/96 «Hydrometriske stasjoner for samtidsdata, vass-
føringsstatistikk og nedbØrfeltbeskrivelser» er det samlet data for 50 hydrome-
triskc stasjoner.

NVE utgir også «Avrenningskart for Norge» i målestokk 1:500 000
(8 blad). Kartet er basert på observasjoner fra 672 stasjoner. Ved avlesing
av «isohydater» (avrenningskoter) finner vi årlig middelvassføring hvor
som beist i landet i 1/(s • km2). Figur 1.2 viser et utsnitt av ett av disse åtte
kartbladene. Kartbladene har brukerveiledning som viser hvordan vi be-
regner årlig middelavrenning fra et felt.

1.1.3 Måling av vassføring
For å finne sammenhengen mellom observert vannstand og reell vassfø-
ring er det nødvendig å måle enkelte vassføringer ved de hydrometriske
målestasjonene. På grunnlag av slike målinger etablerer vi en vassførings-
kurve. Målinger gjort under flom er spesielt viktige for riktig dimensjone-
ring av flomsikringsanlegg. Slike målinger er også de mest krevende å ut-
føre. Her er fire vanlige målemetoder:
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Bruk av kartet

Avrenningskartet kan benyttes  til å estimere årlig middelvassføring  (Q) for et vilkårlig punkt
(p) i et vassdrag på følgende måte:

• Nedbørfeltgrensen for arealet som drenerer mot punktet trekkes og  tegnes inn på avren-
ningskartet.

• Delarealene  (ai) beregnes av isohydatene  og feltgrensen  planimetreres  (se illustrasjon
nedenfor)

• Årlig middelavrenning  (qi) for hvert  av delarealene bestemmes fra avrenningskartet, van-
ligvis som  en middelverdi  av de begrensende isohydatverdiene

• Årlig middelvassføring fra hvert delareal (Qi) beregnes ved formelen:

a (km2)- qi  (I/s km2)QI (m3/S)=

1000

• Årlig middelvassføring  for punktet (Qp) finnes ved  å summere alle Q; verdiene.

Figur 1.2
Isohydatkart med
avrenningskoter og
brukerveiledning.

a;
(km2)

qi
(I/s km2)

Q
(m 315)

12.6 22.0 0.277

25.1 19.0 0.477

35.2 17.0 0.598

32.7 15.5 0.507

QP = 1.859



Måledam

Små vassføringer måles enklest ved å etablere en provisorisk eller permanent
måledam som samler vannet i en kalibrert renne eller et V-overløp. Vannstan-

den oppstrøms måledammen er entydig bestemt av vannstrømmen. Denne
vannstanden kan registreres og fjernoverføres til de som skal anvende dataene.

Eksempel på slike måledammer er lekkasjemålestasjoner nedstrøms store

dammer.

Flygel/hastighetsprofilering

l større elver måles vassføringa ved hjelp av en hastighetsmåler (flygel). Dette
er det vanligste hjelpemidlet til å etablere vassføringskurve for limnigraf. Has-
tighetsfordelingen blir målt i ca 10 vertikaler som er representativt plassert i el-

vetverrsnittet.

Saltmåling

i turbulente vassdrag der flygel ikke kan benyttes, måler vi vassføringa ved å

registrere forandringer i elvar elektriske ledningsevne. Det blir gjort ved å inji-

sere en kjent mengde salt i elva et stykke ovenfor målestedet. Metoden forut-

setter at saltet blandes godt i hele elvas tverrsnitt. Forandringene i ledningsev-

nen er en funksjon av den injiserte saltmengden og vassføringa i elva.

Akustisk målemetode (ADCP)
Under vårflommen i 1995  (Vesleofsen )  ble det for første gang i Norge tatt i
bruk  «Acoustic Doppler Current Profilers» (ADCP)  for å måle vannstrømmen
i de flomstore elvene. Dette er en enkel og nøyaktig måte å måle vassføringer
på. Metoden og utstyret virker effektivt i både små og store elver ,  se figurene
1.3 og 1.4. Metoden kan benyttes  på dyp  fra ca 1 m og oppover .  Måleresultatet
oppgis med en nøyaktighet på ±2 %.

ADCP  måler vannhastighet ,  bunndybde og båtens bevegelser i forhold til
bunnen .  Samtidig kan  strØmningstverrsnitt  og dybdeprofiler måles.

1.1.4 Flomstørrelser og gjentaksintervall
Flommer er årvisse i alle vassdrag. De største flommene forekommer heldig-
vis svært sjelden. På Østlandet og i Trøndelag fortelles det enda historier om
«Storofsen» i 1789. Glomma, Lågen, Driva, Orkla og de andre store vassdraga
med utspring i de sentrale fjellområdene i Sør-Norge opplevde da en flom som
statistisk kanskje vil skje bare en gang på 1000 år.

Gjentakelsesintervallet er et mål for hvor mange år det i gjennomsnitt
vil være mellom hver gang flomverdien overskrides. Vi finner det ved å
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ADCPAcoustic Doppler Current Profilers
Figur 1,3

Utstyr, metode og
avlesing ved bruk av

ADCP. Skjematisk
framstilling.

L__1

* Måler vassføring fra båt
* Målenøyaktighet ~2%
* Kan måle i turbulente forhold
* Utprøvd teknologi
* Komplett målesystem
* Samtidig måling av vassføring, strømforhold og elveprofil
* Kraft fra generator, batteri om bord
* Valqfritt: skip, liten båt, radiostyrt båt, taubane, bru
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telle alle år da verdien har vært høgere enn et gitt nivå og dele dette på an-
tall år som inngår i tellingen. Dette gir en sannsynlighet, p. Vi kan gjenta
prosessen for andre flomnivåer. Dermed får vi en sannsynlighetsfordeling
for at et gitt nivå skal bli overskredet på det aktuelle stedet. Det er vanlig å
uttrykke sannsynligheten ved gjentaksintervallet T, som er definert som:

T= 1/p

En flom med sannsynlighet 0,001 vil altså ha et gjentaksintervall på 1000
år (tusenårsflommen). Dette bygger på den grunnleggende forutsetningen
at de underliggende flomgenererende prosessene er stabile over tid (altså

ikke klimaendringer). Videre må følgende forutsetninger være til stede:

*  lang dataserie

o homogen dataserie

o statistisk uavhengig flomstørrelse i ulike år

Det er ofte behov for å bestemme dimensjonerende flomstørrelser som er

større enn de som er observert. Disse beregner vi ved å sammenlikne den
observerte fordelingen med en eller flere matematiske fordelingsfunksjo-
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ner, der det inngår to til fem konstanter eller parametre som bestemmes
slik at den observerte fordelingen beskrives best mulig. Tidligere ble log-
Pearson type 111-fordeling benyttet (Wingaard et al, 1978). Nå benyttes
General Extreme Value-fordeling (Sælthun et al, 1997).

Den statistiske risikoen R for at en bestemt flomstørrelse overskrides i
løpet av levetiden til et byggverk er:

R-1-(1--1/T)L

der L er byggverkets levetid i år.
For å kunne bestemme denne risikoen er det ofte nødvendig å foreta

flomfrekvensanalyser. I mange tilfeller kommer vi langt ved å intervjue
kjentfolk med kunnskap om tidligere flommer. Mange konstruksjoner er i
åras løp planlagt og bygd ut fra registrerte vannstander.

Dimensjonerende flomstørrelse oppgis i 1/(s . km2)  eller i m3/s. Bereg-
ningene  bygger på en rekke forhold. De viktigste er:

klimatiske forhold

nedbØrfeltets størrelse

den relative størrelsen på vann og innsjøer og plasseringen av dem i
feltet

grunnvannstand

jordsmonn og vegetasjon

andel tette flater  (bart fjell, asfalt osv)

nedbørfeltets form og helning og høgdeforskjell i feltet

Når feltet blir større,  får langtidsregn og kombinasjonen regn/snøsmelting
økende innvirkning på flomforholdene.

1.2 Flomberegning
1.2.1 Generelt om flomberegning
Kunnskap om mulige flommer er viktig når vi skal dimensjonere grøfter,
kulverter, bekkeløp og elvefar. Vannstander og strømhastigheter er dessu-
ten grunnleggende data for å beregne og planlegge erosjons -  og flomsi-
kringsanlegg ,  veger og bruer, kommunale sluk og avløpssystemer ,  dammer
og kraftverk og mye mer.
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Hydrologi Kap 1

Kravene til dimensjonerende flomstørrelser refererer gjerne til forven-
tet gjentaksintervall, f eks den flommen som statistisk opptrer en gang på
100 år. Vi må ikke forveksle denne flomstørrelsen med største tenkbare
flom, som vanligvis vil bli mye større.

Vi skiller ofte mellom flomberegning i små nedbørfelt, opptil 10 km2,
og store nedbørfelt som kan bli flere tusen kvadratkilometer. Flombereg-
ningen skjer i hovedsak etter to metoder:

• Flomberegning på grunnlag av målt regnintensitet (korttidsnedbør)
og avrenningskoeffisienter

• Flomberegning på grunnlag av målt avrenning i vassdraget eller
nærliggende vassdrag med mest mulig like feltkarakteristikker

Metoden som bygger på nedbørdata og avrenningskoeffisienter, er mye
brukt på nedbørfelt i tettbygde (urbane) strøk. Den gir bra resultater for
denne typen nedbørfelt.

For større felt der langtidsregn og kombinasjonen regn/snøsmelting er
dominerende, bør flomberegningene helst baseres på observerte vassfØ-
ringsdata. Det er ofte nødvendig med omregning fra felter med etablert
vassføringsmåling (limnigral).

En tredje flomberegningsmetode, som også er basert på målt nedbør, er
å benytte EDB-baserte nedbør-/avløpsmodeller. Dette kan enten være rene
hydrologiske modeller, f eks HBV-modeller, eller en forenklet flommo-
dell. Se begrepsordlista. I begge disse tilfellene trengs det kalibrerte eller
anslåtte modellparametre for det aktuelle feltet. Deretter simuleres et flom-
forløp ved hjelp av modellen ut fra et nedbør-/snøsmelteforløp som antas å
ha samme gjentaksintervall som det vi ønsker å beregne flommen for.
Flomberegning baseres altså på meteorologiske dataserier og eventuelt ob-
servert avrenning ved nedbør-/avrenningsmodeller (PQRUT). Mer om det-
te i 1.2.3. Se begrepsordlista.

1.2.2 Flomberegning på grunnlag av målt nedbør
Avrenninga Q er gitt ved:

Q = C - i - A (den rasjonelle formel) der

C = avrenningsfaktor (dimensjonslØs)
i = dimensjonerende nedbørintensitet, 1/(s • km2), se figur 1.2
A = feltareal i km2 (noen kurver/formler bruker hektar; 100 ha =  I  km2)
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Vi presiserer at den rasjonelle formel representerer en sterk forenkling av
virkeligheten.

Avrenningsfaktoren C er et mål for hvor mye av den totale nedbØren det
er som dreneres gjennom det aktuelle stedet. Faktorens størrelse avhenger
av terrengtype, vegetasjon, helning og sannsynlighet for overflateavren-
ning fra feltet. Erfaringstall for C finner vi i tabell 1.1.

Tallene i formelen settes inn med samsvarende enheter. Enhetene i sva-
ret gir seg selv.

For flate og permeable (vanngjennomtrengelige) overflater med stor
avstand ned til grunnvannet bruker vi de lågeste verdiene i tabellen.

For flom med gjentaksintervall 25, 50 og 100 år Øker vi verdiene i ta-
bellen med henholdsvis 10  %,  20 % og 25 % opp til maks C = 0,95.

Dimensjonerende nedbørintensitet i bestemmes for et gitt gjentaksinter-
vall n og en varighet lik feltets konsentrasjonstid (tidsfaktor tJ. Konsentra-
sjonstiden er den tiden vannet bruker fra ytterst i feltet og fram til utlø-
pet/målestedet.

Tidsfaktoren t,, kan vi finne i nomogrammet i figur 1.5. Den tar bare hensyn
til den lengden vannet har å renne og feltets hØgdeforskjell. Nomogranimet må
brukes med skjønn. Konsentrasjonstiden påvirkes av størrelse, form og fall på

Tabell 1.1 Avrenningsfaktor (C)

Hustak og gatedekke 0,85-0,90

Industriområder, tett 0,70-0,90

Bymessig ,  sentral bykjerne 0,70-0,85

Betong,  asfalt, bart fjell o I 0,60-0,90

Bymessig,  tett forretningsbebyggelse 0,60-0,80

Boligstrøk, rekkehus, blokk 0,50-0,70

Boligstrøk, tette kvartaler 0,60-0,80

Industriområder, åpent 0,50-0,70

Boligstrøk i by, eneboliger 0,40-0,60

Forstadsstrøk 0,30-0,50

Brakkmark 0,20-0,30

Lekeplasser 0,20-0,40

Jernbanetomter 0,20-0,40

Skogområder 0,20-0,50

Parker ,  kirkegårder 0,10-0,30 _ .
Dyrka mark 0,05-0,25
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nedbørfeltet og på drene-
ringsforhold, oppfuktings-

2000

grad og grunnvannsforhold. 1000

Intensiteten i et regnvær
varierer med tiden. Det er 1500 7000° - 300
sammenheng mellom in-  X100° å zoo

500 m 20000 -tensitet og varighet, slik at ,
-300
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Sammenhengen mellom so > .. - Ø 3000 11  40

y 200.0› 30
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r 20 m 1000 20

sitet og konsentrasjonstid 10

er vist i figur 1.6.  i_
10 500 °
5

Den intensiteten vi be- 200

nytter i formelen ved bereg-
ninger, er gjennomsnitts-
verdien i,,,. Den samsvarer
med den aktuelle konsentrasjonstiden for nedbØrfeltet. For å finne gjennom-
snittsverdien må vi ha nedbØrstatistikk for dette spesielle feltet eller for et felt
med tilsvarende egenskaper. Diagrammet i figur 1.7 er framkommet på
grunnlag av tilgjengelig statistikk. Figuren er bare ment som en stØtte når
det ikke finnes lokale registreringer. Det norske meteorologiske institutt
(DNMI) har diagrammer for en rekke steder i Norge.

Figur 1.6
Intensitet av et
regnskyll.
Statens vegvesen,
Håndbok 100.

Figur 1.5
Konsentrasjonstid, t,
Statens vegvesen,
Håndbok 100.
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Figur 1.7
Nedbørintensitet

- konsentrasjonstid -
returperiode.

I diagrammet finnes en alter-
nativ måte å velge returperio-
de (gjentaksintervall) på. Den
kan benyttes i stedet for meto-
den med prosentpåslag på C.

Eksempel 1.1

Eksempel på vassføringsberegning etter den rasjonelle formelen

Grensene for nedbørfeltet tegnes  inn på  et kart i målestokk 1:50 000. Arealet er

skogkledd.

A måles til 4 km2.

C finnes i tabell = 0,3.

Lengden fra målested, f eks et brusted, til nedbørfeltets fjerneste punkt er 2000 m.

Høgdeforskjell mellom brusted og nedbørfeltets høgeste punkt er 80 nm.

Konsentrasjonstid t, = 24 min

Returperiode n velges til 50 år.

Intensitet i, se figur  1.7, er 2,1 .  104 I/(s . km2)

Q=C i A=0,3 • 2,1 • 104.  4=25,2 m3/sek

Det er utviklet flere metoder for å beregne konsentrasjonstiden i naturlige
felt (minutt). Vi kan også ta hensyn til sjøareal og urbaniseringsgrad i ned-

børfeltet:

t,  = 0,6  - L/H o,5+ 3000,AS1,

I bebygde felt:
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t,  = 0,02 .L1,1sHo,39

der L = lengden av feltet, m
H = høgdeforskjellen i feltet, m
A,, = effektivt sjøareal i feltet, angitt i andel 0 < As, < 1

Lengden i feltet regnes fra fjerneste punkt i feltet til utløpet, og høgdefor-
skjellen fra høgeste punkt i feltet til utløpet.

I sammensatte felt beregnes avrenninga Q for hvert enkelt delfelt. Av-

renninga fra det totale feltet blir summen av de enkelte delfeltene.

1.2.3 Flomberegninger basert på
målt avrenning og statistiske metoder

Med utgangspunkt i målte flomdata kan vi beregne dimensjonerende flom-
størrelser ved hjelp av en flomfrekvensanalyse. Dersom vi mangler bruk-
bare dataserier på det aktuelle målestedet, kan vi estimere dimensjoneren-
de flommer ved å bruke regionale metoder (neste side). NVE vil på fore-
spørsel kunne utarbeide oversikt over vassføringer og flomstørrelser med
ønsket gjentaksintervall for ethvert sted i Norge.

Flomfrekvensanalyse

Flomfrekvensanalyse består i at vi bestemmer frekvensfordelingen ut fra
en eller flere flomserier. For å estimere sannsynligheten av større flommer
enn de som er observert, tilpasser vi den «observerte» frekvensfordelingen
til en funksjon som erfaringsmessig beskriver vanlige flomfrekvensforde-
linger. Vi har to metoder for flomfrekvensanalyse: årsflommetoden og
POT-metoden («Peak Over Threshold»).

Årsflommetoden går ut på at vi bestemmer høgeste vassføringsverdi
hvert år, enten basert på alle vassføringene i året eller i en avgrenset se-

song. Sannsynligheten for en gitt års- eller sesongflom kan estimeres ved
hjelp av en plotteposisjonsformel. Bruker vi tidsavgrensa årlige sesongver-
dier, kan vi få sterkt misvisende resultater dersom flommer enkelte år ute-
blir i den sesongen vi har valgt. Dette kan være tilfelle for høstflommer i
høgfjellsfelt og i Finnmark.

Resultatet av analysen framstilles både grafisk og i tabellform. Det er
vanlig å framstille flomverdiene ved ulike gjentaksintervall skalert ved di-
visjon på iniddelverdien (middelflommen). 1 engelsk litteratur kalles for-
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holdetallet «growth factor», og en flomfrekvenskurve med skalert verdiak-

se blir kalt «growth curve».
POT-metoden bygger på at alle flommer som overskrider en gitt verdi,

legges til grunn for analysen. Utvalget kan omfatte hele året eller en av-
grenset sesong, men vi må sikre oss at de enkelte flomepisodene kan be-
traktes som uavhengige. I praksis gjør vi dette ved å definere en minste
tidsavstand mellom to påfølgende flomepisoder, samtidig som vi krever at
nivået mellom to påfølgende flomtopper skal underskride en viss verdi.
Det kan være vanskeligere å bestemme gjentaksintervallet for flommer et-
ter denne metoden, derimot gir den et godt anslag på flomrisiko dersom de
tilgjengelige dataseriene er korte, noe som ofte er tilfelle i småfelt.

Når vi tolker resultatene, må vi være klar over at det hefter stor usik-
kerhet ved dem, særlig for flommer med høge gjentaksintervall. Usikker-
heten skyldes delvis omregningen fra vannstand til vassføring, som ofte
bygger på vassføringskurver som er ekstrapolert langt utover området som
er dekket av sammenhØrende målinger. Endringer i arealbruken eller i sel-
ve elvekanalen kan også forårsake systematiske endringer i flomserien.
Dette er i strid med de grunnleggende forutsetningene for analysen. Dess-
uten er seriene ofte så korte at en enkelt storflom kan forstyrre resultatet.
Vesleofsen er den stØrste observerte flommen i en rekke flomserier i
Glomma og Lågen. Tar vi denne flommen med i dataserien, blir gjentaks-
intervallet enkelte steder halvert sammenliknet med når vi ikke tar den
med i analysen.

Regional flomfrekvensanalyse

Dersom seriene er korte, eller datagrunnlaget av andre grunner ikke er godt
nok, bør vi heller foreta en  regionul floa frekvensanalyse.  Da analyserer vi
data fra flere stasjoner med tilnærmet like feltegenskaper og klimatiske
forhold. For å gjøre en slik analyse må gruppen av serier være bestemt på
forhånd. De ulike seriene vil normalt være fra felt med ulik stØrrelse, og
det er derfor nødvendig å skalere dataene slik at verdiene blir sammenlikn-
bare. I praksis gjør vi dette ved å dividere på middelflommen.

Det brukes vanligvis to metoder: Indeksflommetoden og stasjonsånne-
toden. Indeksflommetoden består i at vi danner en middelverdi av alle de
individuelle fordelingene for ulike gjentaksintervall og tilpasser en teore-
tisk fordelingsfunksjon til den middelkurven vi har beregnet. Stasjonsår-
metoden består i at vi danner en ny flomserie med alle enkeltseriene lagt
etter hverandre. Lengden på denne serien er lik den samla lengden av alle
enkeltseriene. På den måten kan vi estimere flommer med hØgere gjen-
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taksintervall enn når vi baserer oss på en enkeltserie. For å få et godt esti-
mat på gjentaksintervallet må seriene være statistisk uavhengige, ellers vil
metoden overvurdere gjentaksintervallet. Metoden tester også om seriene
innenfor en region kan betraktes som homogene.

Estimat av flomstørrelser i felt uten målinger

Det er ofte behov for å bestemme flomfrekvenskurver for felt der vi mang-
ler målinger. Her kan vi gjøre bruk av regionale frekvenskurver, som er ut-
arbeidet på grunnlag av lange flomserier gruppert i geografisk sammen-

hengende regioner. For hver region er det utført en regional frekvensanaly-
se som har resultert i regionale frekvenskurver. Alle enkeltseriene er ska-
lert på sin tniddelflotn. Det er også utarbeidet empiriske likninger som gir
sammenhengen mellom middelflom og feltkarakteristika. Formelsettet,
som gjelder for største døgnmiddelflom, og de regionale frekvensforde-
lingene er publisert i Wingård et al (1978) og i Sælthun et al (1997).

Skal vi bruke slike regionale formelverk, må vi først bestemme feltpa-
rametre, enten fra kart eller ved å henvende oss til NVE. Når parametrene

er bestemt, kan vi enkelt beregne middelflommen. Deretter kan vi bestem-
ene flomstørrelsene ved å multiplisere middelflommen med verdiene ved de

aktuelle gjentaksintervallene.
Det er knyttet relativt stor usikkerhet til de regionale formelverkene,

både på grunn av usikre inngangsverdier og på grunn av at feltparametre
bare til en viss grad kan beskrive responsen i de enkelte nedbørfeltene. Vi
bør derfor sammenholde resultatet med frekvensanalyser fra nærliggende
felt og annen tilgjengelig kunnskap.

1 små nedbØrfelt er spissverdien ofte betydelig høgere enn døgnmiddel-
verdien i samme døgn. Dette er undersøkt for et utvalg av mindre og mel-
lomstore felt. I Sælthun et al (1997) er det presentert et formelverk for å
beregne skaleringfaktorer og spissverdier i serier der døgnmiddelet er
kjent. Som i andre regionale formelverk er det en betydelig usikkerhet her.
Metoden bør derfor brukes med varsomhet.

Nedbør/avrenningsmodell (PQRUT)

Et mye brukt verktøy i flomberegninger i Norge er modellen PQRUT, se
1.2.1. Denne modellen er en forenklet utgave av HBV-modellen, som bru-
kes ved flomberegning av dammer, spesielt til å estimere dimensjonerende
flom (1000-årsflom) og påregnelig maksimal flom (PMF). Modellen byg-
ger på flomepisoder basert på ikke-kontinuerlige vassfØrings- og meteoro-
logiske serier. Inngangsdata kan være fra døgnverdier til timeverdier. I mo-
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dellen inngår det tre sentrale parametre som beskriver hvordan nedbørfel-
tet reagerer på nedbør. Modellen for beregning av dimensjonerende flom
krever en nedbørserie og eventuelt en temperaturserie for å simulere tilsi-
get til magasinet. Modellen kan simulere oppbygging og avsmelting av
snø. Det inngår moduler blant annet for tilsigberegning, innsjø- og magas-
inruting, ruting i elvekanal (Muskingum-metoden). Denne metoden har
modeller for utskrift og plotting av resultatene og for inntasting av data og
estimering av parametre.

Det er laget regionale formelsett som gir de tre viktigste parametrene
som funksjon av feltparametre (Andersen, 1983). Ved hjelp av dette kan vi
estimere dimensjonerende flom for nedbØrfelt uten målinger.
Beregning av flommer og gjentaksintervall for flommer er et omfattende
tema. NVE gir opplysninger og råd til de som trenger assistanse, og kan
også utføre både enkle og mer kompliserte flomberegninger.

1.3 Flomsikring, flomvarsling og flomberedskap

1.3.1 Differensiert flomsikring og dimensjonerende flommer
Vassføringsstatistikk basert på data innsamlet og bearbeidet i NVE er det
beste grunnlaget vi har i dag for å beregne dimensjonerende flommer. Ved
å ta utgangspunkt i observasjoner og data fra målestasjonsnettet kan vi
regne ut flomdata for ethvert sted i Norge. Det er viktig å være oppmerk-
som på at flomdata ofte registreres som døgnmiddel, mens vi ønsker å
dimensjonere etter spissverdier, som kan være betydelig større.

NVE utarbeider retningslinjer for bruk av dimensjonerende flommer og
gjentaksintervall ved planlegging av flomsikringsanlegg. Her har det vært-
noe varierende praksis. Flomsikringsanlegg som beskytter landlig boset-
ning, dyrka mark og middels viktige kommunikasjoner, blir gjerne plan-
lagt for en flom med gjentaksintervall 50 år. Byområder, viktig infrastruk-
tur og områder der menneskeliv kan settes i fare, dimensjoneres vanligvis
for en 100-200-årsflom.

Statens vegvesen tar utgangspunkt i 30-årsflommen når de skal sikre
veger av midlere viktighet mot oversvømmelse. For viktige veger brukes
100-årsflommen. Kulverter og andre typer vanngjennomløp dirnensjone-
res tilsvarende.

Flomtiltaksutvalgets tilrådinger er viderebehandlet i NVE i V-notat nr
3/97 om differensiert flomsikring og ressursbehov. Her blir det foreslått å
innføre differensiert flomsikring med kvantifiserte sikkerhetskrav, se tabell
1.2.1 tabell 1.3 er det laget en systematisk oversikt over kriteriene for klas-
sifisering av flomsikringstiltak.
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Tabell 1.2 Flomtiltaksutvalgets tilråding for differensiert flomsikring (NVE, 1997)

Sikkerhets- KonsekvensBygningstype Største nominelle, Gjentaksintervall
klasse ved flom infrastruktur årlige sannsynlighetfor flom

1 Liten Jordbruksområder 10-1 5-10

2 Middels Enklere bygg; garasjer, j 2.10-2 50
uthus, lagerskur o I,
driftsbygninger i
landbruket, hytter

3 Stor Boliger, mindre 10-2 100
industribygg og andre
bygg av lignende verdi

4 Særlig stor Offentlige bygg, < 5. 10-3 > 200
forretningsbygg,
industriområder,
viktig infrastruktur,
tettsteder

Tabell 1.3 Forslag til kriterier for  klassifisering  av flomsikringstiltak  (NVE, 1997)

Konsekvensklasse

Med fare for menneskeliv
(jf Byggeforskriftens tab. 51:4)

Konsekvens Sikkerhets- Gjentaks-Konsekven
ved flom klasse intervall ved flom

Mindre Naust,  si  100 år '  Liten/
alvorlig garasjer middels

Alvorlig Boliger S2 1000 år Stor

i Meget Skole,
alvorlig sykehus

S3 > 1000 år j  Meget stor

Med fare for materielle skader
(ingen fare for menneskeliv)

s Sikkerhets-Gjentaks-
klasse intervall

Intensivt mi 20-50 år
jordbruk/
erosjonsfare,
enkle bygg,
driftsbygn.

Boliger, M2 100 år
off. bygg,
forretn.bygg
viktig infra-
struktur

Tettsteder M3 > 200 år
spes. viktig
infrastruktur



1.3.2 Flomvarsling og flomberedskap
Vårflommen på Østlandet 1995 avslørte store mangler ved beredskapen.
Noen steder fungerte beredskapen bra, men på langt nær overalt. Kommu-
nikasjoner brøt sammen, og annen infrastruktur ble ødelagt. Det ble også

store ødeleggelser på tlomsikringsanlegg, industrianlegg, boliger, dyrka

mark m m. Mer om dette i kapittel 6.
NVE har et myndighetsansvar etter vassdragsloven og har også hoved-

ansvaret for flomvarslingstjenesten.

1.3.3 Flomprognoser  og flomscenarier
NVE har ansvar for at det til enhver tid  finnes en  korttidsprognose for
vassføringer. Denne oppdateres jevnlig og gjelder for 3-4 dager framover.

Vassføringsprognosene er kvalitative og klassifiseres i forhold til det nor-
male for årstiden. Se tekst-TV m m.

Varsel om flom, stor flom eller ekstrem flom gis når vassføringa ventes
å overstige henholdsvis middelflom, 10-årsflom eller 100-årsflom i ett el-
ler flere vassdrag. Middelflom har statistisk gjentaksintervall på 2,33 år.

NVE kan også utarbeide kvantitative scenarier f eks for perioden fram
til en eventuell vårflom er over. Dette gjelder først og fremst for nedbørfelt
som det finnes HBV-modeller for. Det er også mulig å lage forskjellige
scenarier for større regioner eller for landsdeler.

Ved hjelp av disse scenariene kan vi anslå sannsynligheten for at et
vassdrag skal få vassføringer over flomgrensen og si noe om hvilke rYmete-
orologiske forhold som må til for at det skal bli så stor vassføring.

1.3.4 Beredskapsorganisering
I en katastrofeflomsituasjon trår det sivile beredskapsapparat i virksomhet;
først politiet og den berørte kommunen i akuttfasen, og etter hvert, dersom
større områder berøres, også fylkesmannen.

NVE bidrar med flomprognoser, vassdragskunnskap, anleggs- og plan-
leggingsressurser og materiale fra kart- og planarkiv.

NVE har etter vassdragsloven § 120 myndighet til å pålegge eller sette
i verk nødvendige tiltak ved vassdragsanlegg, f eks forhåndstapping av
kraftmagasiner for å Øke flomdempingskapasiteten. I andre tilfeller vil re-
dusert tapping være mer hensiktsmessig.

Den sivile beredskapsledelsen sørger for at det blir utarbeidet innsats-
planer tilpasset situasjonen.
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Figur 1.8 østanryrene i Rendalen oversvømmet etter overtopping og gjennombrudd av tlonrverk
våren 1995.



TEMPERATUR OG IS

2.1 Temperaturforhold

2.1.1 Varmeutveksling i elver og innsjøer
Temperaturen i elver og innsjøer varierer. Den har både en døgnsyklus og
en årssyklus som hovedsakelig skyldes tilsvarende endringer i meteorolo-
giske forhold. Også geografiske forhold virker inn. Det foregår en kontinu-
erlig varmeutveksling mellom vannet i elva/innsjøen og atmosfæren. De
viktigste prosessene som påvirker vanntemperaturen er:

• stråling, inn- og utstråling

• varmeledning gjennom snø og is

• varmeutveksling med luft

• omdanning av fallenergi til varme

• varmeutveksling med tilsig, avløp og nedbør

Den største varmeutvekslinga skyldes inn- og utstråling og er mest intensiv
ved klarvær. Innstrålinga, som er størst i den varme årstiden, tilfører vannet
varme. Utstrålinga, som fører til avkjøling, dominerer om høsten og vinteren.
På en klar dag er det ikke uvanlig med isdannelse, selv om lufttempera-
turen som står uten skjerming 1-2 m over bakken viser 2-3 varmegrader.

I en middels stor norsk elv kan vi som en tommelfingerregel regne av-
kjølinga ved middels sterk kulde (-10 °C) til ca 0,1 °C pr kilometer. På
grunne stryketrekninger er avkjølinga betydelig større.

Fallenergi omsatt til varme gir  I  °C oppvarming pr 427 m fall. Effekten

av dette varmetilskuddet merkes best i en islagt elv der de fleste andre var-
meprosessene er sterkt redusert. Resultatet er strømråker eller svak is i
strykpartiene. Varmevirkningen av grunnvannet ser vi ofte som landråker.

Stråling, ledning og annen varmeutveksling mellom vannet og atmo-
sfæren har sammenheng med de meteorologiske forholdene og er propor-

43



sjonal med kontaktareal, kontakttid og temperaturforskjellene mellom luft
og vann.

2.1.2 Temperaturvariasjoner i norske vassdrag
I isfrie elver varierer vanntemperaturen i takt med stråling og lufttempera-
tur. I islagte elver vil derimot temperaturen være nær 0 °C og stort sett uav-
hengig av de meteorologiske forholdene.

Om våren, under snøsmeltinga, tilføres vassdraga kaldt smeltevann. Et-
ter hvert som snøen forsvinner fra de lågere områdene, stiger temperaturen
i de nedre delene av elva proporsjonalt med temperaturdifferansen mellom
vann og luft og rned elvearealet. Temperaturstigningen er omvendt propor-
sjonal rned vassføringa.

På grunn av døgnvariasjonene i lufttemperatur og i inn- og utstråling,
vil det i de aller fleste vassdrag være markerte døgnvariasjoner i vånntem-
peraturen. Variasjonene er størst i grunne elver med stort overflateareal.
Uten vesentlig tilsig av nytt smeltevann fra snø og is eller grunnvann, vil

midlere vanntemperatur mer og mer nærme seg midlere lufttemperatur. Et-
tersom vann har større varmekapasitet enn luft, vil vanntemperaturen ha
noe mindre døgnvariasjon enn lufttemperaturen. I høgfjellet er vanntempe-

raturen sjelden over  12-15  °C. I låglandet ligger vanntemperaturen på det
høgeste om sommeren på 15-20 °C. Det kan være store variasjoner fra år
til år. Pytte Asvall og Tvede (1994) har delt norske elver inn i seks tempe-
raturklasser. Inndelingen er basert på målinger fra over 100 målestasjoner
gjennom en femårsperiode.

Innsjøer i vassdraget virker utjevnende på temperaturen. På grunn av
større overflateareal og mindre strømhastighet mottar en innsjø om som-

meren mer varme enn en elvestrekning av tilsvarende lengde. Mye av den-
ne varmen blir lagret i innsjøen og frigitt igjen om høsten før fulisirkula-
sjonen. Om vinteren er utløpsvannet fra en uregulert innsjø sorn regel var-
mere enn tillØpsvannet. Utløpsvannet er en blanding av vann fra de Øvre
lag. Blandingen, og dermed temperaturen i utlØpsvannet, er avhengig av
terskeldypet i utløpssonen, av vassføringa, og av vind- og isforholdene.
Utløpsvannet er ofte kaldere like før sjøen islegger enn etter. Et typisk ek-
sempel på dette er Vorma. Vorma kan islegges før det legger seg is på Mjø-

sa, men så fort Mjøsa er islagt nord for Minnesund, går isen i Vorma opp.

Spesielt for større innsjøer har vindforholdene stor innvirkning på både
temperaturfordelingen i innsjøen og temperaturen i utlØpsvannet. I Mjøsa

ved Minnesund er det f eks observert at om sommeren kan til og med mo-
derate vindstyrker fra sørlig kant føre det varme overflatevannet nordover,
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slik at kaldere vann fra dypere lag, gjerne fra 50 meters dyp eller mer,
kommer opp og renner ut i Vorma. I løpet av et døgn kan det da forekom-
me temperaturfall på 5-10 °C. Like før islegging om høsten kan vinden
føre kaldt, underkjølt vann mot utløpet og skape problemer blant annet
med ising på varegrinder (rister) for kraftverksinntak, enda om disse er
plassert flere meter under vannflata.

2.2 Is og islegging
2.2.1 Isens oppbygging og fysiske egenskaper
Is forekommer i mange ulike tilstander i naturen. Vi finner den blant annet
som isbreer, sjøis, havis, svelleis, istapper, snø, rim og tele. Alle disse isty-
pene består av mange enkelte iskrystaller (monokrystaller) med en heksa-
gonal ordning hos vannmolekylene. Vann fryser til is ved ca 0 °C.

Isens mekaniske egenskaper har sammenheng med måten den er blitt til
på og med krystallstruktur, krystallretning og eventuell forurensning. Is
kan på samme tid være både et sprøtt og et plastisk materiale. Dette kom-
mer av at isens deformasjoner er koplet så sterkt til hvor store skjærspen-
ninger det er som oppstår langs basisplanene i krystallstrukturen. Ved rask
pålasting og små skjærspenninger kan isen betraktes som et lineært elas-

tisk materiale. Sammenhengen mellom spenning s og tøyning e kan for-
enklet beregnes endimensjonalt med Hookes lov:

s=Ee

der E-modulen (elastisitetsmodulen) kan settes til 8 - 9 . 109 N/m2. Is med
stor luftinnblanding har en lågere E-modul, og ekstremt kald is har en noe
høgere, se Fransson (1996).

Dersom belastningen varer lenger enn noen sekund, begynner det å skje
betydelige deformasjoner langs basisplanene. Deformasjonen skjer da
uavbrutt på tross av at belastningen ikke Øker. Vi sier at isen kryper. Etter-
som is oftest består av mange krystaller (polykrystallin), skjer tøyningene i
en ismasse både elastisk og viskøst i en komplisert kombinasjon som av-
henger av hvordan iskrystallene låser hverandre.

Is og bygningskonstruksjoner
I kalde strøk som Skandinavia og Canada er kjennskap  til islaster  svært av-
gjørende for å oppnå riktig dimensjonering av utsatte bygningskonstruk-
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sjoner. Dette kan f eks gjelde brupilarer,  erosjonssikringsanlegg og kon-
struksjoner med isingsproblemer , se 2.7.4.

Her er en oversikt over noen vanlige islaster med eksempel på maks-
verdier for store konstruksjoner:

Tabell  2.1 Islaster

Frostsprengning ---- ----- 200 Mpa--- ---
Krefter fra is i bevegelse ) 1.000 kN

Termisk ekspansjon av fast is 300 kN/m

Dynamisk last når isdekket sprekker 100 kN/m

Løftekrefter fra flytende is 1.000 kN

Påhengskrefter av isdekke 1.000 kN

Nedising fra bølgeslag 5 kN/m2

Nedising fra snø 2 kN/m2

Nedising fra atmosfæren 1 kN/m2

Jf  2.74

Frostsprengning
Ettersom volumet øker når vann fryser  til is, oppstår det i trange  rom svært
store ekspansjonstrykk. Avhengig av temperaturen Øker dette trykket nes-
ten lineært  opp til 200 Mpa ved - 20 °C (Fransson, 1996). Disse kreftene
fører til oppsprekking og forvitring av betongmurer, steinblokker og hele
fjellpartier.

Isens termiske egenskaper
Vannets spesielle varmeutvidelsesegenskaper (minst volum og størst egen-
vekt ved +4 °C) spiller en stor rolle for varmehusholdningen og isdannel-
sen både i elver og innsjøer. Is dannes når vanntemperaturen er 0 °C og
kaldere. På grunn av underkjØling begynner ikke isproduksjonen i rent
vann før temperaturen er kommet betydelig under 0 °C. Iskrystaller begyn-
ner å vokse ut fra krystallisasjonskjerner, som kan være faste partikler i
vannet, på bunnen eller langs elvebredden. Jo flere krystallisasjonskjerner
det er, jo raskere kommer isdannelsen i gang. Dette er grunnen til at over-
flateisen begynner å danne seg inne ved land, ved kvister, steiner og gras.

Is produseres svært raskt når forholdene ligger til rette. Olav Devik,
som i 19 år gjorde banebrytende arbeid på isdannelse i vann, beregnet var-
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merapet fra åpent vann med 0 °C ved middels kulde til 50 kcal/da • s, og
ved sterk kulde til 100 kcal/da • s. Et varmetap på 80 kcal/da • s svarer til en
produksjon på 1 kg is pr da/s, som igjen blir 86.400 kg is pr dekar pr døgn.

Tabell 2.2 Fysikalske parametre ved stålis

Smeltevarme

Spesifikk varme ved 0 °C

Varmeutvidelseskoeffisient ved - 10 °C

2.2.2 Statisk  isdannelse

5,1*10-5

Når lufttemperaturen synker utover høsten og forvinteren, vil også vann-
temperaturen avta. I innsjøer og stilleflytende vann vil det bli en tempera-
turgradient med det kaldeste vannet øverst. Så snart vannoverflata er av-
kjølt til 0 °C (eller noen hundredeler under), begynner det å danne seg
overflateis eller stålis. Temperaturen i lagene under ligger mellom 0, l og 4
°C, vanligvis mellom  I  og 3 °C. Islegginga vil med andre ord kunne starte
når temperaturen i vannet er +4 °C, og avkjølinga er stor. Denne typen is-
dannelse kalles statisk isdannelse.

Så snart det har dannet seg et sammenhengende isdekke, vil isen på un-
dersiden ha en temperatur på 0 °C. Isoverflata mot luft blir imidlertid av-
kjølt til under 0 °C i kuldeperioder, og det vil være et varmetap gjennom
isen. Dette fører til at stadig nytt vann fryser til is på undersiden, og isdek-
ket vokser i tykkelse. Varmetapet avtar når isen blir tykkere, og isveksten
foregår langsommere.

l l Psstun

ter vst

Avkjøling Dannelse av Konsentrasjon A

.v

lI Isdekke av
underkjøling

l
sarr og bunnis av sarr og bunnis sammenfrosset

sarr med lagret
sarr under

0,49 cal/g

79,7 cal/g

Figur 2.1
Isdannelse og
islegging i elv med
moderat fall.
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Et snølag på isen vil ytterligere sinke isveksten. Et lag med tørr, lett snø
isolerer spesielt godt. Men dersom vekten av snøen blir større enn isens
bæreevne (oppdriften), dvs mer enn ca 10  %  av vekten av isdekket, kan
vann trenge opp i snøen gjennom sprekker i isen. Det blir overvann. Kapil-
lærvirkningen i snøen fører til at vannet stiger høgere opp i snØlaget enn
nivået på vannoverflata. Dermed blir isen trykt ytterligere ned. I kuldeperi-
oder vil den vanntrukne snøen fryse til sørpeis.

Når været veksler rnellom mildvær og kulde, vil isdekket bli sammen-

satt av forskjellige islag, som dels kan bestå av stålis og dels av sørpeis.
Det kan være flere atskilte islag med vann eller issØrpe mellom lagene.
Slik lagdeling er mest vanlig på vann i fjellet i milde og nedbørrike vintrer.
I hØgfjellet er det målt lag på over 3 m med is og sørpe.

2.2.3 Dynamisk isdannelse. Kjøving

Figur 2.2
Dynamisk isdannelse

med kjøving og
bunnis.

I strømmende vann foregår
isdannelsen på en helt an-
nen måte. Ved vedvarende
kulde vil hele vannmassen
etter hvert bli avkjølt til
temmelig nær 0 °C. Ytterli-
gere varmetap vil resultere i
at et meget tynt overflatelag
blir underkjØlt. Vann fra
dette tynne, underkjølte laget
blir virvlet gjennom vann-
massene, og når det kom-
mer i kontakt med frittsve-
vende partikler eller faste
gjenstander som steiner på
bunnen, dannes det sarr el-
ler bunnis. Sarret kan fryse
sammen til et isdekke, se
figur 2.1 og 2.2. Denne pro-
sessen kalles kjøving og er

en dynamisk isdannelse.
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Figur 2.3 Sarrdannelse i Tana, Finnmark.

2.2.4 Sarr og bunnis

- -_ _ - -.--.._ ..r----

. - .

Sarr og bunnis, som ofte kalles undervannsis, skiller seg sterkt ut fra krys-
tallinsk stålis. Undervannsisen er kornet og svampaktig. Den er helt gjen-
nomtrukket med vann og virker som et meget finporet filter. Sammenfros-
set sarr og bunnis er vanligvis mer motstandsdyktig mot solstråling enn
stålis. Bunnisen fører til at vannstanden heves, og eventuell strandis, som i
noen grad også dannes i strykpartiene, kan bli oversvømt og forsterket i
kuldeperioder. Sarr blandet med underkjølt vann blir ofte kalt aktivt sarr.
Det kleber meget lett til annen is, steiner og andre gjenstander i vannet.
Blandingen av sarr og vann som ikke lenger er underkjølt, kalles passivt
sarr, se figur 2.3.

I figur 4.24 er strømforholdene i en sarrfylt elv vist skjematisk.

2.2.5 Kritiske  strømhastigheter  for ulike typer  islegging
Islegging på elver med moderat strømhastighet foregår hovedsakelig ved
at isen vokser ut fra strendene eller oppover elva fra en isfront på grunn av
at flytende sarr stopper opp mot den. Figur 2.4 viser hvordan dette foregår.

De kritiske strømhastighetene for denne typen islegging er ca 0,4 m/s
for strandisdannelse og ca 0,6 m/s for sarr som stopper opp mot en isfront.
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Figur 2.4
Sarrdannclsc og
islegging i Otta,

Oppland.

' Blir hastigheten større,  dyk-
ker sarret under isen og sam-
les opp under isdekket på

«y strekninger nedstrØms, der
fallet er mindre.

På strekninger med høgere

strømhastighet enn de kritiske

verdiene dannes isdekket ved
at det først bygges opp hun-
nisdammer som demmer opp
vannet oppstrøms slik at vann-

hastigheten avtar, se figur 2.5.
Isdekket over dammen blir

hengende i lufta og brekker
lett ned rett over strømdraget.
Når det blir likevekt mellom
avkjøling og falloppvarming,
er isforholdene stabilisert. Er

vinterværet noenlunde stabilt,
skjer det små endringer i for-

holdet mellom åpent og islagt

RANDI PYTTE \SV'LL. NVE
vann resten av vinteren.

You

Vanligvis er det en fordel

at et vassdrag islegger fortest mulig når vinteren først er kommet. Et stabilt
isdekke hindrer frostrøyk og dannelse av undervannsis med de ulempene
det fører med seg. Men før isforholdene har stabilisert seg, kan isdannel-
sene føre til skader og ulemper ved isganger, oppstuving og erosjon i elve-
leiet og elvemelen på grunn av bunnis eller sarransamlinger under et aller-
ede dannet isdekke.

På enkelte strekninger kan det være aktuelt med spesielle tiltak som
lenser, terskler og utstikkere for å framskynde islegginga. Mer om dette i 2.8.

2.3 Isganger og isdammer i vassdrag

2.3.1 Generelt om isganger
En naturlig bunnisdam er bygd opp av ganske løst ismateriale, og den er
ofte bare forankret i mindre steiner i elvebunnen. Før isforholdene har sta-
bilisert seg, kan en slik isdam lett bryte sammen. Vanligvis skjer det i for-
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Fig 2.5 Bunnisdam i Begna, Oppland.

Figur 2.6 Uttappet  isdam i Begna  (samme som  i figur 2.5).



bindelse med at vassføringa plutselig Øker,  eller at lufttemperaturen stiger,
eller ved  en kombinasjon .  Det som  skjer er at trykket  imot og oppdriften
blir større enn bindingskreftene mellom isen og bunnmaterialet. Da vil is-

massene løftes opp. Når en bunnisdam  bryter  sammen ,  vil magasinert vann
oppstrøms dammen bli tappet ut, og vassføringa nedstrØms Øker. Dette fø-
rer ofte til at den neste bunnisdammen  også ryker, og vi får  en kjedereak-
sjon nedover som kan føre til større eller mindre isgang.

Bunnisdammene fortsetter  å vokse  inntil strømhastighetene i bassenga
er tilstrekkelig redusert til at det kan etableres et bunnisdekke. Bunnisdam-
mene bygges opp med mer eller mindre regelmessige avstander,  slik at
strykpartier får et trappeliknende utseende. Når det meste av strykpartiene
er islagt,  reduseres avkjølinga ,  og falloppvarminga  får overtaket. Dette fø-
rer til at vannet smelter seg ned gjennom bunnisdammene i en smal passa-
sje, og magasinene oppstrøms blir tappet ut. Figur 2.6 viser en uttappet
bunnisdam i Begna.

Isgangen fortsetter nedover inntil motstanden blir stor nok til å stoppe
ismassene .  Denne motstanden kan være en innsnevring  i elveløpet, f eks
en skarp sving eller en holme .  Motstanden  kan også være Økt friksjon ved
at fallet i elva avtar, eller at  elveløpet blir  mye bredere. Ismassene fra en is-

gang vil kunne demme opp for vannet  i elva og føre  til oversvømmelser.
Dermed heves vannstanden slik at vann noen steder trenger inn  i kjellere

eller fører  til andre skader og ulemper.
I tillegg til oversvømmelser  fører  isganger til betydelige erosjonsskader

og til påkjenninger på brupilarer og andre bygningskonstruksjoner. Mer
om dette  i 2.7.4.

2.3.2 Vinterisganger
Isganger om høsten og vinteren kalles vinterisganger. Isleggingsperioden
er den mest kritiske perioden for vinterisganger. På en elvestrekning som

er rensket for is etter isganger, begynner isleggingsprosessen helt på nytt.
Opphoping av ismasser kan særlig i elver med gjentatte vinterisganger føre
til skader og oversvømmelser, graving i elvebredden osv. Det største pro-
blemet ved en vinterisgang er at lange elvestrekninger blir isfrie, og at is-
produksjonen i neste kuldeperiode blir meget stor. Det er ikke uvanlig at
nydannet aktivt narr som flyter nedover med strømmen, tetter til ismassene
fra tidligere isganger. Dette kan på nytt føre til oppstuving og oversvøm-
melser, større enn de oversvømmelsene ismassene fra den første isgangen
skapte.
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2.3.3 Vårisganger
Vårisganger som går i forbindelse med snøsmelting og isløsing om våren,
er den vanligste formen for isgang. Dersom det samtidig kommer regn,
kan vårisgangene bli særlig store. Isgangene går ofte fram rykkvis. Ismas-

sene kan stoppe opp når friksjon og annen bevegelsesmotstand blir ekstra
stor. De vil da kunne sperre elveløpet helt eller delvis og føre til oppstu-

ving av vann oppstrøms iskorken, ofte omtalt som isdam. Etter en tid vil

imidlertid oppstuvinga føre til at oppdriftskreftene og de horisontale trykk-
reftene overstiger motstanden, og ismassene kommer i bevegelse igjen.
Dette kan gjenta seg flere ganger nedover vassdraget.

I mange tilfeller blir det ikke noen vårisgang. Jevn temperaturstigning
og lite nedbør fører gjerne til at isen bare lØser seg opp som i en innsjø.

2.3.4 Lagringsplass for is
Ved alle isganger legges det igjen store mengder is på flate og låge områ-
der langs begge sidene av elva. Dette vil redusere styrken i isgangen bety-

delig. Ved alle inngrep i vassdrag på strekninger der det kan forekomme is-
ganger, bØr planleggeren ha for øye at lagringsmulighetene for is bør redu-
seres minst mulig.
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Figur 2.7 Vårisgang i Tana, Finnmark. Merk tydelige skjærflater mot sidene.



Figur 2,8  Isdam i Tana.
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2.4 Tidspunkt for islegging og isløsing
2.4.1 Uregulerte vassdrag
Tidspunktet for isdannelse i elver og innsjøer henger hovedsakelig sam-
men med de klimatiske forholdene: lufttemperatur, skydekke, vind og ned-
bør. For innsjøer spiller også dybdeforholdene en viktig rolle. Tidspunktet
for islØsinga og når vassdraget er isfritt, avhenger av de samme faktorene,
men dybdeforholdene i innsjøer spiller en noe mindre rolle.

Islegging på elver skjer vanligvis noenlunde samtidig med islegging på
grunne innsjøer i samme område og betydelig tidligere enn islegging på
dype innsjøer. isløsinga kommer noe tidligere i elvene enn i innsjøene.

2.4.2 Regulerte vassdrag
De samme tidspunktene gjelder stort sett også for regulerte vassdrag. Det
er imidlertid viktig å merke seg at ved tapping av dypt vann fra kraftverks-
magasiner vil overtemperaturen i tappevannet føre til at et stykke av elva

nedstrØms utslippsstedet holder seg åpen. Lengden på den åpne strekning-
en vil avhenge av temperaturen i tappevannet (maks 4 °C) og av forholdet
mellom vassføringene fra magasinet og i elva før samløpet.
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Økt vintervassføring vil forsinke islegginga. Dette fører til flere og stør-
re avløpsproblemer enn ved uregulert vassføring, unntatt når elva blir lig-
gende helt isfri. Vanligvis vil tapping av magasinvann om våren føre til tid-
ligere isløsing. Dersom økt vintervassføring fører til økt isproduksjon og
eventuelle isganger, slik det ofte skjer, vil ismasser utenfor strømdraget
kunne bli liggende like lenge som tidligere, eller lenger.

2.5 Virkninger av vassdragsreguleringer
på temperatur og is

2.5.1 Magasiner og innsjøer
Vassdragsreguleringer fører til endringer i temperaturforholdene i vannet.
Dette er av stor betydning både for de alminnelige biologiske forholdene
og for isforholdene om vinteren. Både i regulerte og uregulerte innsjøer er
vanntemperaturen først og fremst avhengig av:

• innsjøens  areal og dybde

• innsjØens gjennomstrømning

• klimatiske forhold

Når noen av disse faktorene endres på grunn av reguleringen, vil også tem-
peraturforholdene i vannmassene bli påvirket.

Ved oppdemming økes innsjøens dybde og dermed varmetregheten.
Dette kommer tydeligst fram ved full oppdemming om høsten ved at av-
kjølinga tar lengre tid. Hvor stor forsinkelsen blir, avhenger av oppdem-

mingsgraden.

Når vannet tappes fra dypere lag, fører dette til at temperatursjiktning-
en i sjøen blir mindre markert etter hvert som vannet tappes ut. Dette gjel-
der særlig mindre innsjøer.

Om vinteren vil gjennomstrømninga vanligvis øke. Temperaturen på
det gjennomstrømmende vannet har da stor betydning. Temperaturen på
dette vannet ligger til vanlig mellom 0,5 og 3 °C. Vannet betraktes som
kaldt når temperaturen er mellom 0 og 0,2 °C, og som varmt ved høgere

temperaturer.
Ved stor gjennomstrømning av kaldt vann om vinteren vil det kalde

vannet legge seg som et lag over det varmere innsjøvannet. Etter regule-
ring blir temperaturen i utløpsvannet ofte lågere enn før. Gjennomstrøm-
ninga av varmt vann skjer hovedsakelig i noe dypere lag av innsjøen. Ut-
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Figur 2.9
Oppsprekking av

isdekket ved
nedtapping av

magasiner.
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løpsvannet etter regulering vil da ha høgere temperatur. I begge tilfeller
gjelder det naturlige utløpsoser. Forholdene endres ved tapping fra dypere
lag.

Når det gjelder isforholdene i magasiner og innsjøer, vil en oppdem-
ming medføre at islegginga blir forsinket.

Etter hvert som magasinet tappes ned utover vinteren, vil det oppstå
sprekker i isdekket langs land, særlig der terrenget er bratt og ujevnt. Isen
henger igjen oppover skråningene. Store isflak kan trekke ut stein og løs-
masser og endre strandsonen. På grunn av oppsprekking vil det også lette-
re bli overvann langs land, se figur 2.9. Enkelte steder vil dette kunne van-
skeliggjøre eller hindre trafikk til og fra isen.

Når gjennomstrømninga av varmt vann (0,2-3 °C) Øker, blir det åpne
området ved innløpsosen vanligvis noe større, men utenom osene har økt
gjennomstrømning i dype innsjøer forbausende liten innvirkning på isfor-
holdene. I en grunn innsjø er virkningene større og kan føre til åpen strøm-
råk gjennom hele sjøen.

Ved Økt gjennomstrømning av kaldt vann (nær 0 °C) er virkningen på
isforholdene liten, men islegginga kan komme litt tidligere. Ved brå over-
gang fra grunn elv med stor vassføring til brådyp innsjø vil det ofte bli en
større åpen råk i innløpsosen. I nærheten av tunnelinntak og utløp, og i
trange sund og grunne partier der strømhastigheten Øker, vil varmere vann
fra dypereliggende lag presses opp mot isen. Dermed kan det oppstå områ-
der med svekket og usikker is.

Ved redusert vassføring er tendensen et jevnere og litt tykkere isdekke.

Ved sterk reduksjon i vassføringa vil det lettere kunne forekomme bunn-
frysing på grunne områder.
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2.5.2 Elvestrekninger
Tapping av vann fra større dyp i kraftmagasinene fører til høgere tempera-
tur i utløpsvannet om vinteren. Endringen kan være opptil 2-3 °C. Vinter-
tapping fører også til at vassføringa øker, noe som resulterer i langsomme-
re avkjøling. Et tredje forhold som påvirker vanntemperaturen, er at kraft-
verksvann ofte transporteres gjennom lange tunneler. I kalde perioder vil
dette redusere avkjølinga sammenliknet med transport over åpne elve-
strekninger. Alle disse faktorene fører til at elva nedenfor kraftverksutlØpet
i større grad blir liggende åpen enn før reguleringen.

Redusert vassføring fører til redusert strømhastighet. Dette resulterer i

at vannet om høsten og forvinteren blir raskere avkjølt, og det blir tidlige-

re og raskere islegging. Dermed blir isproduksjonen normalt redusert, og

det blir mindre isproblemer og isskader. Der elva er bred og grunn, kan

dette også medføre Økt tendens til bunnfrysing.

Stort tilsig av grunnvann, som om vinteren ofte kan ha en temperatur på
2-4 °C, kan føre til at elva går åpen hele vinteren på lange strekninger.

Økt vintervassføring gir Økt strømhastighet, som mange steder vil gjøre
det vanskelig å få dannet et stabilt isdekke. Sammen med større overflate-
areal vil dette kunne føre til en betydelig Økning av isproduksjonen og der-

med til større muligheter for isgang og oversvømmelser.

Temperaturen på tappevannet avhenger både av tappedypet og av hvor

sterkt vannet i magasinet er avkjølt. Er tappedypet mellom 10 og 15 m, vil
temperaturen i tappevannet normalt være mellom  I  og 3 °C. Temperaturen

på tappevannet fra gjennomstrØmningsmagasin er avhengig både av hvor
stor gjennomstrømninga er, og av temperaturen på innløpsvannet til maga-
sinet.

2.6 Virkning på isforholdene av
fysiske endringer  i elveleiet

2.6.1 Flomverk  og isgangsverk
Flomverk eller isgangsverk langs elva vil mange steder kunne ha en posi-
tiv innvirkning på isforholdene. Andre steder vil virkningen knapt være
merkbar, og noen steder vil den være negativ. Virkningene vil også variere
fra år til år. Det er vanlig at virkningen er positiv i vintrer uten isganger el-
ler med små og middels store isganger, mens den er negativ i vintrer med
ekstra store isganger.
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De viktigste positive virkningene av flomverk når det gjelder is, er at de:

• hindrer eller reduserer faren for oversvømmelser på grunn av isopp-
stuving

• hindrer eller reduserer faren for erosjonssår som skyldes is

De mest framtredende negative virkningene er at de:

• sinker islegginga i elva

• reduserer lagringskapasiteten av is langs vassdraget utenom elve-

leiet. Det kan forsterke isgangen og resultere i en større og mer kom-

pakt ispropp der ismassene endelig stopper; flomverket kan dermed

forverre forholdene nedstrØms.

2.6.2 Kanalisering og opprensking i elveløp
Denne typen tiltak vil i større eller mindre grad føre til følgende endringer
som kan virke inn på isforholdene:

• Strømhastigheten vil øke, særlig langs strendene.

• Strendene blir jevnere og gir dårlig feste for drivende sarr.

• Elvehunnen blir jevnere og har få eller ingen større steiner.

• Dybden øker.

• Lagringsplassene for is langs elvefaret blir mindre enn før og lite til-
gjengelige for isen.

I elveløp med lite fall vil kanalisering eller utretting endre lite på isforholdene.
Kanalisering og utretting av elvestrekninger med vidt og grunt elveleie

der det forekommer hunnfrysing, overvanning og oppsvelling, vil vanlig-

vis ha positiv virkning på isforholdene uansett fallforhold. Dette gjelder

spesielt dersom kanalen tilpasses både flommer og normale vinteravløp.
På elvestrekninger der fallet er stort, vil resultatet ofte bli best dersom

kanalstrekningen avtrappes med terskler. Kanalisering og utretting av hek-
ker og mindre sideelver som kjøver og sveller opp, vil kunne bedre isfor-
holdene radikalt. Bekkefarene hør være forholdsvis smale og dype. På
strekninger med stort fall bør løpet avtrappes med terskler.

Kanalisering og utretting av bekker og elver kan skade miljøet. Derfor
ser vi gjerne på andre løsninger først. Fordypning og konsentrasjon av vann-
strømmen, gjerne kombinert med terskelbygging, er ofte mer aktuelle tiltak.
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Figur 2.10 Isdam i Surna, januar 1997, truet bru på Riksveg 65 i Rindal, Møre og
Romsdal.

2.7 Isens virkninger på flomsikringer
og andre tiltak i vassdrag

2.7.1 Sarr, bunnis og bunnisdammer
Sarr og hunnis kan skape store problemer f eks for inntak til kraftstasjoner,

vannverk og fiskeanlegg. Aktivt narr kleber seg til varegrinder og luker og

hindrer vanngjennomgangen. Passivt sarr sammen med store mengder løs-

net bunnis kan også sperre inntaka og fylle små inntaksmagasiner med til-
nærmet vanntett ismasse.

2.7.2 Is på terskelkroner
Et vanlig problem er at det i isleggingstiden bygger seg opp is på terskel-

kronene. Dette fører til at terskelhøgden øker tilsvarende, og dermed blir

erosjonspåkjenningen større ved terskelfoten nedstrØms.

Isen på toppen av terskelen vil også øke påkjenningen på terskelkrona
både på grunn av isens oppdrift og strømmens vippeeffekt. Dette kan også
påvirke isgangsforholdene.
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2.7.3 Virkning  av isdekke
Isdekker som er frosset fast til strendene ved høg vannstand, vil effektivt
kunne bryte ned svake elvekanter når vannstanden senere går raskt ned.
Dette er en svært vanlig årsak til erosjonsskader. Slike skader har gjerne
oppstått der vintervassføringa etter regulering er blitt større enn før, og isen
legger seg på et høgt nivå. Dersom kraftverket reduserer eller stopper drif-
ten, vil isdekket kunne bryte ned elvebreddene.

Ved alle faste byggverk i elveløp og vann må vi også ta hensyn til isens

termiske ekspansjon.

2.7.4 Isganger
Isganger representerer store krefter som kan ødelegge eller skade til og
med de mest solide flomverk, terskler og andre byggverk i og ved elvelø-
pet. Det er ikke uvanlig med skader i millionklassen. Bruer er sterkt utsatt
for isgangsskader, vanligvis i form av erosjon ved pilarer og landkar. Dri-
vende isflak under isganger påfører utsatte bygningskonstruksjoner bety-

delige påkjenninger.
I faglitteraturen er teorien om vannets bevegelsesmengde brukt til å be-

regne dynamiske kraftpåkjenninger mot pilarer og brukar. Sammenliknet
med andre krefter som påvirker brupilarer, er den direkte strømkraften av
rent vann forholdsvis liten, men den må ikke neglisjeres. Istrykk ved is-
ganger gir som oftest mye større påkjenninger. Dette er avgjørende for bl a
fundamentdyp og forankringsbolter i fjell, og for armering og dimensjoner
på fundamenter og pilarer.

Brupilarer som er utsatt for drivende is, kan utstyres med isbryter, dvs en
skråstilt og spisset eller avrundet pilarkant mot strømretningen. Isflakene vil
da kunne «ri» opp på denne pilarkanten og brytes i stykker, samtidig som de
utøver en horisontal og vertikal (stabiliserende) kraftkomponent mot pilaren.

Dimensjoneringskriterier er blant annet basert på isens styrke mot opp-
sprekking, s, - 2400 KN/m2. Også friksjonen mellom isflak og betong be-
tyr en del. Friksjonskoeffisienten oppgis å variere mellom 0,04 og 0,34.
Kanadiske målinger av maksimale istrykk mot vertikale pilarer gir resulta-
ter i området 800-1100 kN pr meter pilarbredde/pilardiameter. Dette til-
svarer 80-110 tonn pr meter pilarbredde.

Ved brubygging er det viktig at pilarer og landkar ikke innsnevrer elve-
løpet unødig. Særlig uheldig kan dette være på steder hvor elveløpet skif-
ter retning. Antall pilarer er viktig. Dessuten må pilarene formes og plasse-
res slik at de ikke stopper opp store isganger, se figur 2.10. Dersom dett

skjer, kan vi få liknende isgangsproblemer som de som er beskrevet i 2.3.3.
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2.8 Tiltak mot isskader  og isproblemer
2.8.1 Framskynde islegginga
De fleste isproblemene forekommer i isleggingsperioden om høsten og
forvinteren og under isløsinga om våren. Problemene i isleggingsperioden
er minst ved tidlig og rask islegging. I mange tilfeller vil det være en god
investering å finne fram til tiltak som kan framskynde islegginga på stryk-
strekninger der elva ellers vil produsere store ismengder. Før isforholdene
stabiliserer seg, er risikoen for isganger ofte stor. Tiltak som reduserer
strømhastigheten, har god virkning.

I mindre elver har lenser og terskler i noen tilfeller vist seg å være ef-
fektive tiltak for å framskynde islegginga. I større vassdrag er dette van-
skeligere. I regulerte vassdrag har det gitt gode resultater å redusere vass-
føringa i den første skikkelige kuldeperioden. Når vassføringa økes igjen,
bør det skje gradvis over flere dager. Det må imidlertid understrekes at det-
te er kompliserte sammenhenger, og at det i praksis er vanskelig å gardere
seg mot isproblemer.

2.8.2 Terskler
Virkningen av terskler avhenger av terskeldammens størrelse og gjennom-
strømning. Er terskelen tilstrekkelig stor, vil det kunne utvikle seg statisk
isdannelse slik som i innsjøer og stilleflytende elvepartier. En slik terskel
fører til oppstuving og rolige strømforhold oppstrøms terskelstedet. Dette
gir tidlig og rask gjenfrysing og dermed stabile isforhold. Under isdekket

bør vannstrømmen kunne gå rolig og uhindret.

Små terskeldammer vil litt om senn kunne fylles med sarr. De er derfor
lite egnet til å avhjelpe isproblemene.

2.8.3 Hva kan gjøres med en iskork eller isdam som har
satt seg fast?

Når isgangen først er startet, er det lite vi kan gjøre for å hindre ismassene

i å stoppe opp og sette seg fast. Vanligvis løsner ismassene av seg selv et-
ter at det har bygd seg opp tilstrekkelig vanntrykk ovenfor. Men mange

steder fører dammen til skader og oversvømmelser, eller til at elva tar seg
nytt leie utenom isdammen.

I slike tilfeller kan vi forsøke å åpne råk gjennom isdammen for å lede
vannstrømmen forbi. Det vil også kunne føre til at isen løsner og flyter vi-
dere nedover vassdraget. Dette kan være et vanskelig og til dels farefylt ar-
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beid som må planlegges nøye. Arbeidet skal bare utføres av erfarne og lo-
kalkjente rnaskinfØrere med tilstrekkelig stor gravemaskin. Et eksempel på
vellykket graving er vist i figur 2.11.

Vi skal imidlertid alltid være oppmerksom på at ismasser som løsner,

vil kunne skape isproblemer lenger nedover i vassdraget. Det er derfor me-

get viktig å vurdere konsekvensene av tiltakene i hvert enkelt tilfelle.

I enkelte tilfeller kan vi også oppnå gode resultater ved å sprenge med
dynamitt eller andre typer sprengstoff. Dette sprengingsarbeidet er imid-
lertid ikke uten faremomenter. Det ser ut til at mulighetene for å lykkes er
størst dersom sprengningen kan konsentreres om enkelte store isblokker
som låser isdammen. I sterk kulde vil det vanligvis være nytteløst å prøve

å sprenge råk. Råka fryser igjen fortere enn noen klarer å sprenge.
Isganger og isdammer skal behandles med respekt og forsiktighet. Det

er store krefter i sving. Både sprengning og graving skal utføres med den
aller største omtanke der det tas hensyn både til de personene som utfører
dette farefulle arbeidet, og til byggverk, boliger og kommunikasjonsanlegg
nedstrøms. Noen ganger ligger gjerne isen sikrest der den er.
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Fig 2.11 Graving av  råk i isdam i Surna.
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Figur 2.12 Sandstrøing for å åpne råk i Neidenclva, Finnmark.

Figur 2.13 Etter en tid har det dannet seg en åpen råk etter den sandstrødde traseen.



2.8.4 Framskynde smelting ved å strø med sand o  l

Figur 2.14
Graving av avledende

grøfter i svellende
isdekke konsentrerer

vannstrømmen og kan
gi rask nedskjæring i

ismassene . Tysla i
Rendalen, Hedmark.

I mange elver vil det i løpet av vinteren kunne danne seg et tykt og mas-
sivt isdekke som representerer en trussel ved en eventuell vårisgang. Da
kan det  være  fornuftig å hjelpe naturen ved å framskynde smeltinga uto-

ver våren. Dette gjøres ved å strø sand eller et annet mørkt materiale
(Oddakalk o 1) utover istlata. Sandlaget må være så tynt at det ikke virker
til å isolere isen. På den måten absorberes mer av solstrålinga i isoverfla-

ta. I praksis har vi sjelden anledning til å strø store arealer.  Det anbefales
derfor å konsentrere seg om  å  strø en stripe langs strømdraget slik at
smeltevannet på  isoverflata  etter  hvert  samles og gradvis bidrar til å åpne
en råk.  Denne metoden ble blant annet brukt med god virkning i Neiden-
elva i Finnmark våren 1996 ,  se figurene  2.12 og 2.13.

2.8.5 Graving av grøfter i svellende isdekke
Mindre elver og bekker kan tettes igjen av kjøving og svelling. Dette
skaper igjen problemer ved at det presses  vann ut  av elveleiet og inn på
boligområder og veger. For å hindre dette kan vi grave grøfter i isen for å

konsentrere dreneringa og hindre
at det sveller utover i uønskede
retninger. En gravemaskin med
smal grøfteskuffe egner seg godt
til dette arbeidet. Slike isgrøfter

c

' - har  også positive virkninger uto-
u ver våren ved at smeltevannet

som går oppå isen, samler seg i

` y disse grøftene. På samme måte

:' som ved strøing får vi da raskere
åpnet en bekk eller en råk.

iY y

, I,- .
Foto: ARE MOBiEK,  NVE
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2.9 Transport på is

2.9.1 Generelt om transport på snø- og isveger
Vi har lange tradisjoner for å bruke is som transportveg vinterstid. Dette
gjelder særlig der det ikke  finnes bruer og veger. Entreprenører og etater
som driver anleggsdrift med transportbehov om vinteren,  har betydelig er-
faring i å utnytte snø, is og tele som solid underlag for transportveger, f eks
til å transportere byggematerialer og tungt anleggsutstyr til vegløse ar-

beidsplasser .  I mange tilfeller vil betydelig dyrere helikoptertransport være
alternativet.

Tradisjonelt blir skogsdrift og tømmertransport mange steder i landet

basert på vinterdrift.  For å kunne utnytte isbruer og snøveger planmessig,
må det legges til rette for transport fra det tidspunktet snøen og frosten
kommer.  Isolerende snølag må fjernes eller kjøres ned for å øke tykkelsen
på is- og telelaget under.  Isbruer med innlagt armering av trær,  greiner,
kvist  og kvas gir i kalde perioder solid underlag for tunge tømmerlass.

2.9.2 lsbruer og isens bæreevne
Et isdekke vil delvis bære last gjennom sin oppdrift i vannet, men først og
fremst ved at det er en plate på et elastisk underlag. Tøyninger i isen vil
dermed være en funksjon av istykkelse, elastisitet, last og lastfordeling.
Maksimal tillatt kjøretøyvekt på et isdekke bestemmes hovedsakelig av
tykkelsen på og strekkstyrken i isen. Is har også såkalte tidsavhengige
egenskaper, slik at isdekkets nedbØyning også er en funksjon av last og tid.

For flytende isdekker kan vi skille mellom tre typiske tilfeller av last:

Korttidslast,  f eks fra et kjøretøy som beveger seg over isen. Ved hurtig

belastning kan vi anta at isen oppfører seg som et rent elastisk, sprøtt
materiale. Maks strekkspenning er avgjørende for hva som er nødven-
dig istykkelse.

Bevegelig last,  f eks fra kjøretøy i fart, hvor det dannes en bølge foran
kjøretøyet (under isen). Ved en viss kritisk hastighet vil det skapes reso-
nans som medfører sterkt økende deformasjoner. Den kritiske hastighe-
ten er avhengig av vanndybde, istykkelse og dempingsforhold.

Langtidslast,  f eks fra parkerte kjøretøy eller materiell. Langtidslast fø-
rer til plastisk flytning eller krypningsutvikling og rekrystallisering i
isen. Det er komplisert å beregne bæreevne for langtidslaster.
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Figur 2.15
Sammenlikning
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Vi mangler egne norske retningslinjer eller dimensjoneringskriterier for
bygging og drift av isbruer. Arbeidstilsynets publikasjon nr 485 «Kjøring
på is», som i stor grad er rettet mot skogbruk og jordbruk, gir imidlertid et
grunnlag for å planlegge slike operasjoner.

Figur 2.15 viser hvilke krav ulike nasjonale og internasjonale institu-
sjoner har til istykkelse ved ulike belastninger. Det er store forskjeller i
kravene, spesielt for store laster. Forklaringen på dette kan være både is-
kvalitet og prøvemetodikk, se Andersen (1997).

Eksempel 2.1

Dersom lasten er konsentrert, f eks et kjøretøy eller et menneske som beveger

seg på isen, kan vi anslå nødvendig istykkelse etter følgende tommelfingerregel:

P=Ah2

der P = tillatt islast (N)

h = istykkelse (mm)

A = konstant (N/mm2)

A = 1,0 N/mm2 gir en viss sikkerhet mot gjennombrudd for god kjerneis.

• 'Treasurey Board of Canada--"
i US Anny, CRREL---- i

rican PrA wood AssocA p .me
Road Admin. i-
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'fNVE
+ Arbeidstasynet
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Temperatur og is Kap 2

Eksempel 2.2

Dersom isen skal bære en jevnt fordelt last , eller isen bare har liten utstrekning
(isflak), kan lasten bare tas opp  gjennom isens  flyteevne. Med tetthet 900

kg/m; oppnås maksimal lasteevne:

Q = g (1000 - 900)h = 980 h N/m'-

Overskrides denne  lasten , begynner vann å trenge opp på isoverflata, og isen

synker.

Vi kan forbedre bæreevnen i isbruer ved å legge inn materiale med låg tett-
het i isen, f eks sagmugg og kvist.

2.9.3 Faktorer som innvirker på isbruers bæreevne
NVE har  med utgangspunkt i egne erfaringer og studier fra utenlandsk lit-
teratur satt opp følgende faktorer som innvirker på isbruers bæreevne:

Vegvalg på elver og vann/innsjøer
• Stilleflytende og grunt vann gir tykkest is og størst sikkerhet.

• For grunt vann kan skape problemer med oppbrekking.

• Atkomst bør legges der stranda er langgrunn.

• Farligst er smale elvestrekninger, områder rundt lokale grunner og par-
tier med sterk strøm.

Kjøretøyets hastighet
• Ved for låg hastighet oppstår det store bøyingspåkjenninger rundt kjø-

retøyet.

• Ved for høg hastighet kan det oppstå resonans. Ved en hastighet fra 25
til 30 km/t kan bølgen foran kjøretøyet føre til store påkjenninger på isen.

• Hastigheten bør være mellom 5 og 25 km/t.

• Unngå å parkere med tungt lass på isen

Oppsprekking av isen
• Kraftig oppsprekking av isen reduserer bæreevnen.

• Mindre sprekker vil ikke redusere bæreevnen, men bør gis tid til gjen-
frysing før neste overfart.
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Snø på is
• Virker både som last og som isolasjonsmateriale.

• Snørydding øker istilveksten. Lokale påkjenninger dannes ved brøyte-
kantene. Derfor:

- Brøyt i minst 30 meters bredde, der det er plass til det.

- La ikke brøytekantene være høgere enn 2/3 av istykkelsen.

- Bevar 5-10 cm kompaktert snø.

Temperatureffekter
• Bæreevnen reduseres ved stigende temperatur. Effekten er mye større

for sjøis enn for is av ferskvann.

• Canadiske myndigheter anbefaler:

- Reduser antatt bæreevne med 10 % pr dag når lufttemperaturen
overstiger - 1 °C.

- Avbryt kjøring etter 4 dager dersom lufttemperaturen overstiger + 4 °C.

Forsterking av isbruer
Istilveksten er mye større på isoverflata enn på undersiden. Dette kan vi ut-
nytte ved å sprøyte på vann for å øke istykkelsen. Vannet påføres i flere
tynne lag med tilfrysing mellom hvert lag. Effekten er størst ved forster-
king av tynn is. Den «kunstige» isen har i utgangspunktet ikke samme styr-
ke som «naturlig» is.

Armering kan forsterke en isbru ytterligere. Dette kan en gjøre bruk av
på steder med store påkjenninger, atkomstveger o 1. Bark og trestokker eg-
ner seg godt som armeringsmateriale.

Figur 2.16 viser eksempel på et armert vegtverrsnitt fra James Bay lee
Bridges 1972-1973 (Hoseth, 1997).

Erfaringer fra James Bay:
•  Mer enn  3000 overfarter, høgeste last var 70 tonn.

• Armering reduserte behovet for istykkelse med 25-35 %.

2.9.4 Bruk av isbruer
Det ser ikke ut til at noe land har nasjonale eller enhetlige retningslinjer for
bruk av isbruer. Følgende «sikkerhetsregler» er eksempel på kriterier for

' forsvarlig drift av isbruer.
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Første gangs bruk
• Faren for brudd er størst ved de første  belastningene.

• Kjør først med åpen dør  og med tau  fra fører  til annen person ca 50 m
fra kjøretøyet.

• Observer graden av oppsprekking rundt kjøretøyet. En sprekk er ikke
farlig. Rygg derimot tilbake ved flere sprekker og tiltakende oppsprek-
king,

Under drift
• Sett opp skilt ved alle nedfarter med: Adgang forbudt, eventuelt farts-

grense, lastgrense og antall kjøretøy.

• Marker med peler/vegstikker langs den ene siden.

• Registrer regelmessig istykkelse, isens beskaffenhet og sprekkdannelser.

• Beskytt mot sollys, f eks ved å påføre sagspon.

Figur 2.16
Armert isveg.
James Bay,
Canada,  1972-1973.
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VASS  DRAGSITYDRAULIKK

3.1 Hovedtrekk ved frispeilstrømning
3.1.1 Betingelser for strømning
Fritt vannspeil skiller strømning i vassdrag og kanaler fra strømning i fylte
rør eller tunneler, der vannets bevegelse begrenses av faste overflater. Ved
fritt vannspeil er det normalt tilnærmet konstant atmosfærisk trykk. Der-
med vil vannspeilet innstille seg slik at det følger naturlovene.

Strømning i vassdrag og kanaler styres av følgende naturlover:

• kontinuitetsprinsippet, se avsnitt 3.2

• loven om kraftbalanse, se avsnitt 3.4

• loven om energibalanse, se avsnitt 3.5

3.1.2 Strømning med varierende vannspeil
Figur 3.1 viser et eksempel på strømning med varierende vannspeil og
vanndyp. Begrepene i figuren blir forklart nedenfor eller i senere avsnitt.

Når vann strømmer over en terskel, bestemmes strømningsbildet til å
begynne med av vannets akselerasjon, dvs av treghets- og tyngdekreftene.
For relativt korte utløpsparti er friksjonskreftene som regel så små at de har
liten betydning.

Fortsetter vannet over i et hellende løp, får friksjonen større betydning.
I en overgangssone blir strØmningsbildet bestemt både av akselerasjons-
og friksjonskreftene. Vannhastigheten vil øke inntil friksjonen er så stor at
den energien som går tapt, tilsvarer innvunnet potensiell energi. På en til-
strekkelig lang strekning med jevn helning vil bunn og vannspeil bli paral-
lelle. Denne situasjonen er derfor ofte kalt parallellstrømning. Nå er  nor-
malstrØmning  mest brukt, og dette begrepet kommer vi til å bruke videre,
se 3.3.2.
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M2-kurve

Figur 3.1 52-kurve
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Ved overgang fra bratt til slakere kanal vil vannmassene bli retardert, og
det dannes en ny overgangssone. Er helningsforskjellen stor nok, blir det
diskontinuitet i vannspeilet, det vi kaller et  vannstandssprang.  Her er det
trykk og impulskreftene som bestemmer. Over det korte partiet er frik-

sjonskreftene igjen så små i forhold til de øvrige kreftene at friksjonen kan

neglisjeres. Vannstandssprang kan også oppstå når vannløpet innsnevres,
selv om helningen er uforandret.

Vannspeilet nedenfor vannstandsspranget bestemmes blant annet av av-
standen til utløpet og forholdene der. Er kanalen lang nok, kan den få ny
normalstrømning.

3.2 Kontinuitetsprinsippet
Kontinuitetsprinsippet sier at samme vannmengde som strømmer inn i et
område, enten må strømme ut igjen eller lagres i området.

Det enkleste eksemplet er en horisontal vannflate (innsjø, demning)
med forskjellige vassføringer, Qi„,, og  Q,  og overflate A°. Vannivået vil
endre seg Ay i løpet av tidsrommet At, som illustrert i figur 3.2:

(Qinn - Qu() -  Ot = A„ •  Ay  (3.1)

Denne formelen kan også brukes for  en tilnærmet  horisontal kanalstrek-

ning. Denne enkle beregningsmåten kalles «hydrologisk  ruting».
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Figur 3.2
Kontinuitetsprinsippet.
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Ofte varierer  Ay så mye  langs et vannløp at det blir nødvendig å bruke
«dynamisk ruting», som tar hensyn til at tverrsnittsarealet varierer langs
kanalen. Dette beskrives  ved St Venants likninger,  se siste  del av 3.3.1.

3.3 Forskjellige typer strømning

3.3.1 Stasjonær og ikke-stasjonær strømning
Stasjonær strømning  vil si at vannstanden på et sted er konstant, og strøm-
bildet fra tid til  annen  er uforandret. Stasjonær strømning kan omfatte både
uniform og ikke-uniform  strømning, se kapittel 3.3.2.

I likning  (3.1) er da Qnt = Qinn Og Dy = 0

Ikke-stasjonær  strØmning  betegner  situasjoner der:

• vannstanden stiger : Qnt < Qinn

• vannstanden synker : Qt > Qinn
• strømbildet fluktuerer:  bølger, virvler

Ikke-stasjonær strømning opptrer i vassdrag blant annet ved rask foran-
dring av vassføringa, enten naturlig eller ved regulering. Ofte er slike en-
dringer så langsomme at vi kan benytte formler for stasjonær strømning
uten store feil. Men det er en del viktige unntak:

• isganger og store flomforløp

• dambrudd

• situasjoner like nedstrØms kraftstasjoner ved hurtige på- og
(effektkjøring)

• luker som kan åpnes så raskt at det dannes bølgefronter



Nøyaktig beregning av ikke-stasjonær strømning krever likninger med ak-
selerasjonsledd.

Eulers likning  gjelder for todimensjonal kanalstrømning:

)

ås(p + n)+Ø., > ;  a =(vav

s +
av

) (3.2)

hvor s = lengde langs tilfeldig valgt akse, p = trykk, z = høgde over nullnivå,

y=  spesifikk vekt av vann =  (p g),  p = tetthet av vann, v = hastighet, t = tid

Ved stasjonær strømning forenkles likning  (3.2) til

d dv

ds(°+yz)+pvas=0
(3.3)

St Venants likninger  kan brukes for beregning av de vanligste endringer av

vassføring i vassdrag

e)+ A=0 ; Q+d(Q z lA)+gA-gAS„+ gAS,,=O (3.4)
dx at dt dx dx

hvor Q = vassføring, A = strømtverrsnitt, t = tid, y = vanndybde, S„ = bunnhel-

ning, S„  =  energihelning.

I dag brukes nesten alltid numeriske programmer til å beregne ikke-stasjo-
nær strømning, se kapittel 11.

3.3.2 Uniform  og ikke-uniform strømning
Uniform strømning  opptrer når strØmningstverrsnittet er uforandret i
strømretningen, dvs at både dybde og bredde er konstant.

Ikke-uniform strømning  er karakterisert ved at dybden y og/eller bred-
den B endrer seg i strømretningen. Eksempel på dette er gitt i avsnitt 3.8.

Normalstrømning  er en likevektssituasjon som all strømning i åpne ka-
naler med konstant tverrsnitt vil tilnærme seg asymptotisk. Teoretisk må
en kanal være uendelig lang før normalstrømning inntrer. I praksis tillates
visse tilnærminger. Normalstrømning er uniform strømning.

Normalstrømning kan beregnes med kjente formler som Darcy-Weisbachs for-

mel og Mannings formel, se 3.5.6 formel (3.19) og (3.20). Skjærspenning kan

beregnes med formel (3.8).

3.3.3 Rolig og strykende strømning
Samme vannmengde kan strømme enten  rolig  eller  strykende,  med to for-
skjellige vanndyp avhengig av bunnhelning og forholdene oppstrøms og
nedstrØms. Dette henger sammen med energiforholdene, se avsnitt 3.5.
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Rolig strømning kalles også  underkritisk,  mens strykende strømning kalles
overkritisk.  Begrepet  kritisk strømning,  som markerer overgangen mellom
de to strØmningsforholdene, er definert ved formelen:

Q2B
= 1 (3.5)

gA '

For en rektangulær kanal kan vi omskrive formelen slik at den gir  kritisk dybde:

Y, ='
g

(3.6)

Her er Q = vassføring, q = vassføring pr breddeenhet, B = bredde av vann-
flata, A = strømtverrsnitt, g = tyngdeakselerasjon, y,= kritisk dybde.

Froudes tall  kan også brukes til å vurdere overgang mellom de to
strømningsformene. Froudes tall er definert slik:

Fr = v (3.7)
gv

Fr < I for underkritisk  strømning
Fr = I for kritisk  strømning
Fr > I ved overkritisk  strømning

Ved overgang fra rolig til strykende strømning, f eks over en terskel eller
under et smalt bruløp, får vannspeilet glatt overflate som faller bratt i
strømretningen uten å tape nevneverdig energi. Vi sier gjerne at «dybden
går gjennom kritisk».

Ved overgang fra strykende til rolig strømning stiger vannspeilet i
strømretningen inntil helningen blir for bratt til å være stabil. Dermed blir
det dannet et lokalt vannstandssprang med sterk turbulens og stort energitap.

3.3.4 Turbulent  og laminær strømning
I turbulent strøm beveger vannpartiklene seg i uregelmessige baner om-
kring hovedretningen .  I laminær strøm glir partiklene i parallelle sjikt som
ikke  blandes. Strømmen er turbulent når Reynolds tall Re  = V • L / v er
større enn en grenseverdi som varierer med geometrien.

V  = hastighet
L = lengde, f eks dybden
v = vannets viskositet (ca 10-6 m2/s)
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Brukes vanndybden som lengden L, er strømmen helt turbulent når

Rei  12  500.
I praktisk hydraulikk er nesten all strømning turbulent. Lam.inær strøm-

ning opptrer bare i svært tynne sjikt med liten hastighet, f eks i grenselaget
nær en flat bunn.

3.4 Kraftbalansen

3.4.1 Kort oversikt
Kraftbalansen omfatter summen av:

• bevegelsesmengde  (p - q - v)

• trykk

• gravitasjonskrefter (vekt)

o akselerasjonskrefter (f eks i bend og tverrsnittsendringer)

o friksjonskrefter

3.4.2 Beregning av skjærkraft mellom vannet og bunnen
Kraftbalansen mellom to tverrsnitt 1 og 2 er vist i figur 3.3. Det må være

en kraft mellom bunnen og det strØmmende vannet. Det er naturlig å se på
den som en skjærkraft langs bunnen. I figuren betegner r, gjennomsnittlig
skjærspenning over den våte overflata, mens per vannets spesifikke vekt.

Hydraulisk radius R = A/P.

Uniform strøm:  Så lenge bunn og
vannspeil er parallelle og strØmtverr-
snittet _ snittet konstant, vil trykk og beve-
gelsesmengde i de to snittene være

yo like store og motsatt rettet. Følgelig
in må skjærkraften alene balansere

1
a 2

vektkomponenten av væskeelementet
langsetter kanalen. Figur 3.3 viser at

1= I3
co -P•L=p•A•L•sina

Figur 3.3 A
Kraftbalanse. Ved små helninger gjelder sin a = I,

p som  sammen med  R = A/P gir skjær-

spenningen:
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'to=y•(A/P) - sin a=y•R•I

Eksempel 3.1

(3.8)

En kanalstrekning har helning I =  1: 1000, konstant tverrsnittsareal A = 200 m2

og våt periferi P = 50 m, som gir hydraulisk radius R = A/P = 200/50 = 4 m.

Vannets spesifikke vekt y= g • p = 9,81 • 1000 = 9810 N/mj.

Innsatt i (3.8) gir det:

T)) =y•R•1=9810•4•0,001

= 39.24  N/1112

Denne t vil bevege grus på opptil 40 mm, se kapittel 4.

Ikke-uniform strøm:  Dersom Ie  = helning av energilinjen  settes inn i lik-

ning (3.8) i stedet for bunnhelningen I, blir formelen generelt gyldig også
for stasjonær, ikke-uniform, strøm, det vil si steder hvor bunn og overflate
ikke er parallelle.

to=y'R'le (3.9)

Bred kanal:  Når bredden B øker i forhold til dybden, vil hydraulisk radius
R -> y0. For å innføre R = y,, forutsettes det gjerne at B/y„> 15.

3.4.3 Vannstandssprang
Ved overgang fra overkritisk til underkritisk  strømning  stiger vannspeilet i
strømretningen  inntil helningen  blir for bratt og det oppstår  et vannstands-
sprang, figur 3.4. Når følgende antakelser gjelder:

• friksjonen mot bunnen kan neglisjeres (kort strekning)

• helningen på bunnen er liten

V2 KY2 .

V1
Y1

/
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gir kraftbalansen (trykk + bevegelsesmengde) i lengderetningen:

2 O

y
y2 +p9v , =Y

y2+P9v,

Ved å innføre q = v - y og Fr2 = v2/(g • y) fra likning (3.7), kan likningen lø-
ses og gir:

Y, _ 1 ( 1 +8Fr12 -1) (3.10)

De to dybdene y1 og Y2 kalles gjerne korresponderende dyp. Forholdet
y1/y2 er entydig bestemt av Froudes tall ovenfor vannstandsspranget. Når q
= konstant, øker y2 når y 1 avtar.

Energitapet i et vannstandssprang
Vannstandsspranget  kan sies  å være  naturens måte  å bli kvitt overflødig
energi på. Vi kan vise  at energitapet  OH er lik:

.
AH  =(y2 -y1),

4y1y2
(3.11)

Eksempel 3.2

Etter en bratt strekning strømmer vann ut i en kanal med horisontal bunn med

hastighet v1 = 4 m/s og vanndybde y1 = 0,5 m.

Likning (3.7) gir Fr, 2 = v1 2/gyt = 42/ (9,81 • 0,5) = 3,26

Siden Fr > 1 har vi overkritisk  strømning.

Likning (3.10) gir nå  y, =
0,

( + 8.3,26 -1) =  1,05 m.

Vannstanden nedstrøms blir 1,05 m.

Likning (3.11) gir OH = (1,05 - 0,5) 3/ (4.0,5.1,05) = 0.31 m

Det oppstår et konsentrert energitap som tilsvarer en vannhøgde på 0,31 m

Utseendet av vannstandsspranget varierer med størrelsen av Froudes tall
(likning 3.7). For låge verdier av Froudes tall oppstår det vesentlig bølger
som er virksomme over en større lengde av kanalen. Etter som Froudes tall
øker (kraftig overkritisk strømning), blir energidissipasjonen mer intens,
men den foregår relativt sett over en kortere lengde, se figur 3.5.

Nedenfor terskler og bratte strekninger hvor det dannes vannstands-
sprang, anlegges det gjerne en grop (energidreper) for å stabilisere sprang-
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Fr = 1.0 - 1.7  Bølgende sprang

Fr = 1.7 - 2.5 Svakt sprang

Fr = 2.5 - 4.5 Svingende sprang

----

Fr  = 4.5 -  9.0 Stasjonært sprang

Fr > 9.0  Kraftig sprang

et, dvs sikre mot at vannstandsspranget «vandrer» langs kanalen. Groper
av denne typen må vanligvis erosjonssikres, og de blir derfor dyrere jo
lengre vannstandsspranget er, se figur 3.5.

3.5 Energibalansen

3.5.1 Bernoullis formel
Integrasjon av Eulers likning (3.2) gir Bernoullis formel. Den gir energiba-
lansen til en væskepartikkel uttrykt som «høgder»:

H=z+p+ V2  (3.12)
Y 2g

• H kalles  energihøgden  eller  BernoullihØgden  og refereres til et valgt
nullnivå.

• z kalles  stedshØgden  for partikkelen og måles fra samme nullnivå som H.

• p/ykalles  trykkhØgden  og er trykket omregnet til væskesøyle. Vanligvis
ser vi bort fra atmosfæretrykket og setter p = 0 ved vannspeilet.

• v2/2g kalles  hastighetshØgden  og representerer vannpartikkelens kine-
tiske energi.
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3.5.2 Spesifikk energi og kritisk strømning
Spesifikk  energi  for en kanalstrøm defineres som energihøgden over kanal-
bunnen,  dvs med bunnen som referansenivå. Kaller vi vanndybden  y, får vi
av (3.12):

Figur 3.6
Trykkforhold

i åpne kanaler.

E= v+2 (3.13)
S

For et  vilkårlig tverrsnitt  med vassføring Q og tverrsnitt A:

E= y+(Qz g )  (3.14)

Kritisk strømning  for en gitt vassføring Q defineres  som den situasjon som
gir minst  spesifikk  energi . Se formler  i avsnitt  3.3.3 og ellers avsnitt 3.6.

3.5.3 Vertikal trykkfordeling
Vanligvis er det godt nok å anta at hastighetshøgden er konstant fra over-
flate til bunn i et vertikalt profil. De to andre leddene i Bernoullis formel
vil alltid variere fra overflate til bunn:

Dersom både bunn og vannspeil har moderat helning, som i figur 3.6a,
vil trykkhøgden p/y i et punkt A være lik dybden under vannflata. Dette
kalles  hydrostatisk trykkt)rdeling.  Vannspeilet tilsvarer da trykklinjen for
alle punkter i vannstrømmen.

vanlige kanaler med liten helning,  se figur 3.6a, er det nøyaktig nok å
sette z + p/y= z,, + y, som innsatt i (3.12) gir den enklere formelen:

H=zb+y+v2/2g

O

y P/r A
B

*Zb Zi
Datum

(a)
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I svært bratte skråninger,  se figur 3.6c, vil det komme inn en korreksjon av
leddet  p/y  Vi får da:

H = zn + y• cos2 a+ v2/2g (3.16)

Ved helning 1:10 blir denne korreksjonen på 1 %. I de fleste praktiske situ-
asjoner kan vi sløyfe korreksjonen. Unntak er nedstrømssiden av terskler
og overløp og svært bratte renner.

På steder der strømlinjene krummer sterkt vertikalt, for eksempel:

• over terskelkanter, se figur 3.6b

• i bunnen av skråninger som flater ut

kan vi ikke alltid regne med hydrostatisk trykkfordeling, men må benytte
likning (3.3).

3.5.4 Friksjonsfri strømning
Over korte strekninger langs en strømlinje med liten turbulens kan vi i
praksis regne at energihøgden H er konstant. I virkeligheten vil det alltid
være energitap på grunn av turbulens og friksjon.

Betydningen av hastighetshøgden i Bernoullis formel kommer fram når
en vannstrøm passerer en kort terskel eller innsnevring, f eks en bruåpning.
Hastigheten øker lokalt, mens energihøgden H kan regnes uforandret over
en så kort strekning.

Eksempel 3.3
Strømning over terskel

Vi ser på en 40 m bred elv med jevnt hellende bunn og rektangulært tverrsnitt.

Ved flomvassføring 400 M 31s er elva 4 m dyp og har normalstrømning. På

grunn av regulering kan vassføringa bli svært liten, og det er ønskelig å bygge

en 0,5 nm høg terskel.

a) Hvordan blir vannflata endret over terskelen?

b) Hvor høg kan terskelen være uten at vi får kritisk strømning over den under

flom?

81



Figur 3.7
Energifordeling

over dykket  terskel.

Spørsmål a:
Vi ser først på  situasjonen  uten terskel:

Likning (3.15) gir:

H = zt, + y + v2/2g = konstant

g=400/40=10m 3/sprm

v= q/y = 10/4 = 2,5 m/s

Med bunnen som referansenivå (Zh = 0) blir energihøgden:

H=0+4,0+2,52/(2•9,81)=4+0,32=4,32m

I=konst

Med terskel  øker hastigheten  lokalt over  terskelen , og da øker også  hastighets-
høgden  v2/2g.  Siden H er konstant,  må vannflata  derfor synke over  terskelen og så

eventuelt stige igjen dersom hastigheten går tilbake til opprinnelig verdi, se figur 3.7.

Vi kaller dybde  og hastighet over terskelen  for yt og vt  og setter  vt = q/yt På

terskelen  er Zbt = 0,5 m i  forhold til bunnen uten terskel . Ved å omforme (3.15)

og sette inn tall  gir det:

Yt= H - znt - q2/ (2gyt2)

Yta= (H - znt) yte - q2/ (2g)

yta = (4,32 - 0,5) yt22- 102/ (2g) = 3,82 yte- 5,10

(3,82 - y,) yt22 = 5,10

Ved å prøve oss fram finner vi yt = 3,37 m

4,0 - (3,37  + 0,5) = 0,13 m

Vannflata over terskelen ligger  0,13 m lågere enn uten terskel.

Spørsmål b:

Vi får  oppstuving dersom strømninga  «går gjennom kritisk» over terskelen,
fordi det da ikke lenger er mulig å senke vannstanden over terskelen så mye
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som Bernoullis formel tilsier.

Vi kontrollerer kritisk dybde, likning (3.6):

9  =(102/9,81) U3 = 2,16 m< 3,37 m_ -',
g

Vanndybden over terskelen er altså stØrre enn kritisk dybde med 0,5 m terskel.

Det betyr at vi ikke får oppstuving for denne terskelen.

Kritisk strømning oppstår når vanndybden over terskelen er y, = 2,16 m. Det

tilsvarer hastighet:

v,  = g/y ,  = 10/2,16 = 4,63 m/s

v'--/2g = 4,632/2g  = 1,09 m

H - vC2/2g - y, = 4,32 - 1,09 - 2,16 = 1,07 m

Maksimal terskelhøgde er 1.07 m

3.5.5 Energibalansen med friksjon
Tapt energi på grunn av turbulens og friksjon over terskelen ble neglisjert i
figur 3.7. I virkeligheten vil det være et  energitap  hf slik at energihøgden
synker i strømretningen, se figur 3.8.

Bernoullis formel (3.12) brukt på to tverrsnitt merket med 1 og 2 gir:

Bernoullis likning:

zbl+y,+v,2/2g=zh-+y-+v22/2g+hf (3.17)

I kanaler med jevn helning gjelder hf = I, - L og (zh, - zh2) = It> - L

Energihøgda
V12/2g Ener itap ht

Vannflate v

y 1
v22129

Bunn Figur 3.8
Y2

Kanalstrømning
Zbi ' med friksjon.

Zb2
Nullnivå L
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I,= helning på energilinjen, og 'b = helning  på bunnen.  Innsatt i (3.17) gir det:

Bernoullis  likning for  åpne kanaler:

Y, + v12/2g = Y2 + v,2/2g + L (Ie -1b) (3.18)

3.5.6 Beregning av friksjonsleddet hf
Friksjonsleddet hf i Bernoullis likning (3.17) tenkes ideelt å bestå av et
jevnt fordelt tap langs strekningen mellom de to tverrsnitt 1 og 2.

Over strekninger med tilnærmet konstant tverrsnitt og uniform strøm-
ning gjelder  Darcv-Weisbachs formel:

hl _ f L v_' (3.19)
4R  2g

Friksjonsfaktoren f finner vi av Moodys diagram, se figur 3.9.

Diagrammet er utarbeidet for rørstrømning og er derfor basert på dia-
meteren D. For kanaler settes D = 4R inn i diagrammet. For å bruke dia-
grammet trenger vi også verdier for kinematisk viskositet v og absolutt ruhet
e, se figur 3.10. Figur 3.10 gir ruhetstall for rør. For kanalbunn bruker vi i
stedet størrelsen på bunnruheten, e = k, som tilnærmet kan settes lik k = dom.

010
Transisjonsområde
(ustabilt)

0  ---
0 08- Fullt utvikla turbulens.

0.050.07 0.04
0.06 -

0.05

0.03

0.02
å -0.015

0.04 % • 0.01
CD 0.008 m
ø

0.03
ø 0.006

0.004
ø 0.025 j I •

22
R0.002 m

x 0.02
LL CD

0.001
0.0008
0.0006

0.015 Hydraulisk glatt
0.0004
0.0002

Fig 3.9 -0.0001
Moodys diagram for 0.01 - 0.00005

ruhetsfaktor k i Darcy- 0.009-
0 008 0 00001. -

Weisbachs formel 11

.
2 34568 2 345 68 2 34568 2 34568 2 34,58

(3.19). 103 104 105 106 107 108

Reynolds tall Re = D_V
lY
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3•10's
2 ,

E
10-s

8-
6-?

.
4-

3.10-7.,

0"  20' 40' 60'  80°  100'
T(C)

ABSOLUTT RUHET  E i mm, nye rør

Glass,  kobber, messing, bly, plast - Glatt
Valset jern og stål 0.03-0  .09
Asfaltert støpejern 0.06-0,18
Støpejern 0.06-0.24
Betong 0.12-0.60
Naglet stål 0.30-3.0
Tre 0.2-1-0

En annen måte  å  finne  hf på er  å bruke  Mannings  formel:

v=  MR 2/31112 (3.20)

Ved å innføre 1= hr /L kan den omskrives til:

h.t= M2R4rs
V. (3.21)

I  engelsk litteratur brukes n i stedet for M, der n = 1/M. Empiriske verdier
for M finnes i tabell 3.1, gjengitt etter Ven Te Chow (1959).

På kompliserte strekninger kan h,  være sammensatt av:

• jevnt friksjonstap på noen delstrekninger,  som kan beregnes med (3.20)

og (3.21)

• lokale energitap  ved innsnevringer, utvidelser, terskler, bend, forgre-
ninger, sammenløp og brå endringer av helning eller friksjon, se lik-
ningene (3.22) og (3.23)

Fig 3.10
Kinematisk viskositet
og absolutt ruhet.
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Tabell 3.1 Verdier  av Mannings ruhetstall M for kanaler  og vassdrag

Kanaler med sider og bunn av Vanlige Naturlige vassdrag Vanlige M-
M-verdier Småbekker ,  bredde <30 m verdier

Metall malt 60-77-83 Rette,  rene, uten kulper, med
korrugert 33-40-48 full vassfødn . 30-33-40

Tre høvlet, umalt 70-83-90 Samme, men mer stein og planter 25-29-33
uhøvlet 66-77-90 Rene, svinget, noen kulper 22-25-30
planker 55-67-83 Samme,  men noe tanter o stein 20-22-29

Betong glatt 63-70-90 Samme, men mer stein 17-20-22
puss på grus 50-59-66 Samme, låg vannstand, delvis 18-21-25
sprøytet 40-50-60 tørrlagt 12-14-20
samme på råfjell 37-45-58 Uryddige, kulpet, 7-10-13

plantebevokst
Svært tilvokst kulet.  Flomløp

Støpt bunn glatt steinmur 50-59-66 Fjellbekker uten vegetasjon i
med sider stein i mørtel 40-50-60 løpet, men bevokst på sidene:
av: betongblokker 33-40-50 Bunn av grus, stein og 20-25-33

riprap 28-33-50 blokker 14-20-25
Bunn av store steinerog

blokker
Grasbunn betong 40-50-59
med sider stein i mørtel 38-43-50 Flom  over åpent  landskap Vanlige M-
av: ri 28-30-43 verdier
Murstein glasert 66-77-90 Flomsletter, eng

vanlig i mørtel 55-67-83 Kort gras 29-33-40
Langt gras 20-29-33

Steinmur i mørtel 33-40-59 Flomsletter, åkerland
tørrmur 28-31-43 Uten vekster 25-33-50

Radvekster 22-29-40
Moden  grøde 20-25-33

Asfalt glatt 75 - 80 Busklandskap, lett med 14-20-29
ru 60 - 65 planter 6-13-25

Buskerog trær, sommer 9-16-29
Ruskero trær, vinter

Vegetasjon planerte sider Skog, tett lauvskog, sommer 5-7 -9
beskyttet med 20 - 33 Nyhogd land med stubber 20-25-29
grasvekst Tømmerskog, flom under 8-10-12

greiner 6- 8-10
Samme, men greiner under
flomnivå

Maskingravde og mudrede Vanlige Større elver,  bredde > 30 m. Vanlige M-
kanaler M-verdier M større enn fortilsv. småelver verdier
Rette og ren, nygravd 50-56-63 Regulærstrekning uten store
jevne ren, erodert 40-45-56 steiner  eller kantvegetasjon 17  40
jordkanaler grus, jevn, ren 33-40-45 Ujevne løp og grove  bunn- og

med kort ras 30-37-45 sideforhold 10 - 29
Mudret uten 25-29 -40 Lukkede ledningerog Vanlige M-

vegetasjon 17-25-29 kulverter, fri overflate : verdier
uregelmessig

Ujevne og uten 33-40-43 Ikke- Betongkulvert, rett 76-91-100
uryddige vegetasjon 30-33-40 metall Samme, m/bend og 71-83-91
jordkanaler gras og planter 25-29-33 kjøter 71-77-91

tett vekst, dyp 29-33-36 Samme, pusset 59-67-77
jordb., 25-29-33 Kloakkrør, rett 71-77-83
steinside 20-25-33 Samme,  upusset, 50-59-67
steinb.,planter stålform 63-77-83
grov b., ren Samme, upusset, ru 33-40-56
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Vassdragshydraulikk Kap 3

3.5.7 Lokale  falltap
Lokale energitap  kan oppstå ved breddeendringer og i skarpe kurver.

Ved utvidelse eller innsnevring er tapet proporsjonalt med forandringen
i hastighetshØgde før/etter endringen, men avhenger også av geometrien på
overgangen:

2 2 2 2

2g 2g u 2g 2gh;_K1(v2 -v')  og hu=K(v' - 2) (3.22)

der h, og h„ er tap ved innsnevring og utvidelse, og K; og K„ er konstanter
som finnes i diverse håndbøker.

I kurver er det ekstra falltap hk som varierer med retningsendringen A°,
forholdet mellom kanalbredden og kurveradien B/r og stØrrelsen Re = rV/v.
Noen nyttige verdier er samlet i tabell 3.2.

V = gjennomsnittshastighet

v = kinematisk viskositet (10-6 m2/s for vann 20 °C)

Er det mange kurver etter hverandre, kan summen av kurvefalltapene an-
slås ved å legge sammen alle retningsendringene Ø° og bruke formelen:

hk = 0,001  • IW • v2/2g (3.23)

Samlet falltap er summen av alle lokale tap og friksjonstap på strekninge-
ne mellom dem.

Tabell 3.2
Lokale energitap i noen bend og tverrsnittsendringer.  Faktor K
angir hvor stor del av hastighetshøgden som tapes, jf (3.22)
og (3.23).

Endrin eribredden
Innsnevnn erK UtvidelserK

Skarpe hjørner
Avrundetoptimalt
Avrundetvanli

05
0,05
0,1

0,11,0
0,2

Kurver
Re-31000 r/B=10

r/B K Re K
2,5 0,02 10000 0.59

2,0 0,07 30000 0,27
1,5 0,12 50000 0,25
1.0 0,25 70000 0,35
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Er hele strekningen uregelmessig ,  som i mange naturlige elveløp, må vi
ofte slå det hele sammen til en  gjennomsnittlig  friksjonsfaktor.  I slike til-
feller er Mannings formel mest brukt,  fordi det finnes en del empiriske
formler og tabeller for å bestemme Mannings M, tabell 3.1

Eksempel 3.4
Falltap ved  innsnevringer og bend
En kanal med bredde 10 m og dybde 2 m har vassføring 40 m3/s og altså has-

tighet 2 m/s.

SpØrsmål 1:
Hvor mye ekstra falltap blir det gjennom en kort, skarpkantet innsnevring til 8

m bredde og deretter utvidelse til opprinnelig bredde?

Svar:

Av tabell 3.2 finner vi Ki = 0,5 og K„ = 1,0. Hastigheten i innsnevringa er
40/ (8 •2) = 2,5 m/s. Innsatt i likningene (3.22) gir det:

hi = 0,5  (2,52 - 2,02) /2g = 0,06 m
h„ = 1,0 (2,52 -  2,02) /2g = 0,11 m

Ekstra falltap er 0,06  + 0,11 = 0,17 m
For sikkerhets skyld kontrollerer  vi at strømninga i innsnevringa  ikke går gjen-

nom kritisk,  se likning  (3.6). Kritisk dybde  i innsnevringa finner  vi av  likning
(3.6) der  vi setter inn  qi = 40/8 = 5  m3/s pr  m. Det gir y. = 1,36 m. Dybden i
innsnevringa  = dybden oppstrøms - falltap hi -  økning  i hastighetshøgde, dvs
2,0 - 0,06 - (2,52 - 2,02) /2g = 1,83 m), som ligger godt over kritisk dybde.

SpØrsmål 2:

Hvor mye ekstra falltap blir det gjennom en 90° kurve med radius 20 m på sen-

terlinjen?

Svar:

Av den forenklede formelen (3.23) finner vi falltapet:

hk = 0,001 •90 •2 2/2g = 0,017 m

Tabell 3.2 gir falltap for mindre hastigheter enn i eksemplet, men bruker vi tal-
lene til venstre i tabellen for r/B = 20/10 = 2, finner vi Kb= 0,07, som gir:

hk = 0,07 • V2/2g = 0,07 •2222/2g = 0,014 m

Falltapet er 1-2 cm.

3.5.8 Tverrsnitt med sammensatt ruhet
I en kanal kan ruheten langs den våte periferien variere. Ofte er bunnruhe-
ten forskjellig fra ruheten i sideskråningene.

Dersom vi skal bruke Mannings formel på en slik kanal, må vi ofte be-
regne en ekvivalent verdi for ruheten. Vi deler da inn den våte periferien i
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N deler, P,, P2 .. Pi .. PN' hver med ruhetsparameter Mi, delareal A; og hy-
drauliske radius R; = A;/ P;. Se figur 3.1 l.

Flere hydraulikere har utarbeidet formler for å beregne en felles ruhets-
faktor for slike tverrsnitt. Mange, blant andre Horton og Einstein, antar
som utgangspunkt at hastighetene i de forskjellige seksjonene i tverrsnittet
er like. Dette er i utgangspunktet feil og kan gi stor unøyaktighet, særlig
dersom det er brede og grunne partier langs sidene av et vanlig elveløp, el-
ler dersom vannstand og vassføring varierer mye.

En riktigere formel er utviklet av Lotter, som tar utgangspunkt i at den
totale vassføringa er summen av vassføringene i de ulike seksjonene.

Lotters formel:

1 _ PR5'3 _ PRN3 (3.24)
M

N
vs P,R,5'3M, +PZR2 3M +.... PNRN3MN

Y P,R; M
I

Eksempel 3.5

Sammensatt kanaltverrsnitt med varierende ruhet

En elv med jevn hunnhelning har en sentral kanal med bredde b og to grunne-

re sideområder med breddene a og c, se figur 3.11. Beregn vanndybdene når
vassføring Q og bunnhelning I er kjent. Ruhetsparameteren antas etter Man-

nings formel til M, i hovedkanalen og M2 i sidekanalene.

a b c
Figur 3.11

Ya M2 Y. M2 Eksempel på sammen-
y

Yb M, satt tverrsnitt.

Løsning:

Lotters formel brukes for å beregne ruhetskoeffisient for hele tverrsnittet. For

å få et enkelt eksempel velger vi ya = y, = y og y,, = y + Y. Først finner vi den

våte periferien og den hydrauliske radien i de forskjellige kanalseksjonene:

P,=a+y PZ=b+2Y P;=c+y

R a•Y
R _

b•(Y+Y) R __
c -y

a+Y 2 b+2Y c+Y
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Samlet tverrsnitt for alle tre delene er  A = y • (a + b + c) + Y • b

Den våte periferien og hydrauliske radien for dette tverrsnittet er:

P=2v+2Y+ a+h+c R=
y(a+h+c) + (Yh)

2y+2Y+a+b+c

For å komme videre  antas  en verdi for y. Verdier for  1?,,P2, P3, R, R2, R3, og p

og R beregnes av uttrykkene ovenfor og settes inn i Lotters formel  (3.24).

Den beregnede M-verdien settes nå inn i Mannings formel: Q = AMR2/3 1112

sammen med I som er gitt, og A og R som finnes av uttrykkene ovenfor med

antatt y innsatt. Dette gir en verdi for Q som sammenliknes med gitt Q. Der-

som denne beregnede Q-verdien er svært nær den gitte Q-verdien, er den an-
tatte y-verdien riktig.

Dersom det er markert forskjell på de to verdiene, må vi velge ny y-verdi og

gjennomføre beregningen på nytt. Dette gjentas til forskjellen mellom bereg-

net og gitt verdi er tilfredsstillende liten.

Talleksempel:

a= 20 m, b=  50  m,  c = 50  m, Y  = 5  m

Q =  1500 m3/s, I = 1:900, M, = 30, M2 = 25

For å få et grunnlag for å anta y, beregner vi først kapasiteten i midtløpet når

det er akkurat  fullt,  dvs y = 0:

P2=50+5+5= 60 m,  A2 =  50  •  5 = 250  m2, R2  = 250/60 =  4,16 m

Q,  =A2*  M2- R2 2/3 1112 = 250.  30 213/ 9001/2 = 647 m3/s. Det er noe un-

der halvparten av virkelig Q. Når vannstanden stiger, og sideløpene tas i bruk,

blir hastigheten i midtløpet noe større. Arealet må derfor omtrent dobles.

Velger å forsøke y = 2 m,  som gir tilleggsareal 2. 120 m = 240 m2. Totalt blir nå:

A = 490 m2, P = 14 + 120 = 134 m, R = 490/134 = 3,53 m

Videre blir:

P,  =  20  +  2  =  22 m, P2  = 60  m, P3 = 50 +  2  = 52  m

A,=20.2=40m2,A2=50•7=350m2,A3=50•2=100m2
R, = 40/22 = 1,82 m, R2 = 350/60 = 5,83 m, R3 = 100/52 = 1,92 m

Innsatt i (.3.24) får vi:

i 134.3,535" 1096
= 0.0286

M 22.1,825"  -20+  60.5,835' • 30+52.1,925' •20 1194+33989+3085

M = 34,9

Q = A • M• R2/3. 11/2  = 490• 34.9. 3,532/3 / 900112 = 1338 m3/s< 1500 m3/s
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Dybden y  blir litt større enn 2  m.  Ønsker  vi nøyaktigere  resultat,  må vi beregne

på nytt med noe større y.

Merk at M = 34,9 er enfelles teoretisk verdi som bare gjelder nåry = 2 m. Den

er så høg (glatt) fordi den skal passe til den tilsvarende låge verdien  av  R som

gjelder for det sammensatte tverrsnittet.

3.6 Strømning under vekslende forhold

3.6.1 Kritisk strømning
Kritisk strømning er en overgangssituasjon mellom rolig og strykende
strømning, se avsnitt 3.3.3.

I avsnitt 3.5.2 ble spesifikk energi definert som energihøgden når vi bruker
bunnen som referansenivå (formel 3.13). Kritisk strømning for en gitt vassfø-
ring Q defineres som den situasjon som gir  minst  spesifikk energi, E,

For et  vilkårlig tverrsnitt  gir (3.13) spesifikk energi:

E-
(Q/  A)2

y
2g

(3.14)

Ved å  innføre  dA = B - dy og  derivere, finner vi betingelsen  for kritisk
strømning c:

Q2B
=1

gA , a

For  rektangulært tverrsnitt  (A = B - y) forenkles dette til:

92 =1
gy l  -

Av dette kan avledes:

• kritisk dybde

• kritisk hastighet

• kritisk spesifikk energihøgde

92
Y,  _,

V= gy,

3 3 q2E,.  = 2 Y, = 2 31 -
g

(3.5)

(3.25)

(3.6)

(3.26)

(3.27)

Noter også at kritisk hastighet  er lik  hastigheten  for bølger  på grunt vann.
Når V > Vc, kan bølger ikke forplante  seg oppstrøms.
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3.6.2 Over-  og underkritisk strømning
Siden spesifikk energi E = y + v2/2g har et minimum E, ved en bestemt
vanndybde y,,, vil en gitt vassføring kunne ha  høgere E-verdier  enn E, for

både større og mindre dyp enn y,. Sagt på en annen måte vil en vannstrøm
med opprinnelig større dybde enn kritisk dybde kunne Øke hastigheten og
gå over i en dybde mindre enn kritisk og omvendt.

Figur 3.12 viser spesifikk energi E som funksjon av vanndybden y for
en gitt vassføring q. Til enhver verdi av E større enn E„ finnes to korre-
sponderende stabile dyp definert som:

• overkritisk (strykende) strømning: y  <  y,

• underkritisk (rolig) strØmning: y > y(,

V
Likning  (3.22) med V, og y, innsatt gir dessuten ` = I

gys.

Det er grunnen til at Froudes  tall Fr  = v kan brukes som kriterium,
se 3.3.3: gy

• overkritisk strØmning: Fr> I

• underkritisk strØmning: Fr  <  I

Hvilken av disse tilstandene som opptrer, avhenger av forholdene.

Y

O/•

/E
/

E = Y + v2/2g

Figur 3.12
Spesifikk  energi som /

funksjon  av dybde for /
konstant vassføring. /'

0
E

Ved  normalstrømning  vil
y bli bestemt av helning
og friksjon og kan bereg-
nes av formlene  i 3.5.6.

Forandringer i  strØm-
tverrsnitt ,  ruhet eller hel-

ning kan ikke bare gi en-
dret spesifikk energi,
men også omslag mel-
lom under-  og overkri-
tisk strømning.
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Eksempel 3.6
Vannlinjer ved lokale innsnevringer

En kanal med normalstrømning får en lokal innsnevring fra bredde B, til B2,
som vist øverst i figur 3.13. Gjennom innsnevringa øker q fra q, = Q/B, til q, =
Q/B2. Det gir en ny E-y-kurve for innsnevringa .  De to E-y-kurvene er merket
q, og q2 på diagrammene til høyre i figuren.

Dette kan skje tilnærmet uten lokalt energitap  ved godt utformede innsnev-

ringer.  Avhengig av størrelsen på q, og q, er det likevel mange muligheter, il-
lustrert i figur 3.13:

Figuren viser til venstre de forskjellige typene vannlinjer som kan forekomme
gjennom innsnevringa. Disse avhenger av to forhold:

•  om strømninga i kanalen før innsnevringa er underkritisk eller overkritisk.

Dette kontrolleres med formel (3.6)

• om spesifikk energi før innsnevringa er større eller mindre enn kritisk spe-

sifikk  energi i innsnevringa .  Dette finner vi med formlene  (3.14) og (3.27)

Linjene 1-II1 angir tre situasjoner.  Tilsvarende vannlinjer er tegnet til venstre i
figuren

Linje I: Spesifikk energi  (E,) stØrre enn  kritisk spesifikk energi  (Ec2) i inn-
snevringa

Linje II: Spesifikk energi  (E,) lik  kritisk spesifikk energi  (E,,) i innsnevringa

Linje III: Spesifikk energi  (E,) mindre enn  kritisk spesifikk energi  (E,,) i inn-
snevringa

Situasjon 1:

Linje l krysser både q, og q,-kurvene.  Strømninga  vil aldri bli kritisk. Typiske

vannlinjer  er vist i figur 3.13a.

Er strømninga  underkritisk  før innsnevringa, vil vannstanden først synke fra y,

til y, gjennom innsnevringa og stige igjen til y, nedenfor .  Overkritisk  strøm-
ning vil  gi hØgere  vannflate gjennom innsnevringa ,  men fortsatt overkritisk
strømning hele tiden .  Spesifikk energi E blir hele tiden konstant,  så vannstan-
den blir ikke forandret ovenfor innsnevringa.

Situasjon 11:

Linje II krysser q1-kurven og berører q2-kurven. Dette er et grensetilfelle.

Strømninga vil heve eller senke seg til kritisk dybde oppstår i innsnevringa og
gå tilbake til opprinnelig nivå nedenfor. Også her blir spesifikk energi uforan-

dret gjennom innsnevringa.
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. S. ;.'. ... . . . ...

PLAN

B1 B2 B1

Y

SNITT a
Y1 ' Yc1  k>- - . _ ......

Yc2 Uten innsnevring Med innsnevring

yci --

Y1c Yc1

B=B1 B = B2 B=B1
0

Situasjon i  y

Ny y1
b N

Yl' Yci
1 a c1 c2

/

Med innsnevrin `0 PPin9 Y7̀Yc,
Y f

Q
Yt Yci /.

Situasjon III

Figur 3.13 Strømforhold ved lokal innsnevring.

IIIII I Underkrilisk
Y1'yc

/ yc=g E

Y1.
Y2

Over~
y2 y1ayc

q2
Y1

p1
E

111 11 I /

111  /
V yc = 3 E

y, underkritisk
Uten innsnevring

- y1 overkritisk
Q1

Situasjon III:

Linje 111 krysser q1-kurven, men ikke q2-kurven. Det betyr at spesifikk energi

er  for liten  til at den kan eksistere i innsnevringa. Spesifikk energi må derfor

Øke til den (minst) tilsvarer kritisk strømning i innsnevringa, dvs til linje  11. Ty-

piske vannlinjer er vist i figur 3.13b.

Dersom strØmninga ville vært  underkritisk  uten innsnevring, vil vannstanden

ovenfor innsnevringa måtte  stige,  mens energitilstanden beveger seg langs den
Øvre delen av q, -kurven fra linje III til linje II som vist ved ringer i figur 3.13b.

Dersom strØmninga ville vært  overkritisk  også uten innsnevring, kan ikke

vannstanden ovenfor innsnevringa på tilsvarende måte  synke.  Det betyr at

vannstanden også nå må  stige til Øverste delen  av q1-kurven der den krysser

linje 11, altså  til samme nivå  som om vi startet fra underkritisk strømning.

StrØmninga vil bli tvunget til å bli underkritisk like ovenfor innsnevringa.
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Innsnevringa blir i begge tilfeller et  hydraulisk kontrollpunkt  der strømmen
«går gjennom kritisk», se 3.6.4.

Nedenfor innsnevringa ville strØmninga først stige eller synke mot de nivåene

som tilsvarer  linje  Il. I praksis ville den etter en kort strekning igjen tilpasse

seg den opprinnelige situasjon med normalstrømning, dvs gå tilbake til linje

III. Se vannlinjene i figur 3.13a. Den ekstra energien som ble oppsamlet, ville

gå tapt, se 3.5.6.

Eksempel 3.7
Talleksempel f eks 3.6

En kanal med vassføring Q = 10 m3/s og normalstrømning får en lokal inn-

snevring fra bredde B, = 5 m til B2 = 4 m.

Gjennom innsnevringa øker q fra q, = QB, = 10/5 = 2,0 m3/s • ni til q2 = QB,

= 10/4 = 2,5 m3/s . m

Kritiske dyp:  likning (3.6): y,. _ ,
g

Y, i = (22/g)113= 0,74 m

Ye2= (2,52/g)"3 = 0,86 m

Kritisk spesifikk energihØgde:  likning (3.27): E = 1,5 y,

E,2 = 1,5' Yc2=1,29 m

Vi undersøker situasjonen for noen utvalgte vanndyp uten at innsnevringa er

på plass (disse vil tilsvare forskjellige helninger og ruhetsverdier i kanalen):

Valg A: y, = 2,0 m:  y, > y,,, dvs underkritisk strømning

v, = 2,0/2,0 = 1,0 m/s

EI = 2,0 + 12/2g = 2,05 m

E, > E,,, dvs vi har  Situasjon 1:  Innsnevringa påvirker ikke vannstanden opp-

strøms eller nedstrøms. Nøyaktig hvor mye vannstanden synker gjennom inn-

snevringa, kan beregnes som i eksempel 3.3, spørsmål a.

Valg B: y ,  = 1,15 m: y,  > y,,, dvs underkritisk strømning

v, = 2,0/1,15 = 1,74 m/s

E, = 1,15 + 1,742/2g = 1,30 m

E, > E,2, dvs vi har fortsatt  Situasjon I,  men nå meget nær kritisk i innsnev-

ringa.

Valg C: y ,  = 1,0 m: y,  > y,,, dvs fortsatt underkritisk strømning uten innsnev-

ringa.
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v i  = 2,0/1,0 = 2,0 m/s

Ei = 1,0 + 22/2g = 1,20 m

Ei < E ,7, dvs vi har  Situasjon III.  Vannstanden vil stige oppstrøms til spesifikk

energihøgde blir (minst) lik kritisk spesifikk energihØgde i innsnevringa. Den

er funnet  ovenfor: E,, = 1,29 m.

Valg B ovenfor gav El = 1,30 m for dybde 1,15 m. Vanndybden vil altså øke

oppstrøms til ca 1,15 m.

StrØmninga vil nå kritisk dybde 0,86 m i innsnevringa. Nedstrøms innsnev-

ringa vil vannstanden kortvarig kunne synke videre mot den dybden som til-

svarer overkritisk strømning med E = 1,29 m, men raskt stige igjen og på nytt

tilpasse seg normalstrømning uten innsnevring med dybde 1,0 m.

3.6.3 Virkning  av lokale energitap
Som nevnt i  3.5.6 kan  brå endringer  av et  vannløp gi konsentrerte lokale
energitap på grunn av økt turbulens og virveldannelse .  Naturen tilpasser
seg dette på to måter:

*  høgere vannstand oppstrøms

*  lågere avløpskapasitet

I det første tilfellet øker vanndybden, og hastigheten minker, på en strek-
ning ovenfor hindringen. Dette gir mindre friksjonstap, som spares opp til
å kompensere det lokale tapet.

I det siste tilfellet tilpasses vassføringa slik at den etter innsnevringa til-
svarer tilgjengelig energinivå ovenfor minus det lokale tapet. Det siste er
aktuelt dersom nivået ovenfor er bestemt av en fast horisontal vannflate,
slik at den første metoden ikke virker.

3.6.4 Hydraulisk kontroll
For hvert punkt i en elv eller et system av kanaler hvor strømmen  går gjen-
nom kritisk,  vet vi med sikkerhet at strømningsbildet oppstrøms er uav-
hengig av strømningsforholdene nedstrØms. Disse punktene kalles derfor
gjerne hydrauliske kontrollpunkter. Eksempel på slike er luker, innsnev-
ringer, brå dybdeforandringer, overgang til overkritisk helning (overgang
til stryk i elver), terskler osv.

96



3.7 Overløp,  terskler
3.7.1 Fritt overløp

Et eksempel på bruk av lik-
v

ningene ovenfor er ved utløp

fra et basseng i en relativt Figur 3.14
bratt kanal, figur 3.14. «Re- Eo

Yc 2 E0 Fritt overløp.
I =

lativt bratt» vil si at normal-
3

IA
dybden for kanalen nedenfor - - - - - - - -
må være mindre enn yc, slik
at strømninga «går gjennom
kritisk» på terskelen.  dz = o , Ø 0, Fr - 1

Skal en bestemt vann- dx dX
mengde q = Q/B strømme ut
fra bassenget, må vannspei-
let i bassenget stige så høgt at energihøgden Eo ved utløpet blir stor nok til
å få den ønskede vannmengden over terskelen, dvs lik kritisk spesifikk
energihØgde E, over terskelen. Siden hastigheten i bassenget er tilnærmet
null, blir E .  = H vannstandshøgden i bassenget. Likning (3.27) gir derfor:

H =E  .= 3 v _; R.
2" 2 g

som kan omskrives til følgende formel for et fritt overløp:

q = (2H ) i.s  g os
(3.28)

Et  fritt  overløp er et kontrollpunkt. Det blir derfor et entydig forhold mel-
lom vassføring og vannstand ovenfor overløpet.
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3.7.2 Forskjellige  overløp
Formel (3.28) gjelder under ideelle forhold der det ikke er energitap eller
uryddige strøm- og trykkforhold. For å karakterisere forskjellige overløp
kan vi i praksis omskrive (3.28) på to måter. Den enkleste bruker den så-
kalte overløpsfaktoren C, som gir:

q = CH` 5 (3.29)

der H er stillevannsnivå over terskel. Faktoren C er ikke dimensjonsløs, og
formelen forutsetter derfor at q og H angis i meter. Figur 3.15 viser noen
eksempel.

En dimensjonsløs variant av formelen bruker overlØpskoeffisienten p,
som gir:

2q_ 2g.p.H 3i2

Når q og H er angitt i meter, er p = 0,34 C. Denne varianten er brukt i ka-
pittel 7.

3.7.3 Sidekontraksjon
Samlet  vassfØring  over  en terskel med lengde B er:

Q_qB, (3.30)

der B' er mindre enn virkelig bredde B på grunn av sidekantene (sidekontrak-
sjon). For skarpkantet overløp med B >  311 kan vi med god tilnærming sette:

B'=B-0,2H

Ved kompliserte terskler bør det kjøres forsøk for å bestemme C og even-
tuelt B'.

Formlene ovenfor forutsetter egentlig  stille vann  oppstrøms tersklene,
slik at vi kan se bort fra hastighetshøgden v2/2g. Ved  stor tillØpshastighet
må hastighetshøgden inkluderes i H. Dette vil ofte være aktuelt når vi skal
beregne  elveterskler  for høg vassføring.
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_7LHO

H=ho+hf --_

// / / /  /  /  / /  / ! l  / N---

"r-  .1-1-

Figur 3.15 Forskjellige overløp.

Vanlig overløp

C = 1.71

Bredt overløp

Vi får friksjonstap  og eventuelle
lokale tap pga geometrien ved innlø-
pet, hf. Vi  kan tilnærmet skrive

g =1,71(H - hr )"s

For bredt overløp blir
1.71.

Skarpkantet overløp

Det er såvidt stor krumning på
strømlinjene at betingelsene for
Bernoullis likning ikke er oppfylt.
Trykkfordelingen er heller ikke lenger
hydrostatisk.  Dette medfører en
økning i C.

Forsøk har gitt  C  =  1.84.

Ved å fylle ut tomrommet under
strålen på et skarpt overløp får vi en
høgere terskel  med samme kapasitet.

Regnes nå H fra toppen
(H =  Hid)  blir =  2.15.

Dette knepet medfører høgere vann-
stand ovenfor terskelen når
vassføringa er liten, noe som kan
være ønskelig både ved inntaksdam-
mer og ved tiltaksterskler.
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3.7.4 Virkning av nedstrøms vannstand

Et vanlig problem i
_V praksis  er at vannspeilet

Figur 3.16
v nedstrøms står så høgt at

Grensen for fritt
fiO HU det kan innvirke på

overløp. vannstanden ovenfor

overløpet , dvs at vi ikke
lenger har et fritt over-

løp, se figur  3.16. Ved
avrundede  overløp,  terskler osv kan vi som generell regel regne at kapasite-
ten vil være uforandret så lenge:

H„
3- H<, (3.31)

Målinger  viser  at undervannet i noen tilfeller kan stige enda høgere før det
har noen særlig merkbar innvirkning på vannstanden oppstrøms.

3.8 Vannlinjer
Vannlinje er overflatas lengdeprofil i vassdrag. I overgangssoner før og et-
ter strekninger med normalstrømning varierer strømningsbildet fra sted til
sted langs kanalen. Vi må derfor ta hensyn til både akselerasjons- og frik-
sjonskrefter når vi skal utføre beregninger. Denne strømningstilstanden
kalles  ikke-uniform strømning.

Utgangspunkt er igjen Bernoullis likning for en kanal, se 3.5.5 likning
(3.18).

Endringen i energihøgden H langsetter kanalen kan vi uttrykke som
summen av endringer i bunnivå, vanndybde og hastighetshøgde. En mate-
matisk analyse gir følgende uttrykk for variasjon av vanndybden y langs
kanalen (x-retningen):

dy  -  1,  -/ ,
dx l  - Fr'` (3.32)

Ih = bunnhelning, Ie = energilinjens helning, Fr = Froudes tall (likning 3.7).
dy = forandring av vanndybden over lengden dx.
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M1
- v-

Yo' -
Y>Yo  dy

>0Yc y > yc dx
,

M2

-yl-

yo---------  Y>Yo dY

Y<  Yc } dx
< 0

Y<Yo dy

Yc yo y< yc dx > 0

Formelen egner seg for beregning med regneark når vi kjenner bunn- og
strømforholdene. Det er i dag en rekke beregningsprogrammer for vannlin-
jer. Mest brukt er HEC-2, som er omtalt i kapittel 11.

Dybden y øker i strømretningen når (Ib - I,) og (1 - Fr2) har samme fortegn.

Dybden minker i strømretningen når (I. - Ie) og (1 - Fr2) har motsatt fortegn.

Avhengig av normaldybden y,, og kritisk dybde y, har vi:

Forhold til
normaldybden

Y>Y„

Y<Y .

Y=Y„

Helningsforhold Forhold til Froudes tall
kritisk dybde

Ib-1,>0 y>y Fr2<1

Ib-le<0 y<y Fr2>1

Ib-11=0 y=Y, Fr2=1

For «slake helninger » y,, > y,  får vi tre hovedsituasjoner vist i figur 3.17.
Figur 3.18 viser noen andre eksempel og forhold ved brattere helning.

Si og M, opptrer ved overgang til stillere vann, f eks utløp i sjø.

S2 Og M, opptrer ved utvidelser og overgang til brattere helning.

S3 og M; opptrer ved utløp fra luke og overgang til flatere helning.

Figur 3.17
Vannlinjer  for y,, > ye.
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Figur 3.18
dy øx

+  t Horisontal 'irtr
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-dy/dx =+ M2 --

i
M -- -_ - - ___r _-

iiiiiiiriririrr  M3 -
- --- --_ _ _

r frf
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Slak helning '
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,•  dy  /dx=+
sir.

' -= I S1
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4 (1h;ide/se
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,' dy /d>,=+
Kriti
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S3 - .
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I litteraturen finnes også kurver for spesialtilfeller som kritisk strømning, hori-

sontal bunn og bunn i mothelning.
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4.1 Innledning
Erosjon og sedimenttransport hører til de vanskeligste problemene i strØm-
ningsteknikken. En rekke større naturskader ved flom skyldes erosjon i el-
ver, undergraving av dammer o 1.

Mens vi i dag stort sett mener å kunne beregne strømningsproblemer, er
ikke dette i samme grad tilfelle for erosjon og sedimenttransport. Disse
problemene har vært vanskeligere å forstå, og utviklingen har derfor blitt
hengende etter.

Vannet påvirker bunn og enkeltpartikler på flere måter:

Dragkraft  påvirker enkeltpartikler parallelt med strømretningen.

Løftekraft  påvirker enkeltpartikler på tvers av strømretningen.

Skjærkraft  påvirker bunnen som flate, uten å se på enkeltpartikler.

Skjærspenning  er skjærkraft pr flateenhet.

Erosjon  betyr egentlig avgnaging og brukes i den betydning om vannets
nedsliping av terrenget, både fast fjell og avleirede løsmasser. Erosjon in-
nebærer at partikler rives løs og føres bort fra et sted til et annet ved at van-
net påvirker bunnen og enkeltpartiklene.

Sedimenttransport i  vann foregår uavhengig av erosjon.  I  elver som fø-
rer med seg sedimenter, vil det ofte foregå en utveksling av partikler med
bunnen. Noen avleires, mens andre rives løs. Dersom massene som blir til-
ført, er like store som de som blir fjernet, er bunnen i likevekt.

Erosjon oppstår når det fjernes større mengder enn det samtidig tilføres.
Generell erosjon  har vi ved samtidig erosjon av store flater eller lange

elvestrekninger.

Lokal erosjon  kan oppstå ved særlige topografiske forhold og omkring
tekniske anlegg. Eksempel på dette er erosjon i kurver og utgraving om-
kring brukar, steinblokker o 1.
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Klarvannerosjon  er lokal erosjon med uvesentlig sedimentbevegelse
utenom det lokale området.

4.2 Beskrivelse og klassifisering av bunnmaterialer

4.2.1 Inndeling etter opprinnelse,  kornstørrelse
og kornform

Bunnmaterialene i et vassdrag kan være organiske eller mineralske, gjerne
i blanding. Organisk materiale kalles  gytje  og finnes gjerne i stillere deler
av vassdraget. Materialet er planterester fra skog og eng, erodert myrtorv
og vannavsatte vekst- og dyrerester. Innholdet av organiske materialer i en
bunnprøve bestemmes ved å glØde prøven og veie vekttapet. Er det mer enn
30 % glødetap, kalles sedimentet organisk.

Mineralske materialer kommer fra forvitret berggrunn og breavsetning-
er og inndeles etter kornstørrelsen, se tabell 4.1.

Naturlig består bunnen nesten alltid av en blanding av kornstørrelser.

Materialer grovere enn leire klassifiseres etter den kornstørrelsen det er
mest av, f eks som sandig grus, steinig grus eller siltig sand. Ofte settes
hovedbetegnelsen først: grus, sandig; sand, siltig osv.

Leire er så avgjørende for erosjonsegenskapene at alt materiale med
over 15 % leire betegnes leire, eventuelt inndelt i siltig leire eller sandig,
siltig leire. Er det mer enn 30 % leire, bruker vi bare leire som betegnelse.
Er det 5-15 % leire, snakker vi om leirig materiale, f eks leirig silt.

Tabell 4.1 Klassifisering av mineralske bunnmaterialer etter kornstørrelse

Grovinndeling Fininndeling
Kornstørrelser i mm Kornstørrelser i mm

Blokk Større enn 600

Stein 600-60

Grus 60-2 Grov grus 60-20... ..........

Fin grus 6-2

6. Sand
....

2-0 06 ... ...

...
Grov sand 2-0,6

''Ew. a ......Middels sand ..... 6-0
2

.0, _n .. ..
f Fin sand

mµ...

0,2-0,06....
Silt  mm 0,06-0,002 GrovGrov  silt 0,06-0,02

G silt 0,02-0,006

Fin silt 0,006-0,002

Leire i Mindre enn 0,002
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w Morene viser at opprinnelsen er glasial ,  og at det er stor spredning i
kornstørrelse. Mye av de løse bunnmaterialene i norske vassdrag kom-
mer opprinnelig fra morener,  men de har ikke lenger morenekarakter.
Under løsmassene ligger det imidlertid ofte urørt morene, som kan
komme fram og eroderes under spesielle forhold.

Korndiameteren bestemmes ved sikting etter standard siktesatser for alle
kornstørrelser over ca 0,06 mm. Silt og leire kan vanskelig siktes, og korn-

størrelsen bestemmes vanligvis ved å måle synkehastigheten i vann. Det
utføres i sedimentlaboratoricr. Leirpartikler har fallhastighet mindre enn
kuler med diameter 0,002 mm.

Også kornformen har betydning for transport og erosjon. Kornet er sjel-
den helt kuleformet ,  men kan være rundt, avrundet eller kantet. Kantet
stein er gjerne noe mer stabil mot erosjon enn rund stein med samme sikte-
diameter. Vi bruker betegnelsen kubisk om korn som er like lange, brede
og tykke. Er det stor forskjell i lengde, bredde og tykkelse, kan korna be-
tegnes flate eller stenglige .  Flate materialer kan danne dekklag med tak-
steinsmønster på bunnen.  De gir større stabilitet enn runde eller kubiske
materialer.

4.2.2 Kornfordelingskurver og gradering
Ved å sortere en bunnprøve i forskjellige fraksjoner og veie dem kan vi
lage en kornfordelingskurvc som vist  i figur 4.1 . Kurven angir i prosent et-
ter vekt hvor mye av hele prøven som er finere enn de angitte korndiame-
trene. Av praktiske grunner bruker vi vanligvis en logaritmisk skala for
kornstørrelsen, slik figuren viser. På den måten får hver grovinndeling i ta-
hell 4.1 like brede felt i diagrammet.

Av kornfordelingsdiagrammet kan vi ta ut karakteristiske kornstørrelser
som vi bruker i forskjellige sammenhenger.  Betegnelsen d„ angir at n % av
prøven består av korn finere enn d,,. Kornstørrelsen d5D skiller to like store
vektandeler. Den kalles ofte feilaktig for «middelstørrelsen». Andre vanlig
brukte kornstørrelser i erosjon og sedimenttransport er d65 og dy().

Til å betegne spredningen av kornstørrelser i en prøve bruker vi ofte
graderingstallet Cu = d60/ d,. (eller d75 / d25). Er graderingstallet lite, kaller
vi prøven ensgradert, er det stort, kalles den velgradert. Eksempel på dette
er vist i figur 4.1.

105



Figur 4.1
Kornfordelingskurver.

Figur 4.2 Synkehas-
tighet for steinparti-

kler i vann (tetthet
2650 kg/1n3).
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4.2.3 Synkehastighet
Synkehastigheten for partikler i stille vann har betydning for transport og
avleiring, og for hvordan svevende partikler fordeler seg i vannstrømmen.
Diagrammet figur 4.2 gjelder for partikler som er kuleformede eller litt
flattrykte, og som består av vanlige steinmaterialer med tetthet 2650
kg/m3. Legg merke til at fallhastigheten er noe større i varmt enn i kaldt
vann.

4.2.4 Tetthet  og romvekt
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Tetthet eller romvekt av
partiklene har betydning
for transport og synkehas-
tighet. Tetthet angis med p
og måles i kg/m3. Romvekt
angis med y og måles i
N/m3. Forholdet mellom
dem er gitt ved uttrykket:

y=g p,

............

der g er tyngderas akselera-
sjon (9,81 m/s2).

Partikler av vanlig stein
har som regel massetetthet
svært nær  2650 kg/m3, dvs
romvekt  2650 . 9,81 =
25 997 N/m3. Derfor er
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mange diagrammer for praktisk bruk laget for denne tettheten. Ett eksem-
pel på dette er vist i figur 4.2.

Det er viktig å være klar over at mange  kunstige  materialer som betong,
murstein, leca og sagflis har annen tetthet. For slike materialer må vi korri-
gere diagrammer og formler laget for vanlig stein. Utgangspunktet blir da
neddykket verdi, f eks neddykket tetthet (p,, - pJ , der s og v står for sedi-
ment  og vann.

Eksempel på korreksjoner for neddykket tetthet  (p5 - p,)  angitt i kg/m3:

ffi  Synkehastighet, se figur 4.2:

multipliseres med = for partikler > 0,2 mm
F 50

multipliseres med  P, P"  for partikler < 0,2 mm
1650

Kritisk hastighet, se figur 4.7:

multipliseres  med P - P"
F 1650

Kritisk  skjærspenning, se figur 4.9:

multipliseres  med P'  P"
1650

4.2.5 Friksjon, kohesjon og glidefasthet
Bunnpartikler kan påvirke hverandre gjensidig på grunn av:

vektkrefter, som under vann er mindre enn i luft

strømkrefter, ved at partiklene er forskjellig eksponert mot strømmen

friksjonskrefter, som på grunn av ujevne kontaktflater gjør at partiklene
ikke uten videre glir mot hverandre

interne bindinger mellom partiklene

Friksjon  gjØr at en bunn av grove lØsmasser kan stå i en viss helning uten
å skli. Maksimal helningsvinkel for et materiale som bare er påvirket av
tyngdekraften, kalles friksjonsvinkel og avhenger av sammensetning og
kornform.  Noen materialer har forskjellig friksjonsvinkel i vann og luft. I
strømmende vann er friksjonsvinkelen mindre enn i stille vann.
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Kohesjon  brukes ofte som fellesbetegnelse på intern glidemotstand som
skyldes indre bindinger i finkornige jordarter. Kohesjon forsterker frik-
sjonskreftene og gjør at erosjonen starter ved høgere vannhastighet og ut-
vikles langsommere enn om partiklene ikke hadde hatt interne bindinger.
Skråninger med kohesjon kan stå i brattere helning enn tilsvarende skrå-
ninger av friksjonsmaterialer, ofte vertikalt opptil en viss grensehøgde.
Blir høgden for stor, oppstår det glidning inne i skråninga.

Kilevirkning  er en annen form for interne bindinger. En skråning be-
skyttet med steinlag tåler ener når steinen er lagt ut og ordnet kant i kant.
Den tåler enda mer dersom det er brukt lange steiner som er satt normalt på
skråninga.

Glidefasthet er den samlede effekten av friksjon og kohesjon. Overskri-
des glidefastheten langs en indre flate på grunn av vekt og strømkrefter vil
det oppstå ras. Erosjon som angriper foten av en skråning, fører ofte til ras
ved at stabile glideflater blir redusert til ustabile.

4.3  Stromkrefter

4.3.1 Drag- og løftekrefter
Figur 4.3 viser de viktigste ytre kreftene som virker på løsmaterialer som
sandkorn, stein og blokker på bunnen av et vannløp.

Løsmaterialene vil rives med når de ytre kreftene er sterke nok til å sky-
ve, velte eller løfte dem. Mot strømkreftene virker gjenstandens vekt, frik-
sjonen mot bunnen og eventuelle bindinger mellom korna (kohesjon, kile-
virkninger, forskjellige kjemiske bindinger osv).

Dragkraften  Fr, er vannets trykk og sug parallelt med bunnen på den
delen av materialet som stikker opp over resten av bunnen:

V ̀
F,  =C,-A'P'

2
(4.1)

Figur 4.3
Krefter som virker på

partikkel på bunnen.

Løftekraften  FL skyldes
trykkforskjeller på grunn
av lokale hastighetsvaria-
sjoner over kornet (sam-
me prinsipp som i en fly-
vinge):
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FL = CL,  A -p
2

(4.2)

A = oppstikkende  areal  (for F„)  eller horisontalt areal  (for FL)

v = representativ hastighet foran kornet

C„ = dragkoeffisient

C,, = løftekoeffisient

I håndbøker som S.F. Hoerner:  Fluid-Dynamic Drag  (1965) finner vi ver-

dier for C0 OgCL for forskjellige geometriske former.

4.3.2 Stabilitet av enkeltblokker, plater o  l
Formlene (4.1) og (4.2) kan brukes direkte til å beregne strømkrefter mot
steiner o 1 som ligger for seg selv på bunnen. Både påvirkningskraften og
stabiliteten vil avhenge av kornformen. Ved flate partikler kan løftekraften
være avgjørende for stabiliteten. Det er spesielt viktig å kontrollere løfte-
kraft for flate blokker, plater og matter som brukes som beskyttelse mot
erosjon. Det er komplisert å beregne løftekraft i slike tilfeller. Ofte kreves
det spesielle undersøkelser i modell eller ved feltforsøk.

Eksempel 4.1
Stabilitet av en prismatisk blokk

En prismatisk blokk med lengde I, bredde b, høgde h og romvekt y har ned-

dykket vekt:

W=(Y-y,). 1•b•h

På horisontal bunn med friksjonsvinkel cp blir friksjonen:

FF = (W -  F,) . tg (p

Blokka vil bli løfta fra bunnen dersom FL > W
Blokka vil velte dersom  (W - FL) . 1/2 < F„ • h/2
Dersom blokka ikke velter,  vil den forskyve seg dersom Fn > FF

Talleksempel 1:

En betongblokk  med lengde  1,0 m, bredde 2,0 m og høgde 1,5 m plassert på

bunnen i strømmende vann  vil ifølge figur 4.4 ha C, = 1.2. Løftekoeffisienten

kan antas  til ca CL =  1.0. Betongen  har romvekt ca 23 500 N/m3. Antas typisk

vannhastighet til 4,0 m/s og grusbunn med friksjonsvinkel til (p = 45°, gir

formlene ovenfor:
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Figur 4.4
Eksempler på drag-

koeffisienter.
(etter Hoerner, 1965)

i<h 1 h
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-M  co=0,76
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To-dimensjonale former - co=0,07

Tre-dimensjonaleformer

FD = 1,2 2,0 • 1,5 • 1000 . 4,02 / 2 = 28 800 N

FL = 1,0 • 2,0 • 1,0 • 1000 . 4,02 / 2= 16 000 N

W = 2,0 • 1,0 • 1,5 • (23 500 - 9810) = 41 070 N

FF =  (41070  - 16 000) • tg 450  = 25 070 N

FD > FF, blokka kan følgelig skli på  bunnen.

(W - FL) • 1/2 =  (41 070  - 16 000) • 1,0/2 = 12 535 Nm

FL, • h/2 = 28 800 • 1,5/2 = 21 600 Nm

(W - FL) • 1/2 < Fe • h/2, det vil si at blokka vil også velte.

Blokka er ustabil og vil velte i strømmen. Samtidig som den velter, vil den

kunne flytte seg noe med strømmen.

Talleksempel 2:

Samme betongblokk vil etter velting ha lengde 1,5 m, bredde 2,0 m og høgde

1,0 m. Ifølge figur 4.4 kan CD nå anslås til ca 1.0. Løftekoeffisienten antas fort-

satt til CL = 1.0. Med betongvekt, typisk vannhastighet og friksjonsvinkel som

før blir resultatet nå:
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FD = 1,0.2,0. 1,0 •  1000  / 2 = 16 000 N

FL =  1,0  • 1,5 •  1000  / 2 = 24 000 N

W = 2,0  -1,0  -1,5  • (23  500-9810)=41  070 N

FF = (41 070  - 24 000) • tg 450 = 17 070 N

FE) < FF, dvs blokka vil ikke gli på  bunnen.

(W - FL) • 1/2 = (41 070  - 24 000) • 1,5/2 = 12 802 Nm

FL, • h/2 = 16 000. 1,0/2 = 8000 Nm

(W - FL) - 1/2 > FD • h/2, som vil si at blokka ikke vil velte.

Blokka er nå blitt stabil etter å ha veltet fra opprinnelig stilling.

4.3.3 Stabilitet av bunn av  løse masser
I praksis er det ikke mulig å analysere enkeltkorn i et naturlig vannløp.
Verken strømmen eller bunnen er jevn, og korna er heller ikke ens i stør-
relse og form. I stedet bruker vi strømmens  skjærkraft  til å karakterisere
forholdene  som gjennomsnitt  for bunnen.

Med skjærkraft t kan dragkrafta på et korn med diameter d skrives:

Fu =zo•d2•k,

Undersøkelser har vist at løftekrafta kan uttrykkes  på tilsvarende måte:

FL =r o  •d'-•k2

Neddykket vekt W av et korn kan skrives:

W=(Y- )/,)•d3•k3

k,, k2 og k3 er konstanter bestemt av kornformen.

Det er umulig i praksis å bestemme k,, k, og k, for hvert enkelt korn.

På horisontal bunn med friksjonsvinkel (p er friksjonen:

FF = (W - FL) • tg (P (4.3)

Grense for bevegelse  i horisontalretningen er da:

FD =FF=(W-FL) • tg (p (4.4)
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Vinkelen  cp blir vanligvis kalt friksjonsvinkel, selv om det her ikke er vanlig

glidende friksjon. Her angir tg cp motstanden mot enhver form for bevegelse;

glidende, rullende eller «hoppende». For bunnhelning mindre enn 1:10 har for-

søk vist at p= 45° ± 3° dvs 0.9 < tg(p < 1.1.

Figur 4.5
Krefter på korn i

sideskråning og på
hellende bunn. Defi-

nisjonsskisser.

Ved å kombinere og ordne likningene ovenfor og samle alle konstantene
og tg cp i en størrelse Cs, oppstår Shields' tall:

TD = c., (4.5)

(y.t-y , ) -d

Shields undersøkte hvordan hele uttrykket varierer med korndiameter,
skjærspenning og vannets viskositet. Hans berømte diagram og den prak-
tiske bruken av diagrammet er beskrevet i 4.4.

4.3.4 Skrånende bunn
Stein i skråning eroderes lettere enn tilsvarende stein på horisontal bunn.

For sideskråninger har dette stor betydning siden det i praksis oftest er
sideskråningene som skal sikres mot erosjon. Dette kan vi ta hensyn til ved
å benytte en korreksjonsfaktor K.

Kornstørrelsene i skråninga må multipliseres med K før vi vurderer om
den er stabil mot erosjon. Eller omvendt: Kritisk steinstørrelse for horison-
tal bunn må divideres med K før den anvendes i en skråning med samme
skjærspenning.

Med utgangspunkt i figur 4.5 har de fleste lærebøker følgende formel
for K:

K = l sin  2B- (4.6)Sin ̀  (p

W co;O -e

W
Sideskråning
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Figur 4.6 gir K-verdier
for cp= 45°, som erfaring

viser gir tilnærmet riktig

verdi.

Ved fall i lengderetning-
en,  se  figur 4.5,  blir lik-
ningene  (4.3) og (4.4)
endret til:

FF =(W•cosa-FL)'tgcp

K

0 7.

0e ''.

0.9

t0
10 15 20 25 30 35 eo

(4.7)

Figur 4.6
Korreksjonsfaktor
K for erosjon langs
sideskråning med
helning 0.

FD +W•sina=(W•cosa-Fl.)•tgrp (4.8)

Problemet er at vi mangler gode måter å bestemme løftekraften på, men
det har nevneverdig betydning bare for brattere helninger enn ca 1:10. Ter-
skler er omtalt i kapittel 7.

4.4 Erosjon

4.4.1 Forutsetninger for erosjon
For at det skal oppstå erosjon, er det ikke nok at strømkreftene er store nok
til å bevege bunnmaterialet. Det må samtidig bli fjernet mer materiale enn
det tilføres. Det kan skje når:

a) strømmens transportevne er økende

b) strømmens transportkapasitet ikke er fullt utnyttet

Eksempel på a) er:

innsnevringer og strømkonsentrasjoner slik at skjærspenningen øker i
strømretningen

økende vassføring, f eks ved reguleringer

blottlegging av finere hunnmaterialer ved gravearbeid som fjerner
naturlig dekklag
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Eksempel på b) er:

elv som går over fra et område som ikke er eroderbart, til et eroderbart
område

lokalt parti nedenfor erosjonsbeskyttet område

4.4.2 Grense for bevegelse av bunnpartikler
Følgende tre parametre kan danne utgangspunkt når vi skal undersøke ero-
sjonsproblemer:

vannhastigheten nær bunnen, dvs i grensesjiktet hvor det skjer erosjon

gjennomsnittshastigheten i vannstrømmen

skjærspenningen langs bunnen

Vannhastigheten nær bunnen  er vanskelig å måle. Årsaken er at hastighe-
ten Øker raskt med avstanden fra bunnen, og det er svært vanskelig å be-
stemme hastighetsfordelingen i grensesjiktet, spesielt når vannet fører med
seg materiale. Hvilken avstand fra bunnen skal vi velge? Det finnes ingen
enkel regel som gir erosjonsgrense eller transport direkte ut fra en målt
vannhastighet nær bunnen.

Gjennomsnittshastigheten  er praktisk sett en grei parameter å bestem-
me. Det er imidlertid ikke en entydig parameter, ettersom hastighetsforde-
lingen i en kanal vil være avhengig av tverrsnittsform, varierende ruhet,
vanndybde osv. Hjulstrøms diagram er det mest kjente i denne forbindelse,
se figur 4.7. Det er fra 1935 og er basert på forsøk med relativt ensgradert
sand og relativt konstant vanndybde. Verdiene fra diagrammet kalles gjer-
ne «kritisk hastighet».

Diagrammet gir en nyttig oversikt over hvordan partikkelstørrelser og
hastighet avgjør om det oppstår:

vedvarende erosjon

relativt konstant sedimenttransport

avleiring av masse

Det smale området i figuren viser en overgangstilstand med begynnende
erosjon eller løsrivelse av partikler når hastigheten  er  Økende.  Når korn-
størrelsen kommer ned i leireområdet,  øker grensehastigheten på grunn av
kohesive krefter.  Dersom hastigheten i stedet  minker  forbi dette området,
vil partiklene som alt er i bevegelse ,  kunne fortsette å bevege seg helt ned
til den nederste linjen i diagrammet.
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Figur 4.7
Hjulstroms diagram
for grense mellom
erosjon og avleiring.

Det er nå også kommet nyere diagrammer for praktisk bruk, se 4.9.3.
Skjærspenningen  blir stort sett benyttet i nyere teori og praksis. En gjen-

nomsnittsverdi for hele bunnprofilet er ofte enkel å beregne. Det kan være van-
skeligere å bestemme hvordan skjærspenningen er fordelt på bunn og sider. I
mange tilfeller vil en skjønnsmessig fordeling være tilstrekkelig nøyaktig til å
foreta praktiske beregninger. Kjenner vi hastighetsfordelingen nær bunnen,
kan vi beregne skjærspenningen på lokale steder, se neste avsnitt.

Shields' kjente diagram for kritisk skjærspenning er vist i figur 4.8. Det
er generelt gyldig for alle typer sedimenter og væsker. Diagrammet gir for-
holdet mellom to viktige uttrykk:

f, Shields' tall for kritisk bunntilstand:

C.S. _ _ (4.5)
(y,-y,)-d, (p,-p,)-g- d.,

Reynolds'  tall i grenselaget:

Re, = v'd., (4.9)
v

z,  = kritisk skjærspenning
ds = partikkelstørrelse
g = tyngdens akselerasjon = 9,81  ni/S2
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Figur 4.8
Shields' diagram
for bevegelse av

bunnpartikler.
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p, = vannets tetthet = 1000 kg/m3

p, = partiklenes tetthet (vanligvis 2650 kg/m3)

y, = vannets romvekt = gp,

y, = partiklenes romvekt = gp,

vx = skjærhastighet, se 4.4.4

v = kinematisk viskositet

Shields' diagram bygger på forsøk med ensgraderte masser. Ved varieren-
de kornstørrelse eller såkalt  samfengt masse  viser undersøkelser at d = d60
(dvs at 60  %  av massen etter vekt er finere enn do0) gir tilnærmet samsvar
mellom ensgraderte og samfengte masser. Ofte bruker vi likevel «middel-
verdien» d50, da den gir en viss sikkerhetsmargin.

En forenklet utgave av det samme diagrammet er vist i figur 4.9, men
dette er bare gyldig for vanlige sandpartikler (p, = 2650 kg/m3) i vann med
temperatur 12 °C.

4.4.3 Grense for bevegelse ved jevn helning
Figur 4.10 viser prinsippet for skjærspenning ved jevn helning i et bredt
vannløp der skjærspenning langs sidene kan neglisjeres. Skjærspenningen
må balansere vekten av det skraverte vannelementet. Av figuren utledes
,rø= gp,H!
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For stasjonær strøm blir skjærspenningen generelt:

,ro = Kp ,  RI, (4.10)

hvor

R = hydraulisk radius = A/P

A = tverrsnittsareal

P = lengde av våt periferi

1, = helning av energilinjen

Ved normalstrømning er energi-
helningen le lik bunnhelningen lb

Ved å kople sammen  (4.10) og
Shields'  tall (4.5)  oppstår et ut-
trykk for stabil  steinstørrelse
ved jevn helning  og dybde:

o

. ..

Figur 4.9
Kritisk skjærspenning
for vanlig sand som
funksjon av korn-
stØrrelse
(v= 1.25 x  10-6 m3/s
(12 °C), p, = 2650
kg/m2).

Figur 4.10
Skjærspenning langs
bunnen ved normal-
strØmning.
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d,  = P,. R'I ,
•

Ps -p,. C.s
(4.11)

der Cs finnes på kurven i figur 4.8.
Lengst til høyre på diagrammet er Cs ca 0,06. Dette gjelder for partikler

av vanlig stein større enn ca 10 mm diameter. Tilsvarende verdi for ca l
mm diameter er Cs = 0,05.

I praksis kan  C, = 0.05 brukes for vanlige strømtilfeller i vassdrag  med
grus eller grovere bunn. Ved finere bunnmaterialer og nøyaktige bereg-
ninger bør vi bruke diagrammet.

Ved å sette inn Cs = 0,05 og de vanlige verdiene for p, og p, i (4.11) blir
resultatet en enkel overslagsformel som kan brukes for sand og stein i de
fleste vanlige vassdrag.

d,.=  12-R-1,

Eksempel 4.2
Se eksempel 3.1 i kapittel 3

(4.12)

4.4.4 Beregning av skjærspenning fra hastighetsmålinger
Der helningen er svært liten eller varierende og derfor vanskelig å måle, f
eks ved elveoser eller på oversvømte strekninger under flom, er det ikke
sikkert vi kan bruke formel  (4.10).

Skjærspenningen kan likevel beregnes dersom:

hastigheten nær bunnen er kjent på ett nivå, og bunnruheten er kjent

hastigheten nær bunnen er kjent på to nivåer

Figur 4.11 viser vertikale hastighetsfordelinger i en elv med jevn strøm
over flat bunn med forskjellig ruhet. Forskjellen i vertikal fordeling kom-
mer av at ru bunn lager sterkere turbulens enn glatt bunn, og turbulens bi-
drar til å jevne ut strømmen.

I et område nær bunnen kan hastigheten regnes som logaritmisk fordelt.
Nær bunnen i turbulent strøm gjelder Keulegans formel for hastighetsfor-
deling:

V(Z) = 5,75.
l030,2- z

v
fiio k

hvor k = høgde av bunnruheten og v. = «skjærhastighet».

(4.13)
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«Skjærhastighet» er en hjelpestørrelse uten konkret fysisk mening, de-
finert slik at skjærspenningen blir:

zo=v* ,  'pv (4.14)

Merk at skjærhastigheten er vesentlig mindre enn virkelig hastighet, ofte
bare noen cm/s.

Dersom både ruhetshøgden k og hastigheten v(z) på  ett punkt i  avstand
z rimelig nær bunnen er kjent, kan vi finne skjærhastigheten v. av (4.13)
og skjærspenningen av (4.14).

For jevnt gradert løst hunnmateriale er det vanlig å velge:

k=df5 (4.15)

Ruheten k er likevel ofte ukjent, men den kan elimineres dersom det er
målt hastigheter på  to punkt  nær bunnen, se figur 4.11. Det gir:

-v,
v,=0.17

v '

log(z, / z,)
(4.16)

Eksempel 4.3
Beregning av skjærspenning fra målt hastighet i to punkter

I en stilleflytende elv med 8 m djupål langs en side og et grunnere parti på mot-

satt side er det målt følgende vannhastigheter 1,0 m og 0,5 m over bunnen:

Avstand fra bunnen 1,0 m (z1) 0,5 m (z2)

Hastigheter  (VI)  (v2)
Djupål 1,03 m/s 0,80 m/s

Grunt parti 0,61 m/s 0,52 mIs

Figur 4.11
Hastighetsfordeling
nær bunnen.
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Hva er skjærspenningen på de to stedene?
Hvor store partikler kan strømmen bevege på de to stedene?

Øsning:

Formel  (4.16) gir skjærhastighet som innsatt i formel  (4.14) gir skjærspen-

ningen .  Figur  4.9 gir  deretter grenseverdien for partikkelbevegelse ,  såkalt «kri-
tisk korndiameter».

For djupålen:

v. = 0,17 • (1,03 -- 0,80) / log (1,0 / 0,5) = 0,17 • 0,23 / log 2 = 0,13 m/s

i= 0,132 . 1000 = 16,9 N/m2

For det grunne partiet:

v« = 0,17 • (0,61 - 0,52) / log (1,0 / 0,5) = 0,17 • 0,09 / log 2 = 0,051 m/s

z = 0,05122 . 1000 = 2,6 N/m2

Med stiplet strek er det vist i figur 4.9 at de to verdiene tilsvarer kritisk korndi-

ameter 17 mm for djupålen og 2,5 mm for det grunne partiet.

I  praksis betyr det at partikler finere enn 17 mm vil kunne bevege seg langs

bunnen i djupålen,  mens den tilsvarende grensestørrelsen på det grunne partiet
er 2,5 mm.

Eksempel 4.4
Beregning av skjærspenning når bunnruhet og en hastighet er kjent

En elv  har et naturlig dekklag av stein der 65 %h er mindre enn 10 cm i diame-

ter, dvs  d65 = 0,1 m.
På et sted 1,2 m over bunnen er det målt hastighet 1,7 m/s under en vanlig

vassføring .  Hva er skjærspenningen på bunnen?

Løsning:

Likning  (4.15) gir k = 0,1 m. De kjente verdiene innsettes nå i likning  (4.13):

V(Z) = 5,75 •logC30,2 - z1 = 14,7
v,  k

dvs at  v. = v(z) 114,7 =  1,7  114,7  = 0,116 m

Formel (4.14) gir i= 0.1162 . 1000 = 13.3 N/m2

Kommentar:

Skjærspenningen tilsvarer bevegelse av korn med diameter ca 13 mm ifølge fi-
gur 4.9. Det mye grovere dekklaget på bunnen må derfor være dannet under

vesentlig større vassføringer enn den som nå var under målingen .  Dette er som

forventet ,  da dekklaget dannes over lang tid, slik at det er tilpasset høge flom-
vassføringer.
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Eksempel 4.5
Beregning av hastighet utenom målepunkter

Spørsmål:

Hva er sannsynlig hastighet 3,0 m over  bunnen i  eksempel 4.4?

Løsning:

Skjærhastigheten v. = 0,116 m/s og bunnruheten k = 0,1 mer  funnet i  eksempel 4.4.

Innsatt i  formel (4.13): v(3,0) = 0,116 - 5,75 - log (30,2. 3,0 / 0,1) = 1,97 m/s

4.4.5 Grenselag og virvler
Nærmest en glatt flate vil det være et laminært grenselag som har tykkelsen

6=11.6
v

v,
(4.17)

der v = kinematisk viskositet. Over dette laget er strØmninga turbulent. Det
gir hastigheter som veksler raskt omkring en middelverdi. Grenselaget er
vanligvis tynt, men ikke helt permanent. Av og til trenger det virvler ned i

det, se figur 4.12.
Partikler som utsettes for virvler, vil ha størst sannsynlighet for å flyttes

når en hastighetstopp passerer. Partikler mindre enn grenselagets tykkelse
vil derfor ha mye mindre sannsynlighet for å flyttes enn litt større partikler.

Eksempel 4.6
Skjærhastighet,  skjærspenning og grenselag

v, = 1,2 m/s i avstand z, = 1,0 m over bunnen

v, = 1,0 m/s i avstand z, = 0,5 m over bunnen

v

Over  grenselaget
K N t

I grenselaget
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Figur 4.12
Typiske hastighets-
variasjoner med tida.



Av (4.16):  Skjærhastighet :  v, = 0.17 - 1.2 -1'0 = 0.11 m/s
log( U) / 0.5)

Av (4.14):  Skjærspenning : r= 0,112 • 1000 = 12,1 N/m3

Av (4.17):  Grenselag : a= 11,6 • 106/O,11 =0,0001 M =0,1 mm

Her er brukt v= 106 rn2/s, kinematisk viskositet, som passer for vann  ved ca 20 °C.

4.4.6 Sammenheng mellom ruhet og kritisk korndiameter
Formelen for stabil steinstørrelse ved jevn helning:

d P, R• Ir

PS -P, ,  Cs
(4.11)

viser at det er en direkte sammenheng mellom kritisk diameter og falltap.
Innfører vi Ie fra Mannings formel, likning (3.20), blir uttrykket slik:

vZ
d = P 4!i (4.18)

(P, -P,) . C.} M z •R

Merk at i formel (4.18) må alle lengder, også d°, oppgis i meter.
Mannings tall M for ruhet er avhengig av bunnens beskaffenhet, både

geometrisk form og bunnmaterialet. Ved å endre kornstørrelsen d vil også M
endres. Dette får betydning når vi skal legge ut beskyttelseslag mot erosjon.

På flat bunn kan M bestemmes tilnærmet av følgende formel:

M _ 26 6 (4.19)
d9o

der d90 innsettes i meter.

d90 = 1.75 d60 kan brukes for overslag.

Det kan virke inkonsekvent at vi her refererer til d,)0. M er imidlertid et ut-
trykk for friksjonsmotstanden mellom bunn og det strømmende vannet, og
det er de største steinene på bunnen som er bestemmende for M.

Eksempel 4.7
Kontroll av stabilitet av elvebunn

En jevndyp elvestrekning har bredde B = 200 m og er dekket av et gruslag med

d, = 0,1 m. Hvilken kombinasjon av vanndyp og vassføring tåler bunnen før

den vil begynne å erodere?
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d60= 0, l m tilsvarer ca dq,  = 0,1 - 1,75 =  0,175 m

Formel (4.19) gir  M = 26/0,175116 = 35

Stabil bunn forutsetter at d6O =  d, dvs d, = d6()= 0,1 m

M beregnet ovenfor av dgp og innsatt i formel  (4.18)  gir nå:

d _
yy

0,1  som kan omregnes til R2/3 = 0,31 • V„
1,65. 0,05  352 •8413

I  en bred elv er R H = vanndybden.
Med vassføring  Q kan V  skrives V = Q/(B - H),  som sammen med B = 200 m gir:

H713 =  0,31 - Q/(200 - H)
H513 = 0,00155. Q

Det gir f eks følgende for den 200 m brede elvestrekningen:
Med vassføring 1.000 m3/s må vanndybden ikke være mindre enn 1,55315 = 1,30 m
Med vassføring  2000  m3/s må vanndybden ikke være mindre enn 3,10315 = 1,97 m
Med 1 m vanndybde kan vassføringa ikke overstige 1/0,00155  =  645 m3/s

4.5 Materialtransport

4.5.1 Betingelser for materialtransport
Det er vanlig å skjelne mellom tre former for materialtransport:

A. Alle partikler i ro på bunnen  -  ingen transport

B. Bevegelse med hyppig bunnkontakt  -  bunntransport

C. Bevegelse uten bunnkontakt  -  suspendert transport

Overgangene er ikke skarpe.  Det henger sammen med at strØmninga er tur-
bulent av natur. Mest nøyaktig bestemmes overgangen mellom A og B.
Dette ble behandlet i 4.3.

Overgang til  suspendert transport  er mer diffus .  En vanlig praktisk
grense for suspensjon  er v. >  w, dvs når skjærhastigheten er større enn ilar-
tiklenes synkehastighet.

Transportkapasiteten er relativt liten så lenge det bare er  hunnlast,  dvs
tilstand B .  Den er da tilnærmet proporsjonal med differansen  'CO -  r,.  Se
4.5.4 om transportformler.

Transportkapasiteten øker raskt når det også blir suspendert last. Bunn-
transport og suspendert transport antas å være omtrent like store når v* =
1,7 - w. Et diagram av Laursen,  se figur 4.13 ,  illustrerer hvordan suspen-
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Fig 4.13
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Forhold mellom skjærhastighet og synkehastighet (K/w)

pendert last utgjør en økende andel av  total last  når v*/w øker, og etter
hvert blir helt dominerende.

Eksempel 4.8
Bunnlast som andel av total last

Elv med helning I = 1:3000, hydraulisk radius R = 3 m og ensgradert bunn med:

d = 0,2 mm:

Av (4.10) og (4.14):  To1 = 1000.9,81.3/3000 = 9.81 N/m'- og v, = (9,81/1000)1/2

= 0,099 m/s. Figur 4.2 gir fallhastighet w = 0,015 ni/s. Det gir v./w = 6.6. Fi-

gur 4.13 gir forholdstall 400 for total last og 16 for bunnlast. Av total last er

derfor 16/400 = 4 % bunnlast og resten, 96 %, suspendert last. Eksemplet er

tegnet inn i figur 4.13.

4.5.2 Empirisk  diagram til vurdering av materialtransport
I praksis brukes fortsatt vannhastigheten mye for å anslå stabilitet mot ero-
sjon, selv om skjærspenningen som nevnt er en teoretisk bedre parameter.
Figur 4.14 viser et diagram av Sundborg. Det bygger på det berømte dia-
grammet av Hjulstrom, se figur 4.7.
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Figur 4.14 gir grensehastighet for bevegelse av bunnmateriale i vanlige
elver, målt  I m over bunnen.  En slik forenkling er oftest god nok for prak-
tiske forhold.

Diagrammet gir samtidig en antydning om hvordan suspendert last for-
deler seg over dybden. Kurvene gir forholdet mellom konsentrasjonen av
suspenderte partikler ved halv dybde, CH/2, i forhold til konsentrasjonen to
korndiametre over bunnen, c2d. Kurven merket 0.001 angir altså at konsen-
trasjonen i halv dybde er 0,1 % av konsentrasjonen ved bunnen. Dette kan
betraktes som en praktisk grense for  suspendert last.

Kurvene i figur 4.14 illustrerer følgende punkter:

Kritisk hastighet for erosjon er større enn for avleiring. Det vil si at par-

tikler som er falt til ro, ikke blir brakt i bevegelse igjen uten at hastig-

heten øker. Dette er særlig markert for fine partikler, mindre enn ca 0,1
mm.

Kritisk hastighet for bunnlast minker med minkende diameter for parti-
kler større enn ca 0,2 mm. For finere partikler øker kritisk hastighet
igjen for erosjon, mens den er omtrent konstant for avleiring. Dette har
sammenheng med grenselagets  tykkelse.

For partikler over ca 0,2 mm er kritisk hastighet for suspendert trans-
port høgere enn for bunntransport. Vi kan altså ha bunntransport uten
suspendert transport dersom bunnen ikke inneholder finere partikler.

For partikler finere enn 0,1 mm er det omvendt. Det henger sammen
med at disse små partiklene blir omsluttet av det laminære sjiktet nær-
mest bunnen og kommer ikke så lett i kontakt med den turbulente

9 0 01

1m

=H/ 2
=2 d Bunnlast
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220--
____

Kritisk erosjonshastighel

m --Bunnbevegelse slutter
>10

Ingen transport

0,01 0,1 1 10
diameter, mm

Figur 4.14
Kritiske hastigheter
for bunntransport og
suspendert transport.
Vanndybde 1 m.
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Figur 4.15
Definisjon av stØrrelser
i sedimenttransport og

erosjon.
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strømninga ovenfor. Denne er imidlertid i stand til å bære partikler i sus-
pensjon når de først av en eller annen grunn er kommet i bevegelse.

4.5.3  Tidsforløp  for erosjon og avleiring
Det er ofte viktig å vite hvor hurtig erosjon eller avleiring kan foregå, f eks
når det er spørsmål om å vente med plastring eller utbedring til det er låg
vassføring.

Figur 4.15 viser hvordan et erosjonsvolum oppstår som summen av  til-
ført  materiale (bunnlast + suspendert last) minus summen av  bortført  ma-
teriale (bunnlast + suspendert last). Det må altså både være transport av be-
tydning og forskjellige transportforhold i de to profilene.

Med betegnelser brukt i figur 4.15 blir erosjonsdybde (eller avleiring)
mellom profil  I  og 2:

de=(g12-gsl+ gRZ-g81)•tlL  (t=tid ) (4.20)

For å kunne beregne erosjonsraten må vi kjenne de fire verdiene i parentesen.
Bunnlasten kan beregnes omtrentlig av empiriske formler dersom vi

kjenner f eks middelhastigheten .  Den suspenderte lasten kan lettest bereg-
nes ut fra målte verdier av konsentrasjon og hastighet i de to snittene. Mo-
derne formler for total last gir summen av bunnlast og suspendert last, se
4.5.5-4.5.7.

For å få pålitelige resultater må beregningene dekke et lengre tidsrom
med varierende vassføring .  Særlig flomperioder gir  stort bidrag, mens det
er relativt svært liten transport ved låge vassføringer.

Utviklingen går langsomt så lenge det bare er bunnlast,  men den øker
raskt med skjærspenningen dersom det foreligger betingelse for suspen-
sjon, og forholdene er forskjellige i de to snittene.
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Erosjon på grunn av  en ny hydraulisk situasjon  i elva, f eks innsnev-
ringer på grunn av brukar eller forbygninger, vil oftest avta med tiden. Det
skyldes flere forhold:

Vanndybden blir etter hvert større, slik at hastighet og skjærspenning
minker.

,, Det kan etableres naturlig dekklag av utsorterte grovere materialer, se 4.9.

Erosjonsområdet danner en form (grop) som skjermer for videre erosjon.

4.5.4 Transportformler
Det er laget dusinvis av formler for sedimenttransport. Noen eldre, men
godt kjente formler gir hare hunnlast,  mens nyere formler gir total last. I dag er
de siste mest brukt. De mest anvendelige er omtalt i  4.5.7 og 4.5.9.

4.5.5 Bunnlast, oversikt
Bunnlast  betegner den delen av sedimentbevegelsen som foregår med hyp-
pig bunnkontakt, som rullende eller hoppende bevegelse.

Den holdes i gang dels av vannets friksjon mot det enkelte korn, dels på
grunn av hydrodynamiske trykkforskjeller som følge av at vannhastighe-
ten øker med avstand fra bunnen, og dels av samme typen turbulensvirvler
som gjør at partikler holdes suspendert høgere oppe i vannstrømmen.

Når det forekommer både bunnlast og suspendert last, er det ikke noen
klar grense mellom de to transportformene. I praksis velger vi ofte et nivå
0,05 ganger vanndybden som grense.

Det er vanskelig å måle bunnlasten fordi alle måleinstrumenter som
senkes ned på bunnen, vil påvirke bevegelsen. Måling ved hjelp av spor-
stoffer (merkede korn) er mest pålitelig, men den er tidkrevende og krever
stor nøyaktighet for å gi riktige resultater.

4.5.6 Bunnformer
Så snart en kritisk skjærspenning nås, vil bunnen på grunn av partiklenes be-
vegelse anta former som gradvis endrer seg etter hvert som skjærspenningen
øker, se figur 4.16. Vi skjelner mellom tre hovedtyper av bunnformer eller re-
gimer:
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Nedre regime
Bunnen består  av trekantliknende sandbØlger som beveger seg i strømret-
ningen . I nedre regime foregår sedimentbevegelsen sprangvis, hoppende
eller rullende. Vannoverflata er i nedre regime enten  nesten plan  eller svakt
bølgeformet i mottakt med bølgetoppene. Det kommer av at hastigheten og
dermed hastighetshøgden v2/2g er størst over toppene, se eksempel 3 i
3.5.4. Samtidig observeres det ofte «koking» på overflata, dvs virvler som
bryter overflata, se figur 4.16 h og e.

Ved de  minste skjærspenningene dannes  det små, nærmest trekantfor-
mede riller (engelsk: «ripples»). Ved Økende skjærspenninger oppstår stør-
re bØlgeformer - sandbanker (engelsk: «dunes» ), som i et mellomstadium
kan ha riller på ryggen.

Sandbølgene beveger seg fordi sedimentkorna  ruller  opp den svake hel-
ningen oppstrøms og faller ned i bakevja etter den skarpe toppen. Gropa
nedstrøms rillen fylles etter hvert, mens oppstrØmssiden eroderes, og rillen
flyttes i strømretningen, se figur 4.17.

Overgangsregimet
Økes hastigheten over en bunn med sandbanker, vil hunnformene etter
hvert gå i oppløsning. Deler av sandbankene vil løsne kollektivt og føres

a) Typisk rillemønster
Kok g beer

b) Banker med riller på overflaten
Koking

c) Sandbanker og koking

Figur 4.16
Bunnformer i vass-
drag med løs bunn.

d) Overgangsfase .  Banker utflates

e) Utflatet bunn

f) Motbanker  og stående bølger

g) Motbanker med brytende bølger

h) Kulper og renner
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med strømmen slik at bunnen jevnes ut. Etter hvert blir bunnen tilnærmet
flat der sedimentene strømmer kontinuerlig, figur 4.16 d og e.

Øvre regime
Øker hastigheten videre, blir vannflata ustabil og danner  stående bølger.
Bunnen  formes i sandbølger parallelt med vannflata, se figur 4.16 f. På
engelsk kalles dette «antidunes»; som vi på norsk kan kalle motbanker.
Disse kan stå relativt i ro eller bevege seg oppover. I det siste tilfellet fore-
går erosjon på nedstrømssiden med tilsvarende avleiring på oppstrøms side.

Overtiatebølgene kan bli så krappe at de  bryter oppover.  I så fall vil
bunnen bli opprotet, med huller og renner som stadig skifter form og plass,
se figur 4.16 g og h. Det kan være motbølger midt i et stryk og vanlige sand-
banker eller flat bunn nærmere breddene.

Bunnruheten  påvirkes av hunnformene. Vi kan oppleve at vannstanden
i en elv med løs bunn synker selv om vassføringa stiger, dersom endringen
medfører at bunntilstanden skifter fra sandbølger til øvre regime med flat
bunn. På samme måten kan vannstanden være forskjellig for samme vass-
føring avhengig av om vassfø-
ringa er økende eller minkende.

Mange har forsøkt å finne
system i bunnformene. Her er
det vist to diagrammer, som
begge krever at vi kjenner
skjærhastigheten, se 4.4.4:

Engelunds diagram, figur
4.18, basert på vannhastig-
het og vanndybde

Simons/Richardsons diagram,
figur 4.19, basert på synke-
hastighet og korndiameter

u
c

a
20

y a
v.

15 Banker Motbanker

10Banker

plan
bunn

5--

0
0 0,5 1,0 1,5  :40

V 1,j H

Figur 4.17
Sedimentbevegelse
over riller og sand-
banker.

Figur 4.18
Stabilitet av bunn-
former etter Engelund
m fl (1966).
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Figur 4.19
Betingelser  for bunn-
former, etter Simons

and Richardson.
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4.5.7 Formler  for bunnlast
Den kompliserte mekanikken ved bunntransport har ført til et utall av
bunnlastformler. Alle forutsetter at det er rikelig tilgang på sedimenter, det
vil i praksis si at bunnen må bestå av samme type sedimenter som det som
transporteres. Formlene angir med andre ord maksimal transportevne.
Typisk for bunnlastformlene er at de forutsetter en nedre kritisk grense for
transport, f eks 're.

Bunnlastformlene kan være nyttige når det er liten transport, eller når
bunnmaterialene er svært grove slik at det blir lite eller ingen suspensjon. I
dag bruker vi som nevnt mest formler for total last, og vi tar bare med to
tradisjonsrike bunnlastformler:

a. Shields formel

-
gn=10•q•I•

(s

i

-
°

r

1)`  - d50

gb = bunnlast målt som  vekt  pr enhet av tid og bredde

q = vassføring pr enhetsbredde

I = bunnhelning

s = spesifikk vekt av partikler = y, / y,

y,, =romvekt av vann

(4.21)
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ys  = romvekt av partikler

d.,0= «midlere »  kornstørrelse

T,) = faktisk skjærspenning ved bunnen

i, = kritisk skjærspenning, se figur 4.9

Formelen er halvempirisk, men har den fordel at den er dimensjonsriktig
slik at den passer for alle målesystemer.

b. Meyer-Peter og Mullers formel
Den siste utgaven av denne formelen regnes for å være den beste  empiris-
ke  bunnlastformelen. Den er samtidig et godt eksempel på hvor komplisert
bunnlastbevcgelsen er:

y -I -R .(k,J-0,047 . (ys  -y,)'dso

i

gb  = 0,25. p 113.(s-1)2 13
(4.22)

Forholdet (klk') har sammenheng med at friksjonen langs bunnen dels
skyldes selve sedimentkorna, dels bunnformene. I praksis varierer k/k'
mellom 1,0 for flat bunn og 0,5 for sterkt ujevn bunn og må anslås på
skjønn.

Selv om Meyer-Peter og Mufflers formel ser innviklet ut, er den likevel
mye brukt til beregning av bunnlast fordi den med rimelig arbeid gir gan-
ske pålitelige resultater.

Figur 4.20 viser diagram av en konsentrert utgave av Meyer-Peters formel:

Ø=(w-0,188)3" (4.23)

De to størrelsene:

Ø= Kh  og  l __ y, '
R' I _ To (4.24)

w'y. , 'd `N (y , -y, ,)'d (y, -y,.)

ble innført av Hans Einstein da han laget sin egen formel. Denne er også
tegnet inn i figur 4.20, slik at dc to formlene kan sammenliknes direkte.

Einstein unngikk begrepet «kritisk størrelse» ved å regne med løfte-
krefter som varierer omkring en middelverdi. Sannsynligheten p for at løf-
tekraften på et visst sted og tidspunkt overstiger vekten av et sediment-
korn, kan uttrykkes statistisk.
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Figur 4.20
Einsteins og

Meyer-Peters
formler.
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Einstein fant at korna beveger seg i sprang som har omtrent konstant
lengde, ca 100. d. Etter hvert sprang er det en sannsynlighet p for at kornet
straks skal rives med i nytt sprang, og  (1 -p)  for at kornet skal legge seg til
ro. Ved en ren bunnlasttransport må det være likevekt mellom erodert og
avsatt materiale. Einstein foreslo å bruke d35som bestemmende diameter
for blandede masser når spredningen i kornstørrelser ikke er for stor.

4.5.8 Suspendert last og total last
Suspendert last omfatter alt materiale som ikke har stadig kontakt med
bunnen. Det kan bestå dels av partikler fra det lokale hunnmaterialet som
er revet med av strømmen, dels av partikler som kommer langvegsfra, der
hunnforhold og strømforhold er annerledes.

Svevende materiale som har ingen eller liten sammenheng med de lo-
kale forholdene, kalles på engelsk «wash load».

Suspendert last fordeler seg ujevnt i dybden, se figur 4.21. Den teore-
tiske fordelingen i en normalstrøm er:

C  _ H-v a (4.25)
C<, y H-a

der c3 = konsentrasjonen på kjent nivå a over bunnen, c = konsentrasjonen
i nivå y, H = vanndybden og z = 2,5 w/v..

Diagrammet viser hvor avgjørende størrelsen z er for fordelingen. Når
z > 1 vil ikke suspenderte partikler nå overflata. Stor z-verdi skyldes stor
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synkehastighet eller låg vannhastighet. Beregninger på grunnlag av kon-
sentrasjonen på bare en dybde er vanligvis for unøyaktige.

Formelen gir ingen opplysning om konsentrasjonen under målepunktet,
dvs for y < a. Det gjelder derfor å ha en måling så nær bunnen som mulig.
Men målinger nær bunnen blir lett unøyaktige. I figur 4.21 er c, målt 0,05

H fra bunnen. Til praktisk bruk bør vi ta prøver i flere nivåer:

Eksempel 4.9
Fordeling av suspendert last

I en elv med H = 3 m dyp er det tatt en prøve a = 20 cm over bunnen med se-

dimentkonsentrasjon c, = 100 mg/l. Helningen er 1:2000. Kornfordelingen er

temmelig ensgradert, med middel størrelse 0,3 1nm. Hvor stor er konsentrasjo-

nen I m under vannflata`?

Figur 4.2 gir synkehastighet for 0,3 mm partikler ca w = 3 cm/s

Formel (4.10) gir zo = gp, HI =  9,81 • 1000 • 3 • 0,0005 = 14,7 N/m2

Av formel (4.14): v. _ (14,7/1000)1/2 = 0,12 m/s

Det gir z = 2,5 • w/ v. = 2,5 •0,03/0,12 = 0,625

Ordinaten blir (y -  a)/(H - a) = 1,8/2,8 = 0,64. Figur. 4.21 gir c/c,, = 0,13

Sannsynlig  konsentrasjon 1 m under vannflata  er 0,13 • 100 = 13 mg/I

Overflate

Y
H

a/h

..,,

0.9 \+

0 7.

-a
-

A+

0.6

-a
os .

0 4
zver

.

0.3 +

0 2. f

0 1 a.

=0, 05 v
n
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

` ` Bunn Relativ konsentrasjon c/c8

Figur 4.21
Fordeling av  suspen-
dert last over dybden.
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Suspendert transport kan beregnes på grunnlag av målte verdier av kon-
sentrasjonen c og hastigheten v. Det er nødvendig med data som represen-
terer både forskjellige dyp z og forskjellige vassføringer. Suspendert trans-
port over hele tverrsnittsarcalet A på et gitt tidspunkt finner vi ved integra-
sjon av formelen:

Q,
= f c.'' t'' dz - dy (4.26)

0

Samlet transport over et tidsrom T, f eks ett år, finner vi så ved en ny inte-
grasjon:

T

QST=fQS-dt
0

(4.27)

Beregning  ut fra  målte  konsentrasjoner i flere nivåer og flere vertikalprofil
i bredden gir oftest gode  resultater, men dette krever mye data fordi kon-
sentrasjon og vassføring varierer sterkt både fra sted til sted i tverrsnittet
og fra sesong til sesong. Det blir også svært unøyaktig å overføre erfaring-
er fra vassdrag til vassdrag.

Suspendert last sammen med bunnlasten utgjør det vi kaller  total last. I
den grad «wash load» er av samme type og har samme egenskaper som
den egentlige suspenderte  lasten, utfyller de hverandre.

Figur 4.13 viser at suspendert last er uten betydning så lenge u,jw
0,4, som tilsvarer z = 6,25 i (4.25). Så lenge vi er under denne grensen, kan
vi benytte bunnlastformler uten korreksjon.

I prinsippet skulle vi også kunne bruke figur 4.13 til å beregne total last
når vi kjenner bunnlasten. Når u,,1w øker, blir imidlertid forholdet mellom
total last og bunnlast fort så stort at slik beregning blir svært unøyaktig.

Diagrammet figur 4.13 er derimot hendig dersom vi kjenner suspendert
last fra målinger, og vil anslå hvor mye tillegg vi må regne for hunnlast.

4.5.9 Formler  for total last
De fleste nyere undersøkelser av sedimenttransport går på  total last.
Mange metoder deler bunnmaterialet inn i fraksjoner som behandles for
seg. Til slutt summeres resultatene med vekttall. Formlene blir på denne
måten uoversiktlige og kompliserte for håndregning, men de egner seg for
moderne databehandling.

Laursens formel, der figur 4.13 inngår som en del, er et typisk eksempel.
En viktig formel er publisert av Toffaleti. Den tar hensyn til vertikal

fordeling av hastighet og konsentrasjon og brukes bl a i regnemaskinpro-
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grammet HEC-6, som er utviklet av Hydrologic Engineering Center i
USA.

En formel som er enkel  å  bruke, og som i dag trolig også er den mest
pålitelige for håndregning,  er Engelund - Hansens formel:

;gs=0,05 •y,•V2
d5, •1 z0  (4.28)

g.(y, /y,. -1)  (y., -y,,) -ds5

gs = Suspendert last målt som vekt pr enhet av tid og bredde.

En konsentrert form er: f - Ø  = 0.1.05" (4.29)

hvor

Ø = 9' = Einsteins konstant, se (4.24)
w.y.,•d

e= z` -C 5 = Shields' konstant, se figur  4.8 (2.64)
(P.,-p,)•g•d,.

Formelen kan brukes når d50 er større enn 0,15 mm, og elvebunnen er rela-
tivt ensgradert  (standardavvik på kornfordelingskurven mindre enn 2).

Figur  4.23 viser  et diagram av Engelund og Hansen som viser sammen-
hengen mellom  dybde,  helning og transport i kanaler med fin sandbunn.

135

Figur 4.22  Målestasjon for sedimenttransport.



Figur 4.23 Diagram for hastighet og sandtransport (Engelund-Hansen).

Merk at diagrammet bruker betegnelsen D for dybde,  i stedet for H
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Diagrammet gjelder for de samme sedimentforholdene som formel
(4.29), men i praksis gjelder det bare for situasjoner hvor det oppstår sand-
banker («dunes») på elvebunnen. Det er derfor ikke brukbart når ur - d / v
< 12, som gir riller på bunnen.

Ved bruk av diagrammet er det nyttig å huske at V • H = Q / B, der
B = kanalbredde.

Eksempel 4.10
Bruk av Engelund-Hansens formel og diagram

En elvestrekning har følgende kjente data:

helning I = 0,0003

dybde H = 2,5 m (kalt D i diagrammet)

bredde B  = 100  m
vannhastighet V = 1 m/s

bunnsedimenter d50 = 0,5 mm, y = 2650 • 9,81 N/m3

a) Hvor stor  er sandtransporten  totalt?

h) Bruk diagrammet i figur  4.23 til  å finne sandtransporten

Spørsmål a):

Formel (4.9) gir: r = g - 1000 - 100 • 2,5/(100+5) • 0,0003 = 7,0 N/m2
Formel (4.28) gir nå

gs = 0,05  -  g• 265 ( ) • 12 -
0,0005

l

7
5,81 N/sm

g (2,65- 1)  (g,  1650) • 0,0005

For hele elva: G, = 5,81 • 100 = 581 N/s

Omregnet til masse: 581 /g = 59 kg/s = 5100 tonn/døgn

Omregnet til volum fast stein: 5100/2.65 = 1924 m3/s

Som sand med 40 % porer utgjør det 1924/0,6 = 3200 m3/døgn

Spørsmål b):
1 diagrammet figur 4.23 setter vi inn:

V - D = 1,0.2,5 = 2,5 m3/s pr m

((gs/gv - 1) - g • d503)v2= (1,65 - g - 0,00053)1/2 = 0,000045

Verdien for vertikal akse blir 2,5/0,000045 = 55 600

Denne verdien følger vi horisontalt til den skjærer linjen for I = 0,0003

På horisontal akse leser vi verdien 5,5.

Innsatt i uttrykket Ø= g, på horisontal akse finner vi:
v t-

gs = 5,5 • g • 2650 • 0,000045 = 6,43 N/sm, som stemmer rimelig bra med

formelen.
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Fig 4.24
Strømforhold

i sarrfylt elv. Fra
«Is og isproblemer i
regulerte vassdrag»,

Vassdragsregulantenes
forening  (EnFO),

1992.

4.6 Erosjon forårsaket av is

4.6.1 Erosjon fra sarr, bunnis og bunnisdammer
Sarransamlinger under isdekket innsnevrer det vassførende elveleiet. Når

vannhastigheten øker, kan det føre til utgraving i elvebunnen eller i elve-
melen, spesielt dersom elveleiet har et øvre dekklag av grusmateriale som
blir fjernet av den økte strømmen, og finere masser under. På samme måte
kan bunnis og bunnisdammer føre til at strømmen blir ledet og konsentrert
til bestemte deler av elveleiet og forårsaker erosjon og graving der.

Overvann kommer av at isdekket ikke rekker å flyte opp når vassfø-
ringa øker. Det kan føre til at vannet tar helt nye løp, eller - når omfanget
er mindre - graver seg ned i elvebredden ved siden av det gamle løpet.

4.6.2 Erosjon fra is frosset fast til dekklaget i elvemelen
Is som dannes langs elvebreddene, fryser fast til disse. Foregår isdannelsen
på høg vannstand, vil is som er frosset fast til det beskyttende dekklaget i
elvemelen, kunne rive med seg deler av den når vannstanden synker. Slik
forhøyd vannstand kan skyldes oppstuving av vannet på grunn av bunnis-
dammer, annen bunnis eller sarransamlinger. Jo tykkere og sterkere isdek-
ket er blitt før vannet synker, og jo raskere det synker, f eks ved at isdam-
mer ryker, eller vannet smelter seg gjennom dammene, desto større fare er
det for større bruddsår i elvemelen.

Tilsvarende skader kan oppstå når vannstanden heves under eller rett
etter en frostperiode. Ved gjentatte vannstandsvekslinger kan dekklaget
gradvis rives bort over tid. Fastfrosset masse vil også kunne løftes og bli
revet med av flom og isganger og fraktes helt ut av området. I regulerte el-
ver kan slik heving komme uavhengig av klimaforhold.

Når det først er oppstått sår i det beskyttende dekklaget, enten dekkla-
get er naturlig eller en kunstig forbygning, vil videre erosjon kunne foregå
til alle årstider dersom såret ikke blir helet. Mer om dette i kapittel 2.
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4.7 Lokale  strømforhold og lokal erosjon
4.7.1 Sekundære  strømmer
Vi har hittil sett mest på strømning over flat hunn med stor utstrekning i

bredden. Da er den vertikale strømfordelingen tilnærmet lik over hele
bredden.

I smalere kanaler virker sidene inn og forstyrrer bildet. Figur 4.25 viser
hvordan det oppstår grenselag ikke bare mot bunnen, men også mot side-
ne, slik at hastigheten blir størst midt i kanalen.

For å bevare kontinuiteten må det opptre tverrgående sekundære strøm-
mer, som har stor betydning for sandbevegelsen ved at den ikke lenger fo-
regår bare i hovedstrømretningen. Tverrstrømmene fordeler imidlertid

transporten ulikt i bredden, og det kan føre til lokal avleiring eller graving.
Figur 4.26 viser til venstre hvordan det i en rett kanal oppstår tverrgå-

ende strømceller. Sammen med hovedstrømmen dannes det spiralformede
strØmrØr, som i en rett kanal kan være symmetriske eller veksle i form og

plassering. På steder der tverrstrømmene møtes eller tvinges oppover, blir

Sekundære
strømmer
i smal og
rett kanal

Spiralstrøm i
i en kurve

Figur 4.25
Strømfordeling i smal
og litt bredere kanal.

Figur 4.26
Sekundære strømmer
i hjørner og i et bend.
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det tendens til avleiring, mens det kan bli erosjon der strømmene diverge-
rer og er nedadgående.

En smal kanal som kan erodere i sidene, vil utvide seg i bredden. Etter
hvert som kanalen blir bredere, oppstår det nye mønstre av sekundære
strømmer som gir avleiring i hjørnene, og kanalbunnen får ofte et traufor-
met tverrsnitt, se figur 4.27.

I en kurve, som vist til høyre i figur 4.26, oppstår det skrå bunnstrøm-
mer fra yttersving mot innersving. Det er årsaken til at det blir avleiring i
innersving og erosjon i yttersving. Dette er nærmere beskrevet i neste av-
snitt.

4.7.2 Lokal erosjon
Lokal erosjon  oppstår der sekundære strømmer eller plutselige endringer i
strømtverrsnitt eller bunnforhold fører til ujevn fordeling av skjærspen-
ning, slik at den ligger dels over og dels under kritisk skjærspenning for
bunnmaterialet.

Vanlige årsaker til, og steder for lokal erosjon er:

Tabell 4.1  Lokal erosjon

Sted Årsak

a) I rette kanaler Sekundære tverrstrømmer

b) Kurver Sekundære tverrstrømmer og spiralformede strømmer pga
sentrifugalkrefter

c) Innsnevret tverrsnitt Øket strømhastighet, turbulens og krumme strømlinjer

d) Pilarer Øket strømhastighet, virvler, nedadgående strømmer

e) Nedstrøms plastringer Grov bunn gir større skjærspenning enn fin bunn, erosjon i
overgangssonen fra grov til fin bunn

f) Nedstrøms terskler Tilsvarende årsak som nedstrøms plastringer, dessuten krumme
strømlinjer i vertikalplanet og eventuell sterk turbulens ved
vannstandssprang.
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Figur 4.27
Skjærspenning og
sandbevegelse i
rektangulær kanal.

4.7.3 Erosjon  i rette kanaler
I en  smal kanal  som vist i figur 4.26, blir det nedadgående strØm i hjørne-
ne og bunnstrøm inn mot midten av kanalen. Sedimenter fØres ned og inn i
hjørnet og delvis videre mot midten av kanalen. Har kanalen stØpte vegger,
blir det lett erosjon nær foten av veggene, samtidig som det blir noe hØge-
re bunn i midten.

Figur 4.27 viser hvordan sekundære strømmer fører til liten eller ingen
erosjon i hjørnene på et  relativt bredt tverrsnitt,  selv om det kan erodere i
midten. Støpte vegger i en slik  bred kanal  vil være mindre utsatt for ero-
sjon ved foten enn i en smal kanal.

En rett kanal som kan erodere, vil før eller siden få uregelmessigheter
som ikke lenger gjør den symmetrisk. Vi får ujevn avleiring og erosjon slik
at det oppstår ytter- og innersvinger som forsterker kurveutviklingen. I
slakke landskap oppstår det etter hvert meandrer, i brattere landskap for-
grenede, uregelmessige løp.

4.7.4 Erosjon  i kurver
Erosjon i kurver  kommer av at det oppstår en overhØgde i yttersving på
grunn  av sentrifugalkraften. Vannet strømmer ned mot bunnen og deretter
på skrå mot innersving, der det igjen stiger til overflata, som vist i figurene
4.26 og 4.28.

Nedadgående strØm eroderer lettere enn oppadgående strØm, derfor får
vi erosjon i yttersving og avleiring i innersving, se figur 4.28. Sedimentene
som eroderes, beveger seg på skrå over elva langs bunnen fra yttersving
mot innersving.

Det finnes ingen lett tilgjengelige metoder for å beregne skjærspenning

i kurver. I praksis blir det ofte gjort ved modellforsØk.

Figur 4.29 viser en tommelfingerregel for hvor vi kan forvente sterkest
erosjon i et sirkulært bend, ca 2 kanalbredder nedstrøms punktet der midt-
linjen krysser elvebredden.
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Figur 4.28
Erosjon i kurver.

Figur 4.29
Angrepspunkt for

erosjon i kurver.

Figur 4.30
Soner for forventet

erosjon.

. '. . ° ._„._
.

Refleksjon  av strøman-
grep fra den ene til den an-
dre siden er en effekt vi
må være oppmerksomme
på ved sikringsarbeider. En
erosjonssikring vil nemlig
ofte endre strømretningen
nedstrØms.

Figur 4.30 viser mer
detaljert soner for forven-
tet erosjon og avleiring i

30° og 60° bend, vurdert
ut fra refleksjon av strøm-
linjer.

På steder der linjene
trenges sammen, oppstår
det erosjonsangrep, og på
steder uten strømlinjer kan
det oppstå avleiring. Ut-
graving og avleiring vil i

sin tur forstyrre strømlinj-

ene ytterligere.
NHL utførte i 1989 ge-

nerelle forsøk for NVE av
erosjon og beskyttelse i
kurver. Resultatene er gjen-
gitt i «Bruk av huner som
erosjonsheskyttelse i el-
ver», STF60 F89084.
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Figur 4.31
Erosjon ved endring
av tverrsnitt i
A) horisontal- og
B) vertikalplanet.

4.7.5 Erosjon  på grunn av endring i strømtverrsnitt
Innsnevring gir tettere strømlinjer, dvs økende hastighet og skjærspenning.
Det samme gir overgang fra underkritisk til overkritisk strømning. Fossen
rykker bakover, se figur 4.31.

Det finnes en del formler for spesielle tilfeller. Figur 4.32 viser situa-
sjonen ved en innsnevring fra en flomfylt kanal med flomverk på siden til
bare en smal kanal.

Laursen (1958) antok at det var sedimenttransport bare i hovedkanalen
ovenfor innsnevringa og kom fram til følgende formel for tilfeller med
samme bunnforhold før og etter innsnevringa:

6 2+n 6  a

yl
-( 67

2] +a
[ MI  ]7 (4.30)

der a = 0,25 for u*/w < 0,5

a = 1,00 for ua:/w = 1

a = 2,25 for u+/w > 2

Figur 4.32
Innsnevring fra slette
med flomverk til lang
kanal,  definisjoner.
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M = Mannings ruhetsfaktor

Q, = vassføring i hovedløp

Q , = vassføring mellom hovedløp og flomverk

Vanligvis kan det siste leddet i (4.30) sløyfes fordi M,/M2 = 1
Likningene (4.31 og 4.32) gir to andre spesialtilfeller:

B, = B2, dvs at innsnevringa gjelder flomverkene

yz Q,
1an

(4.31)
Yl  -CQ , J

Q = Q,  når det ikke er flomverk.

,l
y' - B' (4.32)
Yl B,

der m = 0,59, 0,64, og 0,69 for u*/w < 112, 1 og > 2

Det siste tilfellet er vist i figur 4.33.
I figur 4.33 er det også vist effekt av hastighetshøgden v2/2g og lokalt

falltap HL. Dersom bunnhelningen skal være uforandret (1, =12), blir bun-
nen senket:

d =(yz-y,)+(1+K)

V=,-V'

[2g 2g
(4.33)

der K er en falltapsfaktor,  vanligvis K = 1
Den idealiserte likevektsdybden  y2 vil først  opptre ca 1,5 • B, nedenfor

innsnevringa . Ved selve  innsnevringa vil det dannes et noe dypere hull, av-
hengig av formen på over-

Figur 4.33
Erosjon ved lang

innsnevring.

gangen. Dybden vil bli ca
1,5 Y2 ved strømlinjeformen
og 2,6Y2 ved skarp over-
gang.

Midlertidige innsnev-

v'rz  ___ringer på grunn av is kan
V e føre til erosjon både under

og på siden av isansamling-
ene. Der det er vanlig med
isganger og store isansam-
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linger, bør det tas kontakt både med lokalkjente personer og med spesielt
iskyndige fagfolk, dersom slik erosjon kan ha betydning for et prosjekt, se 4.6.

4.7.6 Erosjon ved pilarer og brukar
Bruskader på grunn av erosjon kan oppstå ved både pilarer og landkar.
Byggearbeider og forbygninger kan endre strømretningen ovenfor brua og
i uheldige tilfeller forsterke normale erosjonseffekter rundt pilarer o 1.

Viktige faktorer som avgjør omfanget av erosjon ved brukar er:

Form:  Oval/langstrakt form er bedre enn sirkulær. Avrundede hjørner
er bedre enn skarpkantet. Se figur 4.34 for pilarer parallelt med strøm-
retningen.

Retning:  Den eksponerte bredden av brukaret på tvers av strømretning-
en er utslagsgivende. Retning parallelt med strømlinjene er hest. Figur
4.35 gir korreksjon for andre retninger. Sammenliknet med figur 4.34 er

(de) a =
K « • de.

Pilarplan Pilarprofil Erosjonsdybde

d,=1,5b

- / _

b-->  O Ditto  d, = 1,5b
-x

Ditto  d, = 2,Ob

- Ditto  d,= 1,2b

d, = 1,Ob

Ditto
d, = 2,Ob

Merknad: Hvis yo > 5b, bør de økes med 50 %

Figur 4.34
Overslagsregler for
erosjonsdybde ved
brupilarer.
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Figur 4.35
Forsterkningsfaktor
for erosjon ved skrå

pilarer i forhold til
strømretning.

w, Innsnevring, tetthet av peler:  Samlet reduksjon av strømtverrsnittet av-

gjør økningen i strømhastighet. Spesielt må det unngås at underkritisk
strømning endres til overkritisk, se 3.5.

Bunntilstand og kornstørrelse:  Størst erosjon for sylindriske pilarer
oppstår ved  grov  enskarnet bunn når elvebunnen  uten pilar  så vidt er
stabil, V/Vt = 1, se figur 4.36.

SedimentfØring:  Erosjonsdybden øker gjerne med V/Vt for V/V, >l, se
figur 4.36.

Dybde/bredde:  Erosjonsdybden minker ved grunt vann. For y/b < 3 kan
settes Ky = 0,77 .(y/b)°.21 for sylindriske peler, der Ky er forholdet mel-
lom erosjon på grunt vann og erosjon på dypt vann.

Figur 4.37 viser skjematisk erosjon ved et landkar for forskjellige forhold
mellom skjærspenningen i,, uten landkar og kritisk skjærspenning 2',,.
Heltrukne linjer gjelder klarvannerosjon, rd/x. = 1. Den stiplede linjen vi-
ser erosjon når zc/i,  > 1, det vil si når det er sandtransport uten pilaren.
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' Grove sedimenterI

d,
b

I Fine sedjmenter
1.s_  I - - ' (rilledannende)

Klar- I
vanns-

erosjon Erosjon med bevegelig bunn
I

1.2
0.5 1.0 2.0 3.0  4.0
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I
Strømning med sedimenttrasport
Klarvanns erosjon

d
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Figur 4.36
Erosjonsdybde ved
sylindrisk pilar for
enskornig bunn og
yo/b» 1.

Figur 4.37
Erosjon ved landkar.
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4.7.7 Erosjon  nedstroms beskyttede bunnpartier
Når en vannstrøm passerer fra ikke-eroderbar til eroderbar bunn, vil det
dannes en erosjonsgrop så sant hastighet/skjærspenning er større enn kri-
tisk grense for bevegelse.

Slik utvikling er typisk ved:

nedstrøms avslutning av beskyttet område

nedstrØms terskler/luker med energidreper o  I

Eksempel på dette er vist i figur 4.38.
Gropas form vil avhenge noe av geometri og strømfordeling i over-

gangen, men vil ellers være nesten uavhengig av strømhastighet og bunn-
materiale. Gropa vil likevel bli noe dypere i enskornige materialer uten ko-
hesjon enn i mer sammensatte materialer.

Det finnes mange empiriske formler for spesielle løsninger.
Dietz' formel (4.34) gir erosjon nedstrøms en horisontal flate med uni-

form strøm, som i figur 4.38 uten terskelen:

d, ,,«k, = V ,ul  - V_ (4.34)
yo V

>
tYo ? Yz

Yo

de max
- -

.t

Figur 4.38
Erosjon nedstrØnis
terskler og energi-

drepere.

-i "-itle
måxr
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der V, =  kritisk hastighet  ti.,, = M J .  y0"  u, )

Vrnaks = a "V

V = middelhastighet

a 1,5 for ru flater og dekklag

a = 1,1 for kort betongflate

Avstand Lm til største dybde i gropa kan anslås av:

L _ 655
for S < 150 ; L' =5,1 for 8 > 150 (4.35)

d 30,5
, nmkr

S
L/enrnks

der  S= V -Y
p., -P, , gd'

W . pr. v

Disse formlene gjelder «klarvannserosjon». Er det sedimenttilfØrsel fra
områdene ovenfor konstruksjonen, blir dybdene noe mindre.

Kommer strømmen fra en energidreper med vannstandssprang, se figur
4.38, vil erosjonsgropa påvirkes av energidreperens geometrisk form og

effektivitet. For detaljer viser vi til spesiallitteratur, f eks av Raudkivi (1976).
Helningen i overkant av gropa kan ha betydning for konstruksjonens

stabilitet. Forsøk har vist at helningen kan variere i området 1:6 til 1:4 uten

terskel (YD = 0) og i området 1:5 til 1:2,5 med terskel. Jo høgere terskel og
jo lengre og glattere horisontal flate, jo brattere blir gropkanten.

Tidsforløpet av erosjonen er gitt av Breuser for situasjonen øverst i fi-
gur 4.38:

o.;a
d,  t :

(4.36)
YO t ,

der t,  er den tid det tar  før d, = y„

t, = 330 (s - 1)1.7 . y„'/ (aV - V c)4 (4.37)

girt,  i timer  når yo innsettes i m og V i m/s. t, kan variere fra l til 1000 ti-

mer. Formel (4.37) viser egentlig ingen grense for erosjonsdybden, selv
om det i praksis vil være slik etter en tid.
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4.8 Erosjon av kohesive jordarter
Kohesjon er betegnelse på elektrokjemiske krefter som virker mellom en-
keltkorn i en jordart. Leire og fin silt er jordarter der kohesjon er viktig, se
4.2.1. Prosentinnholdet av leire er viktig for jordartens erosjonsegenska-
per. Ca 10 % leire er nok til å kontrollere hele jordartens egenskaper.

For kohesive materialer spiller vekten av enkeltkornet helt ubetydelig
rolle for stabiliteten. Shields' diagram, se figur 4.8, viser økende verdi av
konstanten C, ved kornstørrelser mindre enn ca 0,1 mm. Årsaken er både
at partiklene er mindre enn grenselagets tykkelse, og at små partikler får
kohesive interne bindinger som gjør at de ikke lenger opptrer som enkelt-
partikler.

Figur 4.39 viser noen kritiske skjærspenninger funnet ved forsøk med
forskjellige diametrer. Diagrammet gir liten informasjon for praktisk bruk.
Figurene 4.40 og 4.41 viser alternative diagrammer basert på hvor tett ma-
terialet er, referert til henholdsvis poretall/skjærspenning og porøsitet/vann-
hastighet.

En skal være oppmerksom på at:

poretall e = porevolum / volum av faste partikler (se figur. 4.40)

porøsitet (n %) = porevolum / totalt volum - 100 % (se figur. 4.41)

slik at e  =  n  / (100 % -  n) (4.38)

z
bh

.
M

-W
.

Figur 4.39
Kritisk skjærspenning
for leire som funksjon

av korndiameter.
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Figur 4.42 viser kritisk skjærspenning i forhold til innhold av leirparti-
kler. Denne figuren viser samtidig hvor stor spredningen kan være.
Forskjellen mellom de to kurvene i figur 4.42 kan ligge i alderen på leira
og hvor lenge forsøket har vært kjørt.

De forskjellige diagrammene som er vist, kan gi noe forskjellige resul-
tater. Et godt råd er i slike tilfeller å velge det som gir størst risiko for ero-

sjon, og ta de konsekvensene dette måtte medføre.
Sikkert er det at erosjon i leire går mye langsommere enn i ikke-kohesi-

ve materialer, også når diagrammene viser at det er risiko for erosjon.

4.9 Grenser for erosjonsutvikling
4.9.1 Strømfelt og geometri som grense for erosjonsutvikling
Lokal  erosjon går først hurtig, men oftest vil den så gå gradvis langsom-
mere og nærme seg en tilnærmet stabil tilstand som ofte er bestemt av ge-
ometrien til det som er årsaken til at erosjonen starter.

Som eksempel viser figur 4.43 utviklingen i et laboratorieforsøk med
erosjon bak en delvis nedgravd rørledning .  Det ble brukt fin sand (d5O =
0,15 mm)  med liten gradering til forsøket .  Det var ingen vesentlig tilførsel
av sand foran rørledningen,  slik at forsøket viser tilnærmet klarvannsero-
sjon.

Tilsvarende  erosjonsforlØp  har vi  f eks  nedenfor damluker, rørutløp og
terskler,  nedstrøms plastringer av grov stein o 1 på bunnen og omkring bru-
pilarer, peler og plattformer ,  se figur 4.38 i avsnitt . 4.7.7.

Uten  å  gå for mye i detalj kan vi beskrive det som skjer i et slikt tilfelle
slik: Rørledningen forstyrrer den regelmessige strømmen over stabil natur-
lig bunn.  Det oppstår virvler som gir lokale, kortvarige påkjenninger ut

CM

2°

Rør,
O

Figur 4.43
0,5 m

diaxn
Erosjon bak halvt

nedgravd rørledning. a

Modellforsøk.

Vanndybde 1,4 m, vannhastighet 0,35 m/s
Forsøkstid 100 timer

Merk forskjellig målestokk horisontalt og vertikalt

C-
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Sannsynlighet
for bevegelse

v. > V: liten
v.=V:50%
ve < V: stor

over den kritiske tilstanden for naturlig bunnmateriale slik at partikler ri-
ves løs og transporteres vekk fra området nær røret.  Bunnen  av erosjons-
gropa vil til slutt komme under et grensenivå hvor forstyrrelsene ikke er
store nok til å bevirke videre erosjon.

Strømfeltet er geometrisk bestemt av dimensjonen på røret. Dybden og
utstrekningen av den endelige gropa vil variere litt med kornstørrelsen,
men er først og fremst en funksjon av rørdiameter og vannhastighet.

En annen type utviklingsforløp er representert ved kunstige innsnev-
ringer i et elveløp, f eks fyllinger og landkar, se figur 4.37. Er elveprofilet
stabilt før innsnevringa blir gjort, vil den konsentrerte strømmen forbi inn-
snevringa forsøke å utvide det gjenstående elvetverrsnittet til den tidligere
skiærspenningstilstanden er gjenopprettet. I praksis betyr det at det tidligere
tvcrrsnittsarealet søkes tilnærmet gjenopprettet ved erosjon av ubeskyttede
deler av bunn og elvebredder.

4.9.2 Utvikling av naturlig dekklag
Hastighetsvariasjonene i turbulent strøm gjør at til og med grove partikler
kan bli flyttet, selv om de egentlig har større kritisk hastighet enn middel-
hastigheten  (v,. >V). Fine partikler  (v. < V)  vil med meget stor sannsynlig-
het bli flyttet . Figur 4.44  illustrerer dette direkte, mens figur  4.45 viser

sannsynligheten som funksjon av forholdet  c, /r for  at en partikkel på bun-
nen blir i ro.

Dersom graderingen av bunnmaterialet er tilstrekkelig stor,  vil det opp-
stå en sortert erosjon av topplaget .  Fine partikler har større sannsynlighet
enn grove for å bli flyttet ,  og grove partikler vil anrikes i topplaget.
Bunnmaterialet kan på denne måten få økt sin karakteristiske kornstørrelse
i et tynt lag nær  overflata.  Dersom den skjærspenningen som opptrer, lig-

Figur 4.44
Kritisk hastighet og
turbulent strøm.
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Figur 4.45
Sannsynlighet P for at

en partikkel blir i ro,
som funksjon av z /T

(a) Etter Gessler
(b) Forsøk SINTEF

ger mellom kritisk skjær-
P,(96) spenning ; for d,,() i den

99
(b) opprinnelige massen og

99 a=0,45
97 (a) r, for d50 i det nye bunn-
95

57 laget, vil hunnen kunne90
beskytte seg selv med et

70 , stabilt dekklag etter en

50 i I ofte moderat erosjonsut-
30 . vikling.
2° Figur 4.46 illustrerer

I
dette i prinsipp. Det er

'
: I : I : !

33
Y .

I utviklet regneprogrammer
05  for å løse slike problemer,

I blant annet ved SINTEF.
Figur 4.47 viser resul-

00,
p i-  9 :  10  1 7 1

-t id  . -  16

0.4 06  0,8  - ,B 2.0 tater av en beregning ut-

ført med programmet
DEKKLAG. Den opprin-

nelige kornfordelingskurven er vist sammen med kornfordelingen for det
mest stabile dekklaget som kan utvikles av dette materialet. Utsettes bun-
nen for enda større skjærspenning, vil det ikke dannes stabilt dekklag.
DEKKLAG beregner også hvor mye som vil bli erodert bort før et stabilt
lag er dannet.
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Figur 4.47
Beregnet utvikling av
dekklag ved maksimal
stabil skjærspenning.
a) utviklet dekklag,
b) opprinnelig
materiale.
T,  = 50 N/mz.

4.9.3 Praktisk  beregning av stabile dekklag
Dersom en relativt flat bunn skal forsterkes  i sin helhet  på grunn av endre-
de strømforhold eller økt vassføring, kan vi bestemme nødvendig stein-
størrelse på følgende måte:

a) En sannsynlig verdi for Ie eller M velges, enten ut fra kjente data før en-
dringen, fra overslagsberegninger eller modellforsøk.

b) En foreløpig verdi for d, beregnes med (4.11) eller (4.18), se 4.4.6.

c) Et forslag til dekklagsmasse velges, enten en virkelig masse der db„ og
dy„ er kjent, eller en konstruert kurve.

d) Ny M-verdi beregnes av (4.19).

e) Korrigert verdi for d, beregnes med (4.18), og det kontrolleres om d&) >
d,  Hvis ikke må det velges masse med høgere d60 og foretas ny kon-
trollregning til d6,) > d, .

Med kompliserte tverrsnitt og bunnforhold eller beskyttelse av bare en del
av bunnen gir beregningen ovenfor for stor verdi på d,  Nøyaktigere bereg-
ninger for å minimere d, kan bli kompliserte.

Vanligvis ønsker vi en sikkerhetsmargin. Det oppnår vi på en av følgende
måter:

ved å velge større d, enn formel (4.11) eller (4.18) gir, f eks:

velge ds(, = d,
velge d, , = d, . F, der F, er sikkerhetsfaktor.

155



Figur 4.48
Praktisk dimensjone-

ring av dekklag av
vanlig stein, 2650

kg/m?, på flat bunn.
Bygger på forskrifter

fra USA og USSR.

Koreksjonsfaktor k for vassdybde
,.7s,_._- -l-T--

-- .1-111.50F------- I  (
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I
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Mldl.m  p.,~~-t-  (mm)

ved å bruke erfaringsverdier

Figur 4.48 viser et diagram sammensatt av dimensjoneringsregler fra USA
og USSR. Det bygger på erfaring og har innbakt en rimelig sikkerhetsmar-
gin. Som vi ser, baserer det seg på vannhastighet korrigert for vanndybde.
En dybdefaktor k tas fra det lille diagrammet, der k = 1 for  I  m vanndybde.
Vannhastigheten reduseres til v/k, som vi setter inn i hoveddiagrammet.
Merk at samme vannhastighet krever større stabil stein jo mindre vann-
dybden er.

Ved bruk av kunstige plater eller særlig flate steinblokker må vi ta hen-
syn til løftekraft, som nevnt i 4.3.2.

4.10 Erosjonsikring og elveløpskorreksjoner

4.10.1 Erosjon som følge av erosjonssikring
Slike arbeider må planlegges med tilstrekkelig hensyn til sideeffekter. For
fullstendighets skyld nevner vi en del effekter det må tas hensyn til.

Sikring av elvebredder kan redusere strømtverrsnittet og gi økt vannhastig-
het og skjærspenning. Virkningen vil oppstå både i bunnen, der løpet blir inn-
snevret, og rundt framspring, f eks i oppstrøms kant av beskyttelseslaget eller
ved utlagte store steiner og utstikkere (buner), se 4.7.5 og 4.7.6.
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Sikringsarbeider kan bøye av strømmen slik at det settes i gang erosjon
nedstrøms på tidligere stabile strekninger,  særlig når sikringen legges
usymmetrisk på rette strekninger.

For å unngå erosjon i overgangen mellom beskyttet og ubeskyttet parti,
både på bunn og sider,  må det legges vekt på  å  avslutte sikringsarbeidet på
egnet sted og med myk overgang , se 4.7.7.

4.10.2 Elvelopskorreksjoner
Ved utrettinger får vannstrømmen kortere veg og dermed enten 1)  større
fall over samme høgdeforskjell eller 2)  senket vannstand i oppstrøms ende
av den utrettede strekningen,  eller en kombinasjon av begge deler.

I tilfelle 1) kan vi motvirke erosjon ved bunnforsterkning eller ved å
lage terskler som avtrapper fallet. Legger vi en terskel i øvre ende av strek-
ningen ,  kan vi også unngå senking av vannstanden,  tilfelle  2). 1  motsatt fall
vil bunnen erodere til den har tilpasset seg den nye tilstanden med likevekt
mellom skjærspenning og bunn. For å unngå erosjon på grunn av 2), kan
det bli nødvendig å sikre hunnen oppstrøms over en betydelig strekning.
Oftest vil det likevel  være  nok å sikre strekningen like oppstrøms utret-
tingen.

Den viktigste effekten av elveløpskorreksjoner er vanligvis et noe stør-
re strømtverrsnitt.  Det kan gi noen av de samme virkningene oppstrøms
som for utrettinger,  dvs senket vannstand og erosjon .  Virkningene er vist
skjematisk i figur 4.49.
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5.1 Vegetasjonens betydning
5.1.1 Økologisk betydning
Vegetasjonen i og langs vassdrag består av spesielle plantesamfunn som er
tilpasset forholdene i og ved vann. Flomforholdene (størrelse, varighet og
hyppighet) vil påvirke artsammensetningen. Ofte vil vi finne krattskog i
forskjellige utviklingsstadier langs elvekanten på grunn av varierende
flomtilstander. Krattskogen vil ha en frodig undervegetasjon på grunn av
slammet flommen har lagt igjen. Flommark kan inneholde noen av de
sjeldneste plantene vi har i Norge. Grusørene er i de fleste tilfeller ustabile
voksesteder, og her vil plantedekket variere fra år til år. Mer stabile grusø-
rer har gjerne oreskog, vanlig er også hegg og store vierarter. Langs mer
stilleflytende elver har vi de samme forholdene som i innsjøer, og her fin-
ner vi en mer innsjØpreget vannvegetasjon.

F
I

C

u
1
0
t
u

Figur 5.1
Vannkantvegetasjon
ved Glomma.
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HL,ur .? V,Ir i flommarkskøgeu langs ista. Hedmark.

Vegctasjorren langs og i et vassdrag vil være sterkt avhengig av de kli-

matiske_ topografiske o,-, jordhnnnsmessie forholdene p i stedet.

Dersom de okologiske forholdene i et vassdrag endres, f eks gjennom

regulering, forbvgning eller andre tiltak, kan dette fore til at arter eller

plantesamfunn som er tilpasset de opprinnelige forholdene, går tilbake.

Klaveci er en slik plante. Den taler godt flom og er avhengig av at flom hol-
der konkurrerende planter unna.

Elvekantvegetasjonen er i mange tilfeller en viktig  iiokkel/hiotop,  det vil si

en spesielt artsrik biotop eller en biotop som visse arter er helt avhengig av.

I tillegg er veget'sjonen av stor betydning lor  mange  yrearter. Den tje-

ner som skjul og trekkveger for vilt, og den gir oppholdssted for blant an-

dre fugler. insekter oL, amfibier. I tillegg gir den anering til fisk og, andre or-

ganismer i og langs vassdraget. I neringsfattige vassdrag kommer den ve-

sentligste næringen til organismene i vannet fra vegetasjonen langs vass-

draget.

Spesielt i mindre elver og bekker vil kantvegetasjonens skyggeeffekt ha

stor betydning for vanntcnfrperaturen og dermed for de organismene som er

følsomme fur temperaturendringer.
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Flommarksvegetasjon
Med flommark menes landområder som ligger så lågt og så  nær inntil
vassdrag at de oversvømmes periodevis og noenlunde regelmessig, se fi-
gur 5.3. Også områder hvor jord og vegetasjon vitner om sporadisk flom
eller tidligere flompåvirkning, regnes som flommark, selv om de i dag ikke
er utsatt for flom. Gamle flomløp er eksempel på dette.

Variasjoner i tilsig og grunnvannsnivå påvirker de Økologiske forholde-

ne på flommarkene. Flommarksvegetasjonen er derfor en vegetasjonsmo-
saikk som gjenspeiler både tidligere hendelser og dagens prosesser, økolo-
giske gradienter og vegetasjonsutvikling over tid.

5.1.2 Landskapsmessig betydning
Vassdrag med kantvegetasjon og bevokste Øyer og ørmasser er viktige
trekk i landskapsbildet. De danner naturlige linjer og grønne elementer i
terrenget, fungerer som viltkorridorer og bidrar til mangfold i vegetasjons-
typene i et område. Kantvegetasjonen gir et godt estetisk inntrykk og kan
bidra til at områder er attraktive, blant annet i friluftslivssammenheng.

Disse effektene gjelder både i tettsteder og bebygde strøk, i landbruks-
områder og i utmark.

5.1.3 Kantvegetasjon som lebelte
En sammenhengende kantvegetasjon kan tjene som lebelte mot vind.

Kantvegetasjonen virker også dempende på vannstrømninga under flom,
og den kan bidra til å redusere overflate-erosjon ved oversvømmelse.

Q3---

- _ __ -----02 --- --

Elvesedimenter (lag) Elv
01 = normal vassføringsnivå

Det dannes ulik vegetasjon på de forskjellige Qp = middels flomnivå
sedimentene langs et vassdrag Q3 = stor flom

Figur 5.3
QI, Q2 og Q3 viser
vannstandsnivåer for
henholdsvis normal-
vassføring, middels
flom og stor flom.
Flommark dannes på
tlomsedimentene som
avsettes, og er til-
passet flomforholdene
på stedet.
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5.1.4 Kantvegetasjon som sedimentfelle og «rensefilter»
Kantvegetasjonen virker også som sedimentfelle og tar opp næringsstoffer
som ellers vil renne ut i vassdraget. På denne måten er den med på å redu-
sere forurensningen av vassdraget.

Vegetasjonen renser overflateavrenninga ved å bremse hastigheten på
vannet fra ovenforliggende arealer. Dette fører til avsetting av jord med til-
hørende næringsstoffer i vegetasjonssonen, se figur 5.5. Rotsystemet øker
dessuten jordas dreneringsevne og bidrar til å redusere overfiateavren-
ninga. Kantvegetasjon vil f eks ha en renseeffekt på avrenning fra jord-
bruksarealer.

Foruten renseeffekten hindrer plantene erosjon i selve vegetasjonsso-
nen. Ved oversvømmelse vil kantvegetasjonen også redusere transporten
av materiale ut i vassdraget.

5.1.5 Vegetasjon og oppstuving
I elver med mye vegetasjon blir flomavledningskapasiteten betydelig redu-
sert. Ved opprenskning fjernes blant annet vegetasjon for å gi bedre avled-

ning. Dette kan imidlertid føre til at elvekantene blir mer utsatte for erosjon.

o  ........ ..,_ , .... ,,_  162

Figur 5.4 Kantvegetasjonen langs Leirelva, Akershus, danner fine linjer i land-
skapet.
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5.2 Bevaring av eksisterende vegetasjon

5.2.1 Separat flom- og erosjonssikring

Figur 5.7
Enkelttrær, men også

skog, bør spares.

Ved planlegging av vassdragstiltak bør vi tidlig registrere vegetasjonen i
området slik at vi kan finne alternative løsninger for både hyggested, trans-
port, lagringsplasser o 1. Vi kan f eks spare vegetasjonen nær elva ved å
skille erosjonssikring og flomsikring, se kapittel 6. Flomsikring med for-

land, der flomsikringen legges lenger inne på elvebredden for å spare den
elvenære sonen, kombinert med fotsikring av elvekantene er ofte gode løs-

ninger. Det samme gjelder for veganlegg, se kapittel 10.

5.2.2 Vegetasjonshensyn i anleggsområdet
Arealbruk og framgangsmåte

Det skal ikke tas i bruk større arealer enn det som er absolutt nødvendig for
å gjennomføre tiltaket. Vi bør i størst mulig grad unngå løsninger som ska-
der vegetasjonen. Spesielt er det viktig å spare vegetasjonen nærmest elva.

Øyer med vegetasjon kan være særlig viktige habitater og bør få stå mest
mulig urørt.

Verdifulle enkeltobjekter eller bestander må beskyttes, se figur 5.7. Inn-
gjerding gir best beskyttelse, mens merkebånd kan brukes til å avmerke
større bestander. Enkelttrær hør inngjerdes.

Erosjonsikringen og tildekkingsmassene kan mange steder legges opp i
elvemeien fra elvesiden, dermed unngår vi å gå inn fra landsiden.

Spare enkelttrær Spare skog

+; Kjøre ut  spr. stein  på fylling

.A.. ,..,a.n.g...., ............... 164



Selv om vegetasjonen i et område blir så sterkt berørt av forbygnings-
anlegg at det er usikkert om den vil overleve ,  bør vi likevel gi den en sjan-
se til å restituere seg.

Transport og rigg
Ved utkjøring av fyllmasse og stein bør transporten primært skje på veg
som ligger unna elvekanten ,  med stikkveger til de aktuelle byggestedene.
Transporten kan også skje i elva. Dette er vist i figur 6.23, se også 6.3.4.
Dette gjelder spesielt på delstrekningene der sideterrenget ikke skal fylles
opp. Der vi har valgmuligheter ,  skal veger,  snuplasser,  nye bekkeleier, la-
gerplasser for ruasser o 1 plasseres der det ikke er skog.

5.2.3 Oppbevaring av vegetasjon
Vekstsjiktet  og eventuelle avdekningsmasser  må legges  til side for mel-
lomlagring der:

elveløpet skal forandres

elvesidene nedfylles med stein eller annen masse
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Figur 5.9 Naturlig innvandring av vegetasjon. Her har vieren begynt å kle f1orn-
og erosjonsvernet. Glomma ved Norsk Skogbruksmuseum, Hedmark.

vegtrase skal legges nær/i elva

det skal åpnes massetak

Vi bør unngå å røre store trær med kompliserte og ofte omfattende rotsy-
stemer. Dersom vi må fjerne vegetasjon, kan mindre trær, husker og hele
vegetasjonsmatter flyttes under anleggsperioden og plantes inn igjen i det
ferdige anleggsområdet på ferdigformede arealer. Flytting av større trær er
en komplisert og dyr operasjon. Trærne må oppbevares slik at vi unngår ut-
tørring og/eller mekanisk ødeleggelse. Dekk røttene godt med torv eller
liknende som holder på fuktigheten under mellomlagringa.

5.3 Etablering av vegetasjon
5.3.1 Naturlig innvandring av vegetasjon

Gras, urter
En «ubehandlet» skråning vil etter noen år få noe vegetasjon, også uten til-
tak, særlig dersom det er tilstrekkelig med finmasser til stede. Først kom-
mer gjerne geitrams, brennesle, bringehær og enkelte grasarter, deretter
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å
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ofte gråor og  bjørk.  En slik utvikling med endring av vegetasjonen kaller

vi naturlig suksesjon ,  se figur 5.9.
Vegetasjonsutviklingen kan «styres»  og påskyndes ved bruk av f eks

fullgjødsel .  Det er som regel nitrogentilførselen som er minimumsfaktoren
for plantenes vekst ,  og vi kan gjødsle med fullgjødsel med høgt nitroge-
ninnhold .  Det kan gjødsles med  30-40  kg/da i ett til to år.  Bare gjødsling
vil være aktuelt der vi ønsker mest mulig naturlig innvandring.  Såing og
gjødsling  er velegnet i områder hvor vi ønsker rask vegetasjonsetablering,
blant annet for å hindre erosjon eller for å få en vegetasjon som harmone-
rer mest mulig med omgivelsene .  På grunn av at gjødsling øker nærings-
innholdet i plantene, øker også beitetrykket.  Gjødslinga må derfor avpas-
ses etter faren for nedbeiting. Til såing vil en egnet frøblanding være: saue-
svingel ,  rødsvingel ,  engrapp og raigras.  Kløver er velegnet til å hindre av-
renning. Lusern og lupin har også egenskaper som tjener dette formålet,
men de er introduserte arter som har spredt seg kraftig.  De bør derfor unn-
gås av hensyn til det biologiske mangfoldet.

Sauesvingel er svært hardfør og tørketålende .  På tipper anbefales blan-
dinger som inneholder 30-60  %  sauesvingel.

Trær

Gråor og bjørk vil etter hvert vandre naturlig inn, men uten noen form for
tiltak vil det kunne gå 10-20 år før trevegetasjon preger skråninga. I låge-
religgende og «frodige» strøk skjer etableringen raskere, gjerne på under
fem år. Noen steder kan nedbeiting hindre etablering av trevegetasjon. I
slike tilfeller kan inngjerding være nødvendig.

5.3.2 Flytting av  vegetasjon
Dersom det av forskjellige grunner er vanskelig å legge til side tilstrekke-

lig mengde av vegetasjonssjiktet, kan vi supplere med planter og/eller tuer
med stauder og småkrattskog fra nærliggende utmark. Uttaksstedene bør
innarbeides i planen og må på forhånd godkjennes av grunneier. Vi må
ikke lage nye, skjemmende sår.

Det er mest effektivt å grave opp slike tuer med gravemaskin og trans-
portere dem til brukerstedet. Planting kan skje manuelt eller ved hjelp av
gravemaskin. Alternativt kan vi spa opp tuer som vi transporterer på til-
henger og planter manuelt på de utpekte plassene. Også godt omdannet
myrjord med røtter binder godt når den trykkes ned med grabb. Torv fra
myrer er ofte gjennomvevd av røtter og inneholder en naturlig frøbank, og
derfor er slik jord særlig godt egnet.
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Figur 5.10
Vegetasjonstuene

etableres i jordlag på
steinmassene.

Planter, enkeltbusker
og småtrær klemmes

godt fast mellom
steinene.

Figur 5.11
Vi bør variere

avstand og tetthet
ved hoplanting av et

anleggsområde slik at
det passer naturlig inn i
resten av omgivelsene.

Vegetasjonstue Klemme fast småbusker

Jord Y mellom steinblokker e

4

Jord

.4,

Øtein  ,,

Underlaget på planteplassen og mengden jord på tuene avgjør om vi må
tilføre jord før planting. Det er spesielt behov for jord under og rundt slike
tuer i skråninger som er plastret med grov stein. Tuene må klemmes godt
ned i grunnen slik at de får god kontakt med masser under, se figur 5.10.

I plastrede elveskråninger bør det stedvis plantes tuer med krattskog
nær vannspeilet. På grunn av faren for oversvømmelse og erosjon bør dis-
se tuene være kraftige. Det kan også være aktuelt å kile fast røttene mellom
steinblokker, se figur 5.10.

Hvor tett vi hør plante, kan variere en del. Enkelte steder vil det være
viktig å få til en rask og tett etablering av kantskog. Da planter vi tett. An-
dre steder satser vi mer på å legge til rette for selvetablering, slik at det kan
være lengre mellom plantene. Innplanting av trær og busker bør skje slik at
plasseringen blir uregelmessig for å unngå «parkpreg», se figur 5.11.

10-12m
Topp  skråning
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5.3.3 Etablering av ny vegetasjon
Ferdigstilte anleggsområder er ofte lite egnet for rask vegetasjonsetable-
ring uten at vi tilfører vekstmasser eller tilbakefører avdekningsmassene.
Ved å ta vare på avdekningsmassene kan vi redusere utgiftene til vekst-
masser betraktelig. Ved mange anlegg vil det imidlertid ikke være tilstrek-
kelig med avdekningsmassene, og det er nødvendig å tilføre ekstra finmasser

Ved tilbakeføring av avdekningsmasser kan vi ofte nøye oss med et ca 10
cm tykt lag. Erfaringer viser at kostnadene øker sterkt med tykkelsen på laget.
Delvis overdekking kan også være et alternativ som vil gi varierte vegeta-
sjonstyper.

Ren grus eller dårlig omdannet myrjord  er dårlig egnet som vekstmedium,
men kan likevel forbedre vekstforholdene i grovere steinmasser gjennom
gunstigere kornfordeling. (Dårlig omdannet myrjord kjenner vi på at det
stort sett hare renner klart vann ut mellom fingrene dersom vi presser sam-
men et stykke torv i hånda.)

Middels omdannet myrjord  egner seg bra som vekstmedium.

Sandjord  er ofte næringsfattig og tørkesvak, dvs at den har liten evne til
å lagre vann.

Siltjord  eroderer lett.

Morenejord  egner seg godt for etablering av vegetasjon.

Tabell 5.1 Klassifisering av jord

Jord  er en blanding av mineralpartikler og organisk stoff. Klassifisering av
jordarter kan skje på basis av mineraljordas kornstørrelse og -fordeling som
finnes ved siden av det organiske stoffet.

Løsmasser graderes etter mekanisk sammensetning:

Leir -  <  0,002 mm

Silt - 0,002-0,06 mm

Sand (fin, middels og grov) - 0,06-2 mm

Grus - 2-20 mm

Jord kan også klassifiseres på basis av opphavsmaterialet. Nedbryting av
fjell og stein gir for eksempel mineraljord som er vanlig og inneholder alle
kornstørrelser. Nedbryting av døde planter gir mold eller humus, også kalt
matjord, som gir mørk farge i fuktig tilstand og har stor evne til å holde på
vann og plantenæringsstoffer.
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Figur 5.12 Vekstmedium legges ut på steinmassene.

Matjord  er et godt egnet vekstmedium. Massene hør helst ha stort inn-
slag av grastorv, stauder (bringebær, geitrams m ni) og småbusker.

«Matjord» vaskes imidlertid lett ut og bør ikke benyttes nær vassdraget
eller i bratte skråninger.

Mange jordtyper kan benyttes under forutsetning av at det gjødsles.

Primært skal arealene nær vassdraget få tilbake en mest mulig naturlig
vegetasjonstype ,  men på grunn av endringer i grunnvann og vekstmedium,
kan artssammensetningen bli forandret. Enkelte steder kan det være ønske
om spesiell vegetasjon på grunn av etterbruken.  Dersom det ikke er mulig
å få etablert naturlig vegetasjon ,  bør vi tilså de berørte arealene med gras-
frø og/eller tilplante dem med stedegen trevegetasjon ,  med mindre noe an-
net er avtalt.

Valg av arter bør for øvrig gjøres slik at det blir enklest mulig å etable-

re ny vegetasjon . Å flytte  tuer med gras, stauder og småbusker gir ofte me-
get gode resultater.

G ras

Det skal anvendes grasfrøblanding som gir et mest mulig naturlig preg. Det an-

befales å bruke Felleskjøpet frøblanding nr 13, Natur eller NVEs blanding.
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Figur 5.13 Rødsvingel.

Disse inneholder rødsvingel (tre sorter), sauesvingel eller stivsvingel, eng-
kvein og litt kvitkløver, men med hovedvekt på rødsvingel og sauesvingel.
Alle disse grassortene forekommer naturlig i det meste av Norge.

Det skal såes tynt, ca 1,5-5 kg/da. Dette gjør det enklere for andre na-
turlige vekster å etablere seg. På flater hvor det er viktig å få en rask eta-
blering av et vegetasjonssjikt for å hindre overflateerosjon m ill, bør vi så
noe tettere. Arealene bør også gjødsles med ca 50 kg fullgjødsel pr da. På
næringsfattige masser kan det være nødvendig med ettergjØdsling andre og
eventuelt tredje året etter såing. Såing av gras bør skje om våren eller seint
på høsten.

Sterk gjødsling gir næringsrike planter som lett kan bli utsatt for hard
beiting. Dette gjelder både gras (heiting særlig av sau) og trær/busker (bei-

ting særlig av elg). Når vi vurderer gjødsling, må vi derfor også ta forven-

tet beitetrykk med i betrakting.

Busker og trær
Vi bør se eventuell tilplanting i sammenheng med omgivelsene. l tettbygde
strøk og boligområder kan vi plante mer «parkmessig», mens vi i andre
områder bør plante egnede lauvtrær. Skal vi bruke naturlig trevegetasjon
fra tilgrensende områder, må dette gjøres tidlig om våren. Noen skogplante-
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skoler produserer små (1-4-årige) og rimelige planter av f eks bjørk og
vanlige lauvtrær. Produksjon av andre arter kan avtales med planteskoler
og hagesentre.

Jord med røtter og stedegne frø kan vi «klappe» på plass som vekst-
masse med gravemaskin. Røttene vil bidra til å binde jorda sammen, og
frøa vil raskt kunne gi naturlig vegetasjonsetablering.

Stiklinger har vært lite brukt i denne sammenheng, men dette kan være
aktuelt for vier- og pilarter. Stiklingene skjæres på ettervinteren, f eks
20-30 cm av siste årsskudd. De kan lagres på kjølelager i planteskoler før
utsetting og eventuelt forkultiveres i planteskoler.

Plantematerialet  kan skaffes til veie ved å:

a) ta vare på avdekningsmassene med vegetasjonssjiktet (lite omdannet
torv er særlig godt egnet)

b) hente planter eller tuer med småhusker i utmark i nærheten (må avtales
med grunneier)

c) kjøpe planter på planteskole.
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Figur 5.14 Timotei og svingel på grusfylling.



Figur 5.15 Gjødsledc  stiklinger  på fylling.

Figur 5.16 Naturlig innvandret or i strandkant.



Ved bruk av metodene a) og b) bør trær over 1,5-2 m skjæres ned på
forhånd for ikke å skape ubalanse mellom rotsystemet og bladverket. En-
kelte større trær kan flyttes, men da må det være med en stor rotklump.

Planteskolene kan levere en del av de lauvtreslaga som er aktuelle langs
vassdraga våre, men slike planter bør bestilles ett til to år før plantetid.

Det anbefales primært å satse på stedegent materiale som nevnt i punktene
a) og b).

Tabell 5.2 Oversikt over  egnede  plantearter

Navn Bruksområde  Kvalitet

Ask Bare i områder med svartjord Stiklinger eller planter

Bjørk Passer i de fleste miljøer Plantes som småplanter eller
Tørkesterk større trær.  Tåler dårlig flytting
Lyskrevende og beskjæring

Gråor Overalt under skoggrensen. Stiklinger/småplanter
Tåler flom og vannmettet jord godt

Lind Bare unntaksvis aktuell,  og da Stiklinger eller planter
på svært gunstige steder

Lønn Bare unntaksvis aktuell, og da Stiklinger eller planter
på svært gunstige steder

Rogn Passer som innslag på øvre Stiklinger eller planter
del av forbygningen

Selje Passer i områder der en kan Stiklinger eller planter
ha større trær i framtida

Svartor Gunstige steder  (svartjord), Stiklinger
kan bli veldig store

Vier Mange arter, passer overalt Hentes lokalt, planter

Tinnved Lyskrevende, Stiklinger eller planter
nitrogenfikserende.  Bør bare
brukes etter nøye vurdering
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5.4 Skjøtsel
Etablert vegetasjon bør skjøttes ut fra hensyn til nøkkelbiotoper, dyre- og
fugleliv, kulturlandskapet, fiskeinteresser, avrenning og erosjon. Det vil si

at vi bør foreta en variert hogstrydding med noen tette partier uten særlige
inngrep, mens andre partier tynnes for å få f eks utsikt og atkomst. Store
trær som henger ut over elva og påskynder erosjonen i skråningene, bør
hogges dersom de ikke har spesiell betydning som skjulesteder for fisk.

Forsiktig tynning vil til vanlig gi et «stabilt» skogbilde og gjøre det
lettere å oppnå en variert skogform. Det er viktig å utnytte treslagas for-
skjellige lyskrav, næringskrav og evne til å sette rot- og stubbeskudd.

Furu og tinnved er svært lyskrevende. Bjørk er lyskrevende, og orearte-
ne krever mye lys som unge, men lysbehovet reduseres sterkt over tid. Ask
tåler mye skygge som ung, men krever nier lys etter hvert. Lønn, alm og
eik er relativt skyggetålende som unge, men lysbehovet øker noe når de
blir eldre. Rydding kan også bidra til at innstrålinga til et plantet område
øker.

Verdifulle enkelttrær, trerekker og annen vegetasjon av særlig betyd-
ning for kulturlandskapet og for fisk, fugl og vilt bør bevares og skjøttes.
Landbruksdepartementet gir for tiden tilskudd til spesielle tiltak i jordbru-
kets kulturlandskap hvor «grøntbelte skal skjøttes slik at det økologiske
mangfold bli tilgodesett i størst mulig grad», det vil si etablering av rand-
sonevegetasjon o 1.

Omfanget av rydding, tynning og gjødsling er avhengig av anleggets
størrelse, beliggenhet og bruk. Dette arbeidet blir lettere dersom vi utarbei-
der en skjøtselsplan samtidig med at vi planlegger anlegget. Skjøtselplanen
bør ta utgangspunkt i en kartlegging av eksisterende og eventuell ny vege-
tasjon.

5.5 Behandling av uønsket vegetasjon langs vassdrag
Det kan også være aktuelt å redusere omfanget av vegetasjon langs vass-
drag. Det kan være flere grunner til dette, f eks ønske om å legge til rette
for friluftsliv, vedlikehold av flomsikringsanlegg eller problematisk gjen-
groing, gjerne som følge av andre inngrep og forurensning. Se blant annet
5.1.5 om redusert flomavledningsevne og figur 5.6.

Planter som visner ned om høsten, vil det vanligvis ikke være aktuelt å
bekjempe. Et tett grasdekke vil være med på å hindre busker og trær i å
etablere seg. Når trevegetasjonen først har etablert seg, er mekanisk ryd-
ding, kjemisk behandling eller en kombinasjon, tiltak som kan settes i
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Rydding av uønsket husk- og trevegetasjon er velkjent fra skogbruket,
men ikke alle metoder er egnet langs vassdrag. BladsprØyting krever spesiell
tillatelse etter forurensningsloven dersom metoden skal anvendes på vege-
tasjon i eller langs vassdrag. Slik sprøyting frarådes. Ulike former for
mekanisk rydding kombinert med kjemisk punktbehandling av snittflatene
(stubbene) vil vanligvis være det mest effektive. Slike tiltak krever vanlig-
vis ikke spesiell tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Bruk av metoder som bevisst skapte flommer (spyleflommer) har vist
seg lite effektive når busk- og trevegetasjon først er etablert.

Planlegger vi større ryddinger i og langs et vassdrag, bør vi ta kontaktt
med fagfolk. På den måten får vi vite om det bør tas spesielle hensyn på
enkelte steder, og vi kan unngå misforståelser.

Ut fra estetiske og biologiske hensyn vil det oftest være en fordel å la
nyetablert vegetasjon stå. Av sikkerhetsmessige årsaker må vi sørge for til-
strekkelig flomavledningsevne ved å fjerne vegetasjon som vil virke farlig
oppstuvende. Rydding av flomverk og andre anlegg bør inngå som en del
av vedlikeholdet og kan beskrives i en egen plan.
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FLOM-  OG EROSJONSSIKRING

6.1 Generelt om flom- og erosjonssikring
6.1.1 Flomsikringsarbeid i utvikling
Folk som bor langs elver og vassdrag, er godt kjent med virkningene av
erosjon, oversvømmelser og ras. Slike hendelser har menneskene til alle ti-
der søkt å beskytte seg mot.

Flomsikringstiltak må tilpasses landskapets og elvas egenart. Vassdra-
gets plass i naturen og kulturlandskapet må bevares så langt det er praktisk
mulig. Mangfold og variasjon i utforming og linjeføring er viktig både ut
fra biologiske og estetiske hensyn. Menneskers bruk av vassdraga til fri-
luftsliv, rekreasjon og undervisning må opprettholdes og innarbeides i
flomsikringsplanene.

Det knytter seg et stort skadepotensial til prosessene i vassdraga. Under
Verdalsraset i 1893 omkom  Il  2 mennesker i et leirskred. Raset ble utløst
av Verdalselvas graving i utsatte leirskråninger. Flommen som rammet
Østlandsvassdraga våren 1995, viste til fulle hvilke utfordringer som frem-
deles stilles til flomsikringsarbeidet og flomberedskapen. Det regjerings-
oppnevnte Flomtiltaksutvalget (se kapittel 1) har i etterhånd bearbeidet er-
faringene fra denne flommen. I sin rapport har utvalget pekt på flere vikti-
ge forbedringer i det videre flomsikringsarbeidet:

• bedre  rutiner  for tilsyn og vedlikehold av forbygningsanlegg

• bedre tetting og drenering av grunnen under flomverk

• mer bruk av grunnundersøkelser og strømningsanalyser ved planleg-
ging av flomverk

• bedre rutiner ved etablering av konstruksjoner i tilknytning til vassdrag

• muligheter for innstrømning av bakvann i forbindelse med flomverk

• økt bruk av flomsonekartlegging i forbindelse med arealplanlegging og
lokalisering av flomverksprosjekter

• vegetasjonsetablering som erosjonshindrende tiltak
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Flomtiltaksutvalgets tilrådinger er i NVE fulgt opp gjennom utarbei-
ding av nytt regelverk om differensiert flomsikring. I 1.3.1 er det gjengitt
forslag til dimensjonerende flommer og kriterier for inndeling i konse-
kvensklasser.

Sikringstiltak mot flom og erosjon blir i vårt land vanligvis vurdert, plan-
lagt og gjennomført av NVE etter søknad fra interessenter og etter en godkjen-
nings- og saksbehandlingsprosess som også involverer kommune og fylkes-

mann, se kapittel 12.
Det finnes utsatte landområder langs vassdraga som aldri hør bebygges.

På noen av disse områdene skal naturen få lov til å utvikle seg mest mulig
upåvirket av menneskelige inngrep, det gjelder f eks strekninger i vernede
vassdrag. Slike områder er også gunstige i flomsikringssammenheng fordi
de er oppsamlingsmagasiner for flomvann under flommer og avlagrings-
plasser for is under isganger.

Gode flomsikringsplaner basert på prinsipper for differensiert flomsik-

ring og understøttet av kommunale arealplaner, tar hensyn til disse forholdene.
Flomsonekartlegging vil i framtida få større betydning som hjelpemiddel
for framsynt arealplanlegging.
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Figur 6.1 Flom i august  1979 rev  bort brua til  Vigdal ,  Luster,  Sogn og Fjordane.



6.1.2 Begreper og definisjoner
Med flom- og erosjonssikring forstår vi fysiske tiltak for å redusere risiko
for skade på bebyggelse, kommunikasjoner, dyrka mark m m.

I en utvidet sammenheng kan begrepet også omfatte arealplanlegging
der en tar nødvendig hensyn til risiko for flom, ras og erosjon i utnyttingen
av elvenære områder. Noen klargjørende definisjoner:

Erosjonssikring
Steinkledning av elvesider og/eller elvebunn gir effektiv beskyttelse
mot vannets graving, se 6.2. Andre materialer benyttes  i spesielle  tilfeller.

Terskler  av stein, tre eller betong kan sikre mot bunnerosjon og forbe-
dre forholdene for fisk og fiske, se kapittel 7.

ø, Utstikkere, også kalt buner, styrer eroderende strømkrefter bort fra el-
vebredden og reduserer sideerosjonen, se kapittel 7.

Vegetasjon kan enkelte steder stabilisere  grunnen  og sikre mot erosjon.

Flomsikring
Flomverk eller flomfyllinger (diker) langs elvebreddene beskytter blant
annet bebyggelse, infrastruktur og landbruksområder mot oversvøm-
melse, se 6.3. Pumpestasjoner kan være en nødvendig del av anlegget.
Isgangsverk er solide fyllinger som kan stå imot isganger.

Oppbygging av utsatte arealer til over et bestemt flomnivå er mange
steder et alternativ til flomverk.

a, Senking og elveløpskorreksjoner kan redusere flomfaren ved at elvelø-
pet får større rom og dermed økt kapasitet. Senking har vært et vanlig
tiltak i forbindelse med nydyrking. I dag er lågvannssenking sjelden ak-
tuelt.

Masseavlagringshasseng skal hindre erosjonsmasser i å bygge opp el-
vebunnen nedover i vassdraget. Oppfølging og vedlikehold er nødven-
dig.

a- Flomdempingsmagasiner holder tilbake flomvann og reduserer flom-

toppen i elva nedenfor  magasinet . Kraftmagasiner kan benyttes til
tlomdempingsformål.
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Sikring mot ras og skred langs elver og vassdrag
Sikringsvoller mot lØsmasseskred langs bratte, masseførende elver er
aktuelt mange steder, særlig på Vestlandet. Samme sikringsmetodikk
nyttes som snøskredsikring. Ofte tjener sikringsvollene begge hensikter.
Mer om dette i 6.4.

Etablering av stabiliserende støttefyllinger av stein mot rasutsatte elve-
bredder og høge skråninger er en mye benyttet sikringsmetode, særlig i om-
råder med leire. Tiltaket kombineres gjerne med erosjonssikring, se 6.4.3.

6.1.3 Flomsikringshistorie og kulturvern
I «Kanalvæsenets Historie» og i NVEs arkiver finnes mye interessant his-
torisk stoff om tidligere tiders flommer og flomsikring i de store vassdra-
ga. Blant de eldste beskrevne anlegga er de omfattende sikringsarbeidene
som ble utført i Nidelva i Trondheim i 1729-1730, da elva truet med å ta
snarvegen ut i Trondheimsfjorden ved ArildslØkken. I beskrivelsen er
nevnt sikringsverk i form av «pæler», skrått utstående «serpentiner» og
«pakverk med faskiner». I dag finner vi igjen spor etter disse arbeidene i
form av flere pålerekker i elvekanten nettopp der gjennombruddet kunne
forventes. Disse sikringstiltakene yter fremdeles erosjonssikring i ytter-
svingen ved Ilevollen, se figurene 6.2 og 6.3.

Da veg- og jernbanebygginga tok fart fra midten av 1800-tallet, opp-
stod et stort behov for å sikre de nye kommunikasjonslinjene mot over-
svømmelse og erosjon. De viktigste ferdselsårene i vårt land går gjerne
langs dalførene, ofte i umiddelbar nærhet av en stor og flomfarlig elv. Veg-
og jernbaneingeniørene tok steinblokker og tørrmuringsteknikk i bruk,
både til erosjonssikring mot vassdrag og til støttemurer mot rasutsatte
skråninger. TØrrmuringsteknikken utviklet seg til fagarbeid, og resultatene
ser vi i dag mange steder som de rene kunstverk. Nå har denne teknikken
fått en renessanse og er tilpasset bruk av moderne anleggsmaskiner.

Vi finner mange spor etter eldre tiders forbygningsanlegg langs vass-
draga, ofte forfalne og nedslitte. Gamle forbygningsanlegg har i tillegg til
sin fortsatte sikringsfunksjon også stor kulturhistorisk verdi. Det er en stor
utfordring å utføre nødvendig restaurerings- og reparasjonstiltak på en slik
måte at de kulturhistoriske verdiene blir tatt vare på, se figur 6.24a og 6.24b.

Med sprengningsteknikken, gravemaskinene og masseflyttingsutstyret
som ble mer og mer tilgjengelig fra 1950-åra, ble løsmasseforbygningene
mer aktuelle. Disse er oppbygd av samfengt eller utsortert stor stein fra
brudd, hensyn tatt til grunnforhold, fall og vannhastigheter.
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Figur 6.2
Sikring mot Nidelva ved
Arildsløkken i Trondheim
1730.
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Figur 6.3 Sikringsarbeider ved Arildsløkken. Plan og snitt.



Med den økende miljø- og rekreasjonsbevisstheten som er knyttet til
vassdraga, inngår nå vegetasjon, gangstier og gjerne diverse biotopjuste-
rende tiltak i planene for nye flomsikringsanlegg.

6.1.4 Landskap og miljø
Ved tiltak i vassdrag er det viktig at inngrepet tilpasses landskapets og el-
vas egenart, og at vi prøver å bevare vassdragets rolle i kulturlandskapet.
Mangfold og variasjon i utforming og linjeføring er viktig ut fra både bio-
logiske og estetiske hensyn. Folks mulighet til å bruke vassdraga bør opp-
rettholdes, og forbedrende tiltak kan i mange tilfeller innarbeides i flomsi-
kringsplanene.

Et viktig prinsipp i dagens flom- og erosjonssikring er at elva skal ha en
viss frihet der dette kan skje uten å skade viktige interesser.

Det er en grunnleggende regel at nødvendige erosjonssikringer og
flomverk trekkes lengst mulig vekk fra elveløpet, slik at de naturlige vass-
dragsprosessene i størst mulig grad får gå sin gang, se figur 6.4.

6.1.5 Vassdragsteknisk planlegging
Planleggingsprosessen starter ved at det kommer inn en søknad om sik-
ringstiltak til NVE. For mer omfattende inngrep kan den videre planpro-
sessen deles opp i tre faser.

Første fase  er  registreringsfasen,  som omfatter en beskrivelse  av de  faktis-
ke forholdene:

• beliggenhet, kartfesting

• generell omtale av vassdraget

• grovt kostnadsoverslag

• bakgrunn for plan

-  søknader

- problembeskrivelse

og innsamling av grunnlagsdata:

• naturgitte forhold (basert på oppmålinger og observasjoner i felt)

- terreng- og grunnforhold, massetransport

- vannstands- og vassføringsforhold
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Figur 6.4
Plassering og
utforming-av
flomverk og
erosjonssikring.
Flomverket trekkes
vekk fra elva slik at
elvekorridoren blir
bredere.

- landskapsformasjoner

- vegetasjon og dyreliv

0 brukerinteresser

- fiske, friluftsliv

- næringsvirksomhet

* bygninger, anlegg, inngrep, påvirkninger

- grusuttak

- NVE-anlegg

- kulturminner

- forurensningsgrad

- annet
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juridiske forhold

- hvilke lovverk må man forholde seg til, se kapittel 12

- gjeldende arealplaner

- vannbruksplan

- grunneiere og rettighetshavere

Andre fase kalles  analysefasen  og består av:

• avveining av de ulike forholdene

• foreløpig vurdering av virkninger på omgivelsene

• beskrivelse av tekniske muligheter og begrensninger for løsning

• nytte/kostnadsberegninger

• vurdering av muligheter for massetak, steinbrudd og transport

De løsningene som velges, begrunnes i en helhetlig vurdering av forholdene.

Siste fase kan kalles  syntesefasen,  der planen faktisk framstilles. Tiltaket
tegnes inn på kart i egnet målestokk, og det tegnes profiler som viser en-
dringene i terrenget, masseforflytninger og vegetasjonsbehandling.

Tiltaket og virkningene av det tegnes inn på planen og beskrives med hen-
syn til:

• Forberedende arbeider

- atkomst

- rydding av vegetasjon

- lokalisering av massetak eller steinbrudd

- flytting av kraftlinjer, kabler, rørledninger

- plassering av overskuddmasser

• Anlegget

- type tiltak, inklusive avbøtende tiltak

- nøyaktig plassering

- geometrisk utforming

- krav til materialer, mengde og kvalitet

- byggebeskrivelse

- pumpestasjoner, demninger, luker, rørgjennomføringer

- tilkopling og utløp for drensgrøfter
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Flom- og erosjonssikring Kap 6

Avsluttende arbeider

- planering mot naturlig terreng

- sikring av grøfter og bekkeutløp

- opprydding

- vegetasjonsetablering

Også virkningene av tiltaket beskrives. Hovedpunktene er virkninger på:

• strømnings- og avløpsforhold

• vannkvalitet

• flora

• fauna

• landskap

• kulturminner

• friluftsliv,  rekreasjon

Med til planen hører også:

• kostnadsoverslag

• finansieringsplan (før iverksettelse)

• plan for framdrift og gjennomføring

• plan for oppfølging og vedlikehold

Planløsning
Valg av metode for flom- og erosjonssikring er avhengig av problemets art,
mulig skadeomfang, tilgjengelige materialer, plassforhold/naboforhold og
økonomi. Vi skal være oppmerksom på at inngrep som hjelper på proble-
mene ett sted, noen ganger skaper ulemper lenger nedover i elva. Isgangs-
problemer og mulige skader på fiskeplasser er eksempler på dette.

Eksempel på problemer  og botemidler
• Erosjon i elvebunnen og/eller elvesidene som følge av store vannhas-

tigheter eller turbulens forsterkning av bunn og sider.

• Erosjon som følge av bølgeslag, vannstandsendringer eller nedbryting
av is sideforsterkning.
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Figur 6.5 Snitt av forbygningsanlegg med terrasse, erosjonssikring og miljøtiltak.

o Materialtransport/gjenøring kan medføre erosjon og/eller oversvøm-

melse opprensking, erosjonssikring, flomsikring, masseavlagrings-
basseng?

• Isganger og isdammer kan medføre erosjon og/eller oversvømmelse
opprensking, elvekorreksjoner, isgangsverk?

•  Flom og oversvømmelse = flomfyllinger, elveløpskorreksjoner?

I enkelte tilfeller bør vi ikke gjøre noe som helst fordi ulempene blir større
enn fordelene.

For større flomsikringstiltak vil vi måtte gjennomføre en flomanalyse
og finne en dimensjonerende flom, f eks 100-årsflommen, se 1.3.1. Der-
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som ikke elvestrekningen er oversvømmet som følge av oppstuving neden-
fra (normalstrøm), kan dimensjonerende flom gi grunnlag for beregning av
dimensjonerende flomvannstander.

Vanlige prinsipper for planlegging og utførelse av et moderne forbyg-
ningsanlegg er vist i figur 6.5, som i skisseform framstiller et terrassert an-
legg med utforming og detaljer for fremme av vegetasjon, atkomst og
fisk/fiske.

Stein som byggemateriale
Utviklingen av anleggsteknikken har gjort  stein fra brudd,  vanligvis kalt
bruddstein eller sprengt stein, til det mest aktuelle byggematerialet i mo-
derne forbygningsanlegg. Fordelen med bruddstein som plastrings- og sik-
ringsmateriale er at den er solid, tung og slitesterk. Steinen har også den
fordelen at den er et naturprodukt og i utgangspunktet et miljøvennlig byg-
gemateriale. Den skarpkantete fasongen og måten den legges ut på, gir Økt
styrke og store tekniske fordeler og muligheter. Men stein kan også bli et
fremmed innslag i vassdragsnaturen. I noen tilfeller vil det være vanskelig
å finne egnede steinbrudd med den rette steinfargen. Vanligvis foretrekkes
en mørk bergart. Med tiden vil imidlertid algevekst og vegetasjon gjøre
alle bergarter mørke.

I Norge kan vi ellers regne med å finne brukbare steinforekomster nær
sagt overalt, selv om det på de fleste steder er restriksjoner på plassering av
steinbrudd og uttak av stein.

Stein fra en nærliggende ur eller fra selve elveleiet  kan noen steder bru-
kes som forbygningsstein. Stein fra ur er vanligvis forholdsvis skarpkantet
og i utgangspunktet velegnet som forbygningsstein. Ofte vil den falle ri-
melig fordi vi slipper å sprenge den ut fra fast fjell. Men kraterformen og
rasfaren på uttaksstedet representerer gjerne både et sikkerhetsproblem un-
der drift og et miljøproblem etter at driften er avsluttet.

Plastringsstein i elvebredden kan gi sterile og utilgjengelige elvebred-
der. Disse miljøproblemene vil vi kunne råde bot på ved å forme terrenget
og legge gangstier i skråningsflatene.

I tillegg til plastringsstein fra brudd eller ur vil det i de fleste forbygnings-
anlegg være behov for løsmasser til f eks oppfylling av flomverk, terskelbyg-
ging eller oppretting av skråninger som underlag for steinplastring.
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6.1.6 Oppmåling og planlegging. Bruk av EDB
Oppmåling og kartlegging er grunnleggende for all vassdragsteknisk plan-
legging og må utføres på en nøyaktig og grundig måte med et langsiktig per-
spektiv. Etter noen år vil en gjerne kunne måle endringer. Selv om tidligere
tiders planleggere i mange tilfeller gjorde godt arbeid og laget gode planer
sett i forhold til mulighetene de den gang hadde, mangler det ofte mye på
at detaljeringsgraden og nøyaktigheten er så god som vi i dag finner øn-
skelig.

Planleggerens første oppgave består i å gjennomføre befaringer og vurdere
mulige og aktuelle sikringsalternativer. Nødvendig kartlegging og profilopp-
tegning i planområdet er også planleggerens oppgave i tidlig fase.

I landmålingsterminologi er oppmålingsarbeidet tradisjonelt gjennom-
ført etter:

• trekantmetoden

• rettvinkelmetoden

•  polarmetoden/tachymetri

• Kroki  (mye brukt  i NVEs  planlegging)

I dag brukes flyfoto og Økonomisk kartverk som planleggingsunderlag.
Nødvendige data om flomstørrelser og geoteknisk stabilitet framskaf-

fes, ofte med hjelp fra hydrologer (NVE) og innleid geoteknisk assistanse
fra rådgivende ingeniørfirmaer.

Teknisk og miljømessig utforming av forbygningsanlegg presenteres
som plan på oversiktskart og med lengdeprofil, tverrprofiler og ledsagende
tekst. Forbygningsplanene er tradisjonelt blitt tegnet for hånd på oversikt-
skart i målestokk 1:5000 og på profiler i målestokk 1:200.

Med unntak av selve kartleggingsarbeidet (flyfoto, økonomisk kartverk)
utføres de fleste forbygningsplaner etter denne oppskriften også i våre dager.

Utviklingen går imidlertid raskt med hensyn til å ta i bruk EDB-baserte
oppmålings- og tegneprogrammer. VESLA/GEONOR (V/G) er et eksempel
på databasert måleprogram/terrengmodell som i dag blir brukt en del i NVE,
se 11.3.2.

Planlegging
VESLA/GEONOR  og tegneprogrammer som DESIGNER  og AUTOCAD
sammen med digitale kart vil i framtida bli tatt mer og mer i bruk i ter-
rengbasen planlegging.
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Figur 6.8
Ferdig utført
forbygningsanlegg
mot Gaula ved Horg.
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I dag ligger forholdene godt til rette for å bruke utstyr og programvare i
planleggingen av nye forbygningsanlegg. Nedenfor refereres det til et ero-
sjonssikringstiltak ved Gaula i Melhus kommune, se figurene 6.6, 6.7 og 6.8.

Planleggingsprosessen omfatter:

1. Framskaffe grunnlag i form av Økonomisk kartverk, fastmerker med
koordinater o 1.

2. Oppmåling med totalstasjon (Geodimeter 610 med innebygd målebok).
Oppmåling på land og om nødvendig med bruk av håt/ekkolodd. Kan
også bruke ADCP, se 1.1.3.

3. På kontoret overføres data fra totalstasjon (målebok) til VESLA/GEO-
NOR (V/G-Land og V/G-Kart), se figur 6.6.

4. V/G-Land og V/G- Kart beregner og lager  (tema)kart og digitaliserte
profiler på skjerm og til plotter,  se figur 6.6.

5. Tverrprofiler overføres til tegneprogram (Designer TE, AutoCad o fl). Ved
bruk av Designer omarbeides i ds4-format, se figur 6.6. 1 figuren er
også vist TEMA-tabell med opplysninger om terreng, hunnforhold, sta-

bilitet/ras, detaljer/vegetasjon m m.

6. Hydrauliske beregninger, stabilitetsberegninger m m.

7. Forbygningsanlegg detaljeres og tegnes inn i tverrprofilene med layout
og farger, se figur 6.7a.
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8. Økonomisk  kartverk  skannes til Designer  TE i større  målestokk og teg-
nes i forbygningsplanen med farger og detaljer, se figur 6.7b.

9. Kan også tegne inn lengdeprofil med djupål og andre tekniske detaljer
av flomverk, kulverter o 1.

10. Skanne bilder (f eks flyfoto) til Designer og visualisere teknisk infor-
masjon i planen.

I framtida vil digitale kart overføres til PC via diskett, CD eller nettverk.

6.1.7 Nytte/kostnadsanalyser
Nytte/kostnadsanalyse er en samfunnsøkonomisk prosjektanalyse som
sammenlikner tiltakets nytte og kostnader i kroneverdi. Er nytte/kostnad >
1, er tiltaket i prinsippet lønnsomt.

NVE har siden 1994 praktisert en nytte/kostnadsanalyse som NVE har
utarbeidet i samarbeid med SINTEF og NTNU. Analysen skal i prinsippet
anvendes på alle forbygningsanlegg. Figurene 6.9a og 6.9b viser skjema
og en kortfattet brukerveiledning. Analysen gir en oversikt over kvantifi-
serbare og ikke-kvantifiserbare faktorer.

Kvantifiserbare faktorer
. Bruksverdi eller markedsverdi for arealer

•  Gjenskaffelsesverdi for bygninger og faste installasjoner

•  For «verdiobjekter» som veger og kraftlinjer kan en bruke negativ ver-
di for diskontert risiko av framtidige utgifter til reparasjoner, samfunns-
Økonomisk tap ved brudd m m.

Gruppe A
Direkte kostnader  er totale anleggskostnader under de respektive alter-
nativene.

Gruppe B
Direkte nytteverdi  omfatter alle kvantifiserbare faktorer som er utsatt
for eller kan utsettes for flom- og/eller erosjonsskader dersom tiltaket
ikke gjennomføres. Det beregnes nåverdi (NV) av nytteverdiene. Ved
verdivurdering av statlige tiltak anbefales en kalkulasjonsrente på 7 %
(NOU 1983:25). Denne benyttes i nytte/kostnadsanalyse av vassdrags-

tiltak. Avskrivningstid er 40 år eller mindre.
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For beregning  av NV  vises til utdrag fra brukerveiledningen ,  figur 6.9b.

Gruppe C
Indirekte  nytteverdi  er ringvirkninger av sikringstiltaket .  Dette kan
være  større aktivitet i et lokalsamfunn ved at nye arealer kan tas i bruk
til f eks industri,  boligformål og jordbruk dersom sikringsanlegget
gjennomfØres.

Gruppe D
Miljøfaktorer  vil i de fleste tilfeller havne under ikke-kvantifiserbare
faktorer. Økt fiske kan i noen tilfeller verdsettes i kroner.

Sum indirekte nytte og sum miljøfaktorer utfylles bare der en eller flere av
disse er angitt med kroneverdier.

Forskjellen mellom summen i alternativ 0 (usikret tilstand) og summen
under de enkelte sikringsalternativene gir sum netto nytteverdi ved hvertt
enkelt alternativ.

N/K-,faktoren  framkommer ved å dividere sum netto nytteverdi med
sum direkte kostnader.

Ikke-kvantifiserbare faktorer
Ikke-kvantifiserbare faktorer kan omfatte både miljØvirkninger og indirek-
te virkninger av et forbygningstiltak. Det er ikke lett å verdsette menneske-
liv, men en må likevel vurdere sjansene for at menneskeliv kan gå tapt der-
som ingenting blir gjort, og vurdere om dette er akseptabelt.

Det vises til skjema i figur 6.9a. Faktorer som skal vurderes, avmerkes
i skjemaet med klassifisering fra 0 til 3, både på positiv og negativ side.
Klasse 0 betyr ingen virkning, klasse  I  en viss lokal betydning, klasse 2
noe større (regional) betydning. Klasse 3 velges der tiltaket har nasjonal
betydning.

N/K-faktoren skal sammen med en verbal drøfting av de ikke-kvantifi-
serbare faktorene lede fram til hovedkonklusjonen for prosjektet.

6.1.8 Vedlikehold  og reparasjoner
Framtidig tilsyn og vedlikehold skal gi viktige impulser for utformingen
av anlegget og de valg som gjøres i planfasen. NVE fører overordnet tilsyn
med alle forbygningsanlegg. I det såkalte kommunevedtaket, se kapittel
12, tar kommunen på seg en vedlikeholdsforpliktelse. Denne forpliktelsen
kan kommunen igjen føre videre til private interessenter eller grunneiere.
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Ved beregning av direkte nytteverdier føres fullverdien på de enkelte verdiobjekter med posi
tivt fortegn og den diskonterte risikoen opp med negativt fortegn. Risiko finnes ved at sann-
synligheten for at hendelsene skal opptre multipliseres med de antatte kostnader for konse-
kvensen av hendelsen.  Diskontert risiko finnes med en nåverdiberegning og betegnes NV.

Ved beregning av NV deles hendelsene inn i to ulike typer:
1) Hendelser som skjer  «en» gang,  eksempelvis ras og utglidninger.
2) Hendelser som har en statistisk syklus (returperiode),  eksempelvis flommer,  bølge-

høgde o I.

Beregning av engangshendelser
Sannsynligheten for at hendelsen vil opptre i løpet av tidshorisonten og tilhørende konse-
kvenskostnader anslås .  Hendelsen plasseres i tid avhengig om tida er indifferent,  virker
stabiliserende eller er destabiliserende.  Forventet hendelsestidspunkt E(t) blir da hen-
holdsvis 1/2t, 1/5t, 3/5t,

NV =
(P • K)

(1 + r)E(t)

Definisjoner
r = Kalkulasjonsrente
t = Tidshorisont
K = Konsekvenskostnad
p = Sannsynlighet (nominell)  for hendelse i løpet av ett år
P = Sannsynlighet (akkumulert)  for hendelse i løpet av tidshorisonten
E(t) = Forventet hendelsestidspunkt
R = Returperiode
NV = Nåverdi (kapitalisert risiko)

Eksempel
Du mener at det er 80 % sjanse for at vegen vil rase ut innen 5  år dersom området ikke erosjonssi-
kres.  Konsekvenskostnaden settes til kr 300 000,-  og tida virker destabiliserende.

NV
(P . K) =  (0,8  .  300000) -

= - 196000
(1 + r)T(3 /  5) (1, 07)3

Beregning av hendelser med statistisk syklus
For en hendelse av denne typen er årlig sannsynlighet p = 1/R. NV framkommer som en
diskontert sum av årlige risiko

NV  =(1/A).K.D

D er diskonterings faktoren, så innsatt for D blir formelen:

NV=(1/R ). K.
(1 +  r)t  -1

(1 + r)t + r

Ved 7  %  rente og tidshorisont på 40 år blir diskonteringsfaktoren 13,33. (For en endring av
renta til 5 % og 9  %  når tidshorisonten er 40 år, blir diskonteringsfaktoren h.h.v. 17,16 og
10,76.

NV  =(1/R)•K.D NV =( 1/R).K.13,33

Under alt.  1,2 osv.  føres fullverdien som i alt.  0 med positivt fortegn og den diskonterte ri-
sikoen opp med negativt fortegn. I de tilfeller der skaden blir eliminert etter sikringstiltaket
blir risikoen nå lik null.

Figur 6.9b
Brukerveiledning,
nytte/kostnads-
beregning.
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En kommunalt oppnevnt vedlikeholdsnemnd har etter en prøveperiode an-
svaret for de enkelte forbygningsanlegg. For store og dyre reparasjoner

kan det søkes om finansiell og faglig hjelp fra NVE.
Vedlikeholdsarbeidet kan i enkle tilfeller hare bestå i etterfylling av

stein på steder der det oppstår skader i forbygningen. I andre tilfeller kan
nemndenes tilsynsansvar også omfatte rydding, tynning og gjødsling av
vegetasjonsbeltet langs elva.

Flomskader på forbygningsanlegg og innenforliggende områder avdek-
ker enkelte ganger konstruksjonsfeil og undervurderte risikoforhold ved
anlegget slik det en gang ble planlagt og bygd. Manglende ressurser i
flomsikringsarbeidet straffer seg ved at for knapt dimensjonerte anlegg
kan bli påført unødige skader i store flommer. Vårflommen 1995 avdekket
mange slike anlegg.

6.1.9 Anbud, kontrakter og entreprisekontroll
I NVEs regi utføres det årlig forbygningsarbeider for 50-70 millioner kro-
ner. Etter flomåret 1995 har tallet vært betydelig høgere. NVE står tradi-
sjonelt også for utførelsen av en stor del av anlegga, men lokale maskinen-
treprenører blir også mye benyttet. Ved enkelte anlegg benyttes blandings-
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drift slik at NVE setter inn egne maskiner med erfarne maskinførere til
nøkkeljobber som f eks til å legge ut stein i elvekanten.

NVEs innkjøpsinstrukser og «Regelverk for statens anskaffelsesvirk-

somhet» (RFSA) gjelder for alle innkjøp og kontrahering til anlegg som

drives i regi av NVE, Offentlig eller begrenset anbud er hovedregelen, men

på nærmere angitte vilkår tillater regelverket også kjøp etter forhandlinger.

Bransjeorganet Norges Byggstandardiseringsråd har utarbeidet Norsk
Standard for de fleste aktuelle arbeidsområder:

NS 3400 Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg

NS 3408 Forenklede kontraktsbestemrnelser

«', NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygge-

og anleggsarbeider

ia NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

På enkelte punkter er anleggsarbeider i vassdrag så spesielle og særprege-
de, også med hensyn til risikofaktorer, at det er nødvendig med tilpasning-
er. Spesielt gjelder dette oppmålingsreglene.

Organisering og entrepriseform er også et spørsmål om hensiktsmessig-
het og om tiltakshaverens kapasitet når det gjelder planlegging, byggekon-
troll og egne maskiner. Dersom det lokale entreprenørmarkedet er stort, og
det er ledig kapasitet i dette markedet, vil det være Økonomisk fordelaktig
med offentlige anbud med muligheter for oppsplitting og valg av billige
delanbud. Dette opplegget stiller imidlertid store krav til tiltakshaverens
entreprisekontroll og oppfølgingskapasitet.

Samlet anbud og kontrakt med cn hovedentreprenør på hele oppdraget
er enklest å administrere.

I enkelte tilfeller kan følgende tredeling være hensiktsmessig:

Tabell 6.1 Splittet anbud

Kontrakt l  Steinbruddsarbeid med opplasting

Kontrakt II Transport

Kontrakt Ill Utlegging og tilforming ved elva

Det bør legges stor vekt på presisering av kvalitetskrav i anbud og kontrakt.
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Dersom det er mulig, bør massetallene være målte størrelser i ferdig bygg-
verk (kr/m3 eller kr/m2), slik Norsk Standard vanligvis forutsetter. I praksis
vil entrepriseoppgjør ofte måtte basere seg på andre typer enhetspriser,

f eks kroner pr løs kubikkmeter målt på bil (kr/1m3). Noen steder er det

hensiktsmessig med massetall utregnet på grunnlag av profilering i masse-

tak. Ved bruk av omregningsfaktorer bør disse  angis  i anbudsgrunnlaget.
Krav til steinstørrelser i forbygningsanlegg, beregnet ut fra dimensjone-

ringsformler og nomogram, se kapittel 4, er ofte vanskelig å beskrive presist
nok i et anbud. Like vanskelig er det  gjerne  å kontrollere at kravene blir
oppfylt av entreprenøren.

Dimensjoneringskrav til samfengt  stein i  en relativt stri elv kan angis

som vist i figur 6.14.

60 % av steinmengden skal ha steinstørrelse over 0,2 m3

r største tillatte steinstørrelse 0,5 m3

Slike dimensjoneringskrav vil kunne variere fra anlegg til anlegg, avheng-
ig av vannhastigheter m m. Det bør stilles konkrete og målbare krav til
sprengningsentreprenøren, lasteren i steinbruddet (utsortering) og grave-
maskinføreren som legger steinene til rette i elvekanten.

Det er en stor utfordring å utforme gode og kontrollerbare anbudsbe-
skrivelser og kontrakter. Helst skal kravene også omfatte vanskelig målha-
re kvaliteter i form av estetikk, gode landskapstilpasninger og tilretteleg-
ging for vegetasjon. Dette gjelder både ved elva og i massetakene.

6.1.10 Kostnadstall for overslag
Kostnadstallene nedenfor kan brukes for overslagsberegninger på vanlige
forbygningsanlegg som skal bygges opp av samfengt eller plastret stein, og
der det skal legges til rette for vegetasjonsetablering. Tallene er basert på
grove antakelser når det gjelder transportlengder, f eks 5-10 km. Vanlig
lengde på forbygningsanlegg er f eks 100-1000 m:

Tallene i tabellen på neste side er basert på anbud i perioden
1990-1997. Det kan være store lokale variasjoner.
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Tabell 6.2 Kostnadstall for overslag

Tilrigging (veger o I) RS 10-15 % av totalsum
--

Stein fra brudd,  tilkjørt
----- ---- ---

--
kr 50- 80

---
pr Im3

-------
Utsortert,  stor forbygn.stein, opplastet kr 35-50 pr Im3

--
Fyllmasser,  tilkjørt
- ---- - --

kr 20-50 pr Im3
---

Utlegging stein i fylling (pr IM') kr 5-20 pr  1m3_
Steinplastring,  pr m_ kr

-
30-50 pr mZ

Steinplastring,  pr m; kr 40- 70 pr m3

Matjord og vegetasjonsetablering kr 5-10 pr m2

Timepriser:

Gravemaskin 20-30 tonn 350- 450 kr/time

Dumper 300-350 kr/time-
Fagarbeider 180-220 kr/time

Tillegg for mva

6.2 Erosjonssikring
Vi viser til generell beskrivelse i 6.1. 1 figurene 6.11, 6.12 og 6.13 er det
vist eksempel på henholdsvis sideerosjon, hunnerosjon og overflateerosjon.

z
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Figur 6.11
Sideerosjon i Jostedøla
(Luster 1979) har tatt
riksvegen.



Figur 6.12 Dramatisk bunn-
erosjon i 11elgildalen, Verdal
(1893). Dalbunnen senket
15-20 ni.
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_
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- ` .
-

Figur 6.13
Overflateerosjon,

Ronmeri kc.



Flom- og erosjonssikring Kap 6

6.2.1 Tekniske krav og funksjonskrav
Steinplastring av elvebredder og elvebunn som sikring mot erosjon er den
vanligste og enkleste formen for elveforbygning. Fra kapittel 4 om erosjon
og massetransport kjenner vi betingelsene for at elvebunnen og elvesidene
skal være stabile. Stabilitet opptrer naturlig  når grunnmaterialene  er så gro-

ve at det dannes en beskyttende erosjonshud etter at finmassene er vasket
bort. Det er viktig å sikre grunnmaterialet mot utvasking gjennom stein-
kledningen. Er steinstørrelsen i plastringslaget for stor i forhold til korn-
størrelsen i grunnmaterialet, kan det bli nødvendig å legge inn overgangs-
soner av grus eller skille lagene med filterduk.

Det er ofte nødvendig å foreta geologiske vurderinger av steinmateria-
lets holdbarhet og styrke. Noen steder er det vanskelig å finne stein av til-
strekkelig styrke og kvalitet i rimelig nærhet av anlegget. 1 mange tilfeller
er transportkostnadene derfor avgjørende for valg av sikringsmetode og
byggemateriale. Enkelte steder må vi nøye oss med svake fyllitter og leir-
skifre av tvilsom kvalitet og holdbarhet. Denne steinen vil ofte bli altfor
finsprengt i steinbruddet. Dessuten vil den males ned under lasting, trans-
port og utlegging. Slitasje fra vannstrømmen er også et betydelig problem
ved bruk av svake bergarter i for-
bygninger i strie elver. Alt. forbygning  med fotfundamentering

Figur 6.14 viser eksempel på en Fotgrøft min  1 ni

plantegning T for en ordinær  ero-
(tilpasset  til forvente,

p 'bunnsenkning)
sjonssikring med angivelse av tek-

niske detaljer som steinstørrelser,
lagtykkelser og tilrettelegging for
vegetasjonsbelte. Sammenlikn også
med figur 6.5, som viser et anlegg

Forbygning
sprengt stein med  filterlåga Store steiner _

-E
i i dypåin

esti i
B=1 m c Steinstørrelse:  a 0,5 m'

m > 60%  av steinvolum => 0,2

E E Figur 6.14
Eksempel på
plantegning (snitt)
for ordinært anlegg
for erosjonssikring.
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som er beregnet på høge skråninger, der gangstier, fiskeplasser og andre
detaljer har fått en framtredende plass. Figur 6.15 viser et ferdig utført an-
legg i Eidselva, Sogn og Fjordane.

Når det gjelder den tekniske dimensjoneringen av steinstørrelser i plas-
tringslag sett i sammenheng med skråningshelning og lagtykkelse, må
planleggeren gjøre sine valg på grunnlag av erfaring, skjønn og teoretisk
beregningsgrunnlag, se kapittel 4. Se også geotekniske betraktninger i 6.3.3.

Senking og kanalisering
Senking og kanalisering for jordbruksformål er utført mange steder i landet.
Fra 1950- til 1970-åra var denne typen anlegg prioritert, særlig med be-
grunnelse i distriktsutbygging og selvberging.

I senere år har statlig støtte til rene senkingstiltak falt bort. Behovet for
å vinne inn nytt land til jordbruksformål er for tiden ikke prioritert. Det
knytter seg også miljøproblemer til slike tiltak, da de ofte skader verdiful-
le våtmarksområder. Det er likevel viktig å ha kunnskap om slike prosjek-
ter. De gamle anlegga skal vedlikeholdes og i enkelte tilfeller gjøres mer
miljøvennlige. Figur 6.16 viser eldre typetegninger for senkingskanaler
med erosjonssikring. Figur 6.17 viser et senkingstiltak med terskel og ero-
sjonssikring i Reddalsåna, Grimstad kommune.

____  202

Figur 6.15 Erosjonssikring med terrasse/gangsti langs Eidselva, Sogn og Fjordane.
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6.2.2 Landskap og miljø
Når elva sikres mot erosjon ,  vil den i varierende grad låses i form. Det er
derfor viktig at den formen den får, ser mest mulig naturlig ut, se figur 6.4.

Erosjonssikringen vil svært ofte følge elvar naturlige løp. I naturområ-
der bør kanten utformes så uryddig og  «naturlig» som de hydrauliske for-
holdene tillater.  I bynære områder kan det være riktig og nødvendig med
en mer regelmessig ,  ryddig og plassbesparende kant.

Vi tilsikter vanligvis at elva skal ha en variert og myk linjeføring. Der-
som begge elvesidene sikres, er det ekstra viktig at vi følger elvas naturli-
ge linjeføring ,  og at sidene ikke lages parallelle.

Det er også ønskelig å variere sidenes skråningsvinkler, med f eks

1:1,5-1:3 i øverste del av skråninga og 1:4-1:5 nede ved skråningsfoten i
elva. Slake skråninger skaper lettere atkomst til elva for mennesker og dyr.
Samtidig krever de mer plass, og hensynet til arealbruken kan tilsi noe
brattere skråninger.

Veg på toppen av skråninga hør unngås.  Det vil framheve erosjonssik-
ringen på en uheldig måte og ødelegge for naturlig utforming ,  beplantning
og andre tiltak,  se figur 6.5.

I tillegg til å sikre verdier som dyrka mark, veger og hus er vi etter hvert
blitt mer opptatt av å ta vare på uvanlige biotoper,  øyer,  holmer  og grusø-
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Figur 6.17 Senkingskanal, Reddalsåna, Grimstad, Aust-Agder.
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rer som er med på å gi elva variasjon. Påkjenningen på slike elementer kan
bli større når elvesidene er erosjonssikret.

Utformingen av elveskråningene er viktig for atkomsten til elva og mu-

lighetene for sportsfiske. Sportsfiske er blitt en stadig viktigere næringsveg.
Terrassering, gang- og fiskestier er omtalt i 6.2.4. Se også figur 6.5.

6.2.3 Sikring  av låge skråninger
Sikring av skråninger blir gjerne utført som en utjevnet steinplastring med
utsortert, tilstrekkelig stor stein fra brudd. Steinlaget blir lagt ut med stabil
skråningshelning, som vanligvis varierer mellom 1:1,5 og 1:3.

Der det benyttes avrundet elvestein eller småfallen stein fra ur, hør

skråninga være ekstra slak, gjerne 1:3.
Steinplastringen vil som regel føres ned i elvebunnen i en 1-2 m dyp

fotgrøft. Dette blir gjort for å forebygge at senking av elvebunnen skal på-
føre forhygningen skade på grunn av undergraving, se figur 6.14. Fotgrøft
er særlig viktig i strie elver.

Et alternativ til fotgrøft er å føre steinfyllinga utover elvebunnen i en
forsterket fot eller steinranke med mange store steiner, se figur 6.20. Ved

bunnsenking er det meningen at steinmassene i skråningsfoten skal korn-
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Figur 6.18 Erosjonssikring mot RØssåga, Hemnes kommune, Nordland. Merk
linjeføringen.



Figur 6.19
Perspektiv av landskap

med mindre elv med
enkel erosjonssikring,

vegetasjon og
gangsti/fiskesti.

Figur 6.20
Snitt av enkel

erosjonssikring med
vegetas jonsetablering

og tildekking.

,.

11  .; .11.

Koordinert arbeid: •  Steinlegging
• Jordpåføring
Vegetasjonsetablering

Mettet med grus/leire

ul-, .,.-
, ,7

/ -1,
Kile fast småtuer/røtter
med småkrattskog
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Skråning avplanert,1. fundamentgrøft,
filterduk utlagt Filterduk

Fundamentgrøft

Stein tippet2. fra topp  skråning

Finmasse, filsås

3  Stein lagt opp i skråning,
finmasse over øvre del

pensere for masser som blir borte uten at det går på bekostning av skrå-
ningsplastringen. Dette er også en god løsning for fisken, som finner gode
skjulesteder mellom steinene.

Forbygninger mot låge skråninger er vanligvis enkle å utføre. Forbyg-
ningssteinen kjøres ut med lastebil eller dumper på elvekanten, der den tip-
pes ved gravemaskinen som legger steinen til rette slik planen foreskriver.
Framgangsmåten er i prinsippet vist i figur 6.21. Merk fotgrøft (funda-
mentgrøft).

Noen steder ligger forholdene til rette for punktvis framkjøring til elva.
Etter utkjøring legges steinen ut langs kanten med gravemaskin. Henge-
torv og annen jord tas fra kanten og legges utover forbygningens øvre de-
ler. Dette danner et godt grunnlag for framtidig vegetasjon.

Figur 6.21
Låg skrånings-
beskyttelse med
fotgrøft og filterduk,
utført i tre faser.
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Maskinmurt sikring av elvebunn og låg skråning

En variant av låg skråningsforhygning med svært strenge krav både til stein-
størrelse og nøyaktig utførelse er vist i figur 6.22. Bildet er fra Tokheimselva
ved Odda, en bratt og masseførende elv med utspring i Folgefonna. Her stil-
les det strenge krav både til størrelse og form på steinene og til nøyaktig utfø-
relse. Erosjonssikringen er utført som jevn, maskinlagt plastring med utsor-
tert, stor stein. Denne typen torbygninger kombinerer skrånings- og bunnsik-
ring og er mye brukt i bratte, strie elver, særlig på Vestlandet.

6.2.4 Sikring av høge skråninger
Høge skråninger av fine materialfraksjoner er særlig utsatt for erosjon i

skråningsfoten. Dette skaper noen steder farlige stabilitetsprohlemer. I
kombinasjon med kvikkleire i grunnen kan store arealer bli ustabile og gå
i ras. NGIs faresonekart for kvikkleireforekomster er et nyttig redskap til å
lokalisere utsatte elvestrekninger.

Utførelse
Den vanlige metoden er å kjøre ut nødvendige steinmengder som en mid-
lertidig vegfylling langs elvebredden mot foten av den høge skråninga.
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Figur 6.22 Sikring med utsorterte  og ensarta  steinblokker  i sider og hunn,
Tokheimselva, Odda,  Hordaland.



Dermed oppnår vi både tekniske og miljømessige fordeler. Steinen plasse-
res der den gir størst virkning, både som erosjonssikring og som stabilise-
rende fotfylling. Etterpå formes steinfyllinga slike at vi får en kjørbar av-
sats eller gangsti like over normalvannstand. Atkomsten til elva blir der-
med betydelig forbedret. Dette kan ha stor økonomisk betydning for
grunneierne, både som atkomstveg og som fiskesti for sportsfiskere. Mat-
jord til å dekke øvre del av skråningene tilkjøres eller tas ut av skråninga.
Grus eller grusblandet leire danner god matjord, om nødvendig med gjøds-
ling. Framgangsmåten er vist i figur 6.23.

Prinsippene for skråningshelninger og linjeføring slik det er beskrevet i
6.2.2, bør så langt det er råd følges også ved forbygningsanlegg langs høge
skråninger. Hovedprinsippene slik de framstår i figurene 6.5 og 6.14 gjel-
der også her.

Mer om sikring mot høge skråninger i 6.4.3.

Fase 1
Utkjøring av steinfylling i skråningsfot

..- Rasutsatt

Fase 2i
Tilrettelegging av stabilitetsforbedrende
skråningsbeskyttelse,  med gangsti

Ca. 30  årsflom  - ------------

Figur 6.23
Utkjøring og
utlegging av stein for
sikring ved høge
skråninger. Arbeidet
skjer i to faser.

209



.
Vassdrag$tåndtØc : .

Terrasser i forbygningsanlegg
Dobbeltprofil, sti og terrasse er alle betegnelser på en eller annen form for
avsats eller avtrapping i sikringstverrsnittet. Vanligvis legger vi dette inn
av hensyn til atkomsten eller for å bryte opp stive linjer i en forbygning.
Ved å variere terrassens høgde over elva sammen med skråningsvinkel og
vegetasjon kan vi få god landskapsforrn på erosjonssikringen, se figur 6.5.

Terrassens funksjon er bestemmende for bredden. En bredde på 0,5-1,0
m kan være tilstrekkelig for fiskere og kan også være nok til å gi ønsket
landskapsmessig effekt. Til tursti bør bredden være nærmere 2 m. I noen
tilfeller er det ønskelig å kunne komme fram med maskin for å vedlikehol-
de sti og erosjonssikring.

Terrassens høgde over vannflata kan gjerne variere. Fiskere ønsker en
høgde fra 0,5 til 0,8 ni over sommervannstand og i tillegg muligheter til å
kunne gå ned til vannflata og ut i vannet på enkelte steder. Dette kan arran-

geres ved å legge ut store steiner eller små utstikkere. En sti av denne ty-
pen må kunne tåle hyppige oversvømmelser. For at ikke finere masser i sti-
en skal bli vasket bort, kan vi så til med gras eller plassere steinblokker på
utsatte steder. En fiskeplass langs terrassen kan utformes som vist i figur 6.5.

Tursti, gangveg og veg for rullestolbrukere må plasseres noe høgere i
profilet. Disse stiene trenger et jevnere dekke av sand eller grus. Noen ste-
der er det også lagt asfaltdekke utstyrt med kantstein.

Enkelte steder kan det være aktuelt med terrassering i flere plan for å
ivareta både friluftsinteressene og de biologiske forholdene i elva. Et for-
bygningsanlegg vil forandre balansen i overgangssonen mellom vann og
land. For å bøte på dette kan vi legge en ekstra terrasse like under sommer-
vannstanden, slik at planter og dyr i strandsonen får bedre forhold. Samti-
dig kan vi legge en fiskesti eller turveg lenger oppe i profilet.

6.2.5 Sikring med  tørrmur
Erosjonssikringstiltak med slake steinskråninger, gangstier og vegeta-
sjonsbelter er svært plasskrevende, og de kan være uegnet i tettbygde strøk
der veger, gater og bebyggelse er etablert helt ut på elvekanten. Fra gam-
melt av er trepåler, tømmerkister og forskjellige typer murverk benyttet
som erosjonssikring i byer og tettbygde områder, se figur 6.24.

Med tørrmur mener vi en jevn, svakt innoverhellende mur av regelmes-
sige steinblokker uten bruk av leire eller betong i fugene. Tømnuring har
vært kjent som hyggemetode helt fra oldtiden. Anlegga har utmerket seg med
hensyn til både kvalitet og holdbarhet. Tørrmuringsteknikken er i dag tilpas-
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avsnitt  6.1.3.
Figur 6.24a  Restaurering av gammel tørrsteinsmur ved Smeltehytta og Hitterelva på Røros, jfr

Figur 6.24.b Reparasjon av gammel tømmerkisteforhygning ved slagghaugene og Hitterelva på Røros,
jfr avsnitt 6.1.3 og 6.2.8.
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set moderne anleggsdrift gjennom en kombinasjon av håndkraft og grave-
maskiner utstyrt med plastringsskuffe eller gripeklo.

Ved restaurering av gamle forbygningsanlegg mot Hitterelva på Røros og
ved den nyanlagte erosjonssikringen mot SØa i Hemne kommune er det an-
vendt tørrmuring, se figur 6.24a og figur 6.25.

Tilgang på egnet stein er avgjørende. Slik stein får vi helst ved ut-
sprengning i lagdelte, harde bergarter. Det er nødvendig sortere ut brukba-
re blokker i bruddet.

Dimensjonerende kriterier må ta utgangspunkt i:

• fundamentering, stabilitet, ikke teleutsatt

• blokkstørrelse, fasong, «visflate» m m

• helning, murtykkelse, høgde m m

• overgangsmaterialer mot bakgrunnsmassene

• ytre påkjenninger, løft og friksjon fra is og vannstrøm

Stikkord  for å oppnå et godt resultat:

• erfaren maskinfører med god innsikt

• tilgang på brukbar stein
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Figur 6.25 Tørrmur mot Søa ved Kyrksæterøra, Hemne, Sør-Trøndelag.



Horisontal  topp 0,5 - 1,0 m

3 -

Fiberdukmin 270 g/m'
skal brukes der baktyll (pukk ) og
insitu masser  ikke lager naturlig filter

m

0,5 m

2,5 rn

Mur over 4 m høgde:
0,5min -Min d  på stein 1,5  m. Min
drenerendeMur undernder

4
4 m  høgde: med pukk

min dybde  på stein 1,0 m. innen fraksjonen 20 - 120 mm.

fiopbreddp

BREDDE BREDDF

1.32

{ >rn
-'rfia

a
s

A

y

Fotbredpe

HØGDE
FOT TOPP

X Y

2,00 1.25 1.00 0.44

2.50 1.40 1.05 0.51 1.53

3.00 1.55 1.10 0.58 1.74

3.50 1.70 1.15 0.64 1.92

4.00 1.85 1.20 0-70 2.10

4.50 2.00 1.25 0.77 2.31

5.00 2.15 1.30 0.84 2.52

5.50 2.30 1.35 0.91 2.73

6.00 2.45 1.40 0.98 2.94

6.50 2.60 1.45 1.04 3.12

Figur 6.26 Prinsippskisse og dimensjoneringsskjema for tØrrmur i rorbygning.



bakfyll, fiberduk, drenering

a stikking, retning, høgder

• motivering, tid

kontroll, oppfølging

Det er ikke faste regler for hvilke helninger som skal brukes. Helninger
mellom 3:1 og 5:1 er gode og stabile. Figur 6.26 viser prinsippskisse og
dimensjoneringsskjema for tørrmur med helning 3:1. Mer om dette i
vegvesenets håndbøker.

Sikkerhetsregler for torrmuring med gravemaskin
Gravemaskin og løfteredskap skal være sertifisert etter Arbeidstilsy-
nets  krav og være i teknisk god stand.

Tipplast skal beregnes.

Løfteredskap (krok, klo m m) skal festes til gravemaskinskuff, enten
til sertifisert sikkerhetskrok  eller gjennom  hull i skuffa med sertifisert
låsanordning på innsiden.

Sertifikat og kontrollbok for løfteredskapen skal finnes på arbeidsplas-
sen.

Føreren skal fylle Arbeidstilsynets krav og ha egen instruks for arbeidet.

• Gravemaskinen skal stå på stabilt horisontalt underlag.

• Maksimal løftehøgde er 2 m fra det nivå gravemaskina står på.

• Ingen må oppholde  seg innenfor  gravemaskinas arbeidsområde når
løfting pågår.

• Arbeidslaget skal være kjent med instruksen og sikkerhetsreglene.

Kostnader (1997-kroner)
Priser kan variere mellom ca 300 kr/m'- og ca 1000 kr/m2, med et gjen-
nomsnitt rundt  600 kr/m2. Til  sammenlikning koster lineturing med
«hogd» stein, manuell muring med bruk av kran og slings, ca 1500
kr/m2. Betongmurer koster ca 2500 kr/m2.

Kapasiteter
Muring med maskin: 15-25 m2 pr skift
Manuell muring: 4-8 m2 pr skift
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6.2.6 Sikring med masser fra elvefaret
Stein fra elvefaret (ørmasser) er i de fleste tilfeller dårlig egnet som ero-
sjonssikring i strie elver. Med unntak for de Øverste delene av vassdraget er
stein fra elva ofte småfallen og har en avrundet fasong etter transportslita-
sje nedover i elva. Dette gjør forbygningsanlegg av elvestein mindre soli-
de enn anlegg som er kledd med kantet bruddstein av tilstrekkelig størrel-
se. Når elvestein likevel blir brukt, har det sammenheng med at den er bil-
lig, og at den ofte finnes i rikelige mengder. Dessuten er den stedegen og
passer godt inn i elvemiljøet. I slike tilfeller vil vi måtte akseptere en noe
svakere utforming enn strengt Ønskelig, og reparasjoner og etterfylling må
aksepteres som en normal del av forbygningsanlegget.

I elver med stor massetransport, særlig i flommer, kan det være hen-
siktsmessig å sikre mot erosjon og flom ved å legge Ørmassene opp som
flomfyllinger i slake skråninger ved siden av elvefaret. Skråningshelning-
en anbefales ikke brattere enn ca 1:3. Selv om slike fyllinger vil ha liten
motstandskraft mot vannstrØmmens gravende krefter, kan økonomiske og
miljømessige hensyn gjøre at denne typen sikring er den eneste praktisk
gjennomførbare. Så får vi heller akseptere at vi senere må til med vedlike-
holdsarbeid en gang iblant.

6.2.7 Sikring med terskler  og utstikkere (buner)
Terskler og buner kan brukes til erosjonssikring av elvesider og elvebunn.
Med hensiktsmessig utformet overløpsdel og riktig akseretning i forhold
til elvestrømmen kan terskelen brukes til å styre strømmen bort fra utsatte
elvebredder og dermed redusere påkjenningene der. Utstikkere kan bygges
for samme formål.

I mange tilfeller kombineres sikringseffektene med biotopjusterende
effekter for å skaffe gyteplasser og oppholdsplasser for fisk. Mer om dette
i kapittel 7.

Fra gammelt av er særlig utstikkere en kjent og mye benyttet metode til
å sikre elvebredder mot erosjon. Flere steder finner vi spor etter gamle,
mer eller mindre nedslitte, utstikkere i elvene våre.

Utstikkere kan også skape gode fiskeplasser. Innretninger bygd for det-
te formålet kan imidlertid føre til konflikter, særlig i lakseelver.

Utstikkere ut fra elvebredden fører til at:

Vannhastigheten ved elvebredden reduseres. Hovedstrømmen og dju-
pålen presses bort fra land.
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På lesiden av utstikkeren danner det seg en bakevje, og det skapes for-
utsetninger for avleiring av løsmasser.

I Øvre Gudbrandsdalen har en oppnådd gode resultater med bruk av utstik-
kere, også i vassdrag med stor masseføring og sterk påkjenning. Forsøk
med bruk av store utstikkere (200-300 m3 stein i hver) tyder på at de kan gi
en viss styring/kontroll med avlagring og forflytning av de store grusørene
i stilleflytende, store elver, samtidig som de reduserer påkjenningen på
skråningsfoten.

Erosjonssikring av elvebunn
Erosjon i elvebunnen fører ofte til uheldig bunnsenking som kan undergrave
forbygninger, brupillarer, landkar og andre konstruksjoner i eller ved elva,
se kapittel 10.

Utretting og innkorting av elveløp vil føre til at et bestemt fall i elvebun-
nen må skje over en kortere elvestrekning enn før. Dette vil gi større vannhas-
tigheter og større påkjenning på elvebunnen, og kan føre til ustabilitet. Stabi-
liteten kan gjenopprettes ved å la elva selv fjerne finstoffet til ny og grovere
erosjonshud er avdekket, eller vi kan kunstig påføre elvebunnen grovere ma-

terialer. Tilstrekkelig grov erosjonshud kan bygges opp som «plastring» av
store steiner, gjerne med ensotet og flat fasong, se figur 6.22.

De geotekniske filterkriteriene for grunnmaterialene må oppfylles der-
som vi skal oppnå gode og holdbare forhold i elva.

Noen steder legges store steiner mot hverandre på en slik måte at de
skaper hulrom og skjulesteder for fisk.

Ved hjelp av terskler og «steinbånd» (flatterskler) i elvebunnen kan elvas
fall og gravende kraft konsentreres til korte elvestrekninger der sider og bunn
plastres på en slik måte at elvebunnen totalt sett blir stabil, se også kapittel 7.

6.2.8 Sikring med andre materialer enn stein
Betong
Tradisjonelt er betong et mye brukt byggemateriale, også i vann. Betong
har vært brukt til dammer, bruer og terskler og som byggemateriale til støt-
temurer og forbygninger. Noen steder legges elver og bekker i rør og kul-
verter støpt i betong.

I senere år har betong fått Økende konkurranse som vannbyggingsmate-
riale. Særlig gjelder dette store dammer (fyllingsdammer), lØsmasseter-

skler og støttemurer/kanalsider (tørrmur).
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Betongterskler er det bygd mange av i Norge. Materialtypen er særlig
velegnet der det er fjell i grunnen. Ellers er betong lite brukt som beskyt-
telse mot erosjon. Det har vanligvis vært lett å finne rimeligere alternati-
ver. Dessuten regnes betong ofte som et lite «naturlig» byggemateriale og
unngås derfor av estetiske og miljømessige årsaker.

Tre
Trematerialer er i Norge et rimelig og mye brukt byggemateriale. Trestok-
ker er tradisjonelt brukt til påler og tømmerkister som beskyttelse av elve-
kant, se figur 6.24b. Også til bygging av terskler og smådammer er tømmer
en del anvendt.

Tidligere var  nedlegging av faskiner  mye brukt som forbygningsmeto-
de. I dag er bruk av faskiner i de fleste tilfeller erstattet av forbygnings-
stein. Begrepet faskiner kan også ha fått ulik betydning i ulike landsdeler.
Faskiner kan defineres som steinfylle «pølser», surret inn av kvister og
brukt til forbygning (Andersen, 1996).

Figur 6.27 viser hvordan trepåler og bakfylling, eventuelt utført med
faskiner, tidligere ble brukt som forbygningsmetode, også i strie og store
elver. Bruk av treverk har i det siste fått en viss aktualitet igjen som miljø-

vennlig forbygningsmetode, særlig i tettbygde strøk.

Matter,  duk og nett av kunststoffer og naturlige stoffer
Overflateforsterkende og erosjonshindrende matter, duk og nett (geonett)
brukes i vegskråninger, elveskrenter og liknende steder, først og fremst for
å få vegetasjonen til å feste seg.

Det finnes mange materialtyper som har ulike bruksområder. Inndelingen
skjer etter basismaterialet, som kan være organisk nedbrytbare materialer som
halm og fibrer, eller uorganiske, seint nedbrytbare stoffer som plast, polyester
og stål. Prinsippet for utlegging og forankring av erosjonsmatter er vist i figur
6.28. Mattene forankres og forsterkes med stein i foten. Oppover i skråninga
brukes gjerne treplugger som festemiddel.

Erosjonsnett i øvre deler av skråninga kombinert med stein i skrånings-

foten kan være en god løsning ved rolige strømforhold. De kan også an-
vendes som armering for å hindre utvasking av jord og småplanter på ut-
satte lokaliteter. Det er gjort forsøk med forskjellige typer nett (Enkamat,
Terrafix og Tensar) som selvstendig sikring i elveskråninger hvor påkjen-

ningen er liten. Figur 6.29 viser et forsøksfelt i Søya, Surnadal.
I Reisaelva i Troms har NVE nylig utført et prøveprosjekt med bruk av

kokosmatter som sikring av et erosjonsutsatt område. Utleggingsprinsippet
er vist i figur 6.30. Se ellers figur 6.31.
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IT. Erosjonsnett, fra pukk/stein
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IT. Erosjonsnett av kokosfibre
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Normal vannstand

Pukk  (ø150-250)

Figur 6.30 Prinsipp for utlegging av kokosmatter. Framstillingen er ikke måle-
stokkriktig i forhold til skråningsvinkel.
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Figur 6.29 Geonett i forskjellige utførelser dekker utsatt jordskråning  i Søya. Til-
dekningen får vegetasjonen til å etablere seg.
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Matter eller nett av kokosfibrer inngår i gruppen geotekstiler og er
framstilt av naturlige materialer som nedbrytes 100 % biologisk etter at de
har gjort sin funksjon, vanligvis etter 5-10 år, avhengig av klima. Netta har
stor strekkstyrke og gode filtreringsegenskaper som fanger opp grasfrø,
sand, leire og jordpartikler.

Tidsforbruk med tilrettelegging, planering og installering av 1000 m2
oppgis av produsenten å kunne variere fra 80 til 400 timer.

Totale kostnader eks frakt og mva for utlegging på vannutsatt elvemel

(dobbelt lag IT-700) oppgis til ca 70 000 kr. For enkelt lag (ikke vannutsatt
område) ca halvparten, knapt 40 000 kr.

Vegetasjonsetablering med innplanting av selje koster 15 000-20 000
kr på de samme 1000 m2.

Gabioner (nettingkister)
Gabioner er steinfylte nettingkister som blir brukt til voller mot stein-
sprang og som rassikring, i utlandet også til forbygningsarbeider. Disse
kasseformede nettingkistene blir bygd opp av kraftig galvanisert ståltråd.
De tåler derfor eksponering mot vann i lang tid. Ståltrådkassene fylles med
stein på byggestedet og brukes som elementer i forskjellige konstruksjoner.
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Figur 6.31 Utlegging av kokosmatter i Reisaelva.



Gateioner er lite brukt som erosjonssikring i Norge, dels på grunn av

kostnadene og dels på grunn av miljømessige svakheter. De har imidlertid
fått betydelig utbredelse som elementer i stabiliserende støttemurer i rasut-
satte vegskråninger.

Vegetasjon
Vegetasjon som tre og husker er med sine rotsystemer effektive jordfor-
sterkere som bidrar til å beskytte erosjonsutsatte elvebredder mot vannets
gravende krefter. Selv gras er virksomt der vannstrømmen ikke er for
sterk. Fibermatter kan være med og gi vegetasjonen nødvendig styrke slik
at den kan fungere som alternativ til steinsikring dersom strømmen ikke er
for stri.

I det siste er det kommet sjøtangbaserte (biologiske) vekstmidler (alg-
inure) på markedet. Disse kan sprøytes direkte på fyllinger av stein, grus
eller jord, eventuelt forsterket med nett. Fordelen med denne metoden skal
være at en raskt oppnår kraftig vegetasjon med dype rØtter.

Vegetasjon langs elvekanten har også mange andre egenskaper, mer om
dette i kapittel 5.

6.3 Flomsikring

6.3.1 Generelt om flomskader
Planlegging av tlomsikringsanlegg krever god kjennskap til vassdragets
hydrologi og nøyaktige data om topografiske forhold (elveprofiler) og
grunnforhold (permeabilitet, stabilitet m m).

Oversvømmelser er en del av vassdragets natur. Årsaken er at elvefaret
ikke har kapasitet for de aller største vannmengdene som skal transporteres
nedover. Forholdene kan endres i ugunstig retning ved at det på utsatte ste-
der oppstår erosjon og dermed massetransport. Lenger nedover i vassdra-
get avsettes massene med oppdemming, strømendringer og ny erosjon som
resultat.

Isganger kan også føre til betydelige oversvømmelser.
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Skadepotensial
Mulige skader som følge av en framtidig flom er vanskelige å tallfeste
nøyaktig. I stor grad bygger overslagene på erfaringer fra tidligere flom-
mer. Etter store flommer innhentes det uttalelser fra berørte kommuner
og fra forsikringsselskapene. Naturskadefondets takstgrunnlag er også
verdifullt kildemateriale.

De vanligste skadetypene ved oversvømmelse er:

Jordbruksområder:

t avlingsskade

tetting av drensgrøfter

erosjonsskader og tap av jord

Bebygde områder:

vannskader på bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg

n vannskader på kommunaltekniske anlegg

setningsskader (ofte ettervirkninger fra oversvømmelse)

', psykiske belastninger ved å bo og ferdes utrygt

I tillegg kommer ulempeskader under og etter flommen.

6.3.2 Flomverk
Deltakere i et flomverkprosjekt kan være alt fra private grunneiere, som
har interesser i å sikre f eks jordbruksområder, til kommunale eller statli-
ge myndigheter som er opptatt av å sikre bebyggelse og viktig infra-
struktur. Det kreves en akseptabel nytte/kostnadsfaktor for aktuelle pro-
sjekter. Nytteverdien og kostnadene skal baseres på både samfunnsøko-
nomiske og privatøkonomiske verdier og skal også omfatte vanskelig
kvantifiserbare miljøverdier, se 6.1.7.

Flomverk kan deles i tre kategorier:

ab tradisjonell flomfylling

* isgangsverk

ledevoller
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Flomfyllinger
Tradisjonelle flomfyllinger bygges som langsgående diker med tetting ved
elva. De vil stenge så ikke flomvann trenger igjennom. Figur 6.32 viser
tverrsnitt av et stort flomverk. Høgden bestemmes av beregnet eller valgt

(registrert?) flomvannstand. Støttefyllinga bygges av masser som enten

finnes på stedet eller blir tilkjørt. I store flomverk utføres tettingen med fo-
liebelagt fiberduk. I noen tilfeller benyttes leir- og siltholdige tettemateria-
ler. Flomfyllinga sikres med steinsetting på vannsiden og vegetasjon på
landsiden. Vegetasjonen - med unntak av større rotsystemer - kan med
fordel strekke seg over på elvesiden og ned mot middclflomnivå. Innenfor-
liggende områder dreneres gjennom utløp ved nedre enden av flomverket.
Ved enkelte flomverk i flate områder, særlig ved Glomma (Solør), er det nød-
vendig å pumpe det innenforliggende drenasjevannet ut gjennom egne pumpe-
stasjoner.

Isgangsverk
Isgangsverk skal hindre ismasser i å flyte utenfor elvefaret under isganger.
Verket bygges ikke tett, men skal slippe igjennom vann. Når isgangsverket
legges med et forland mot elva, vil is senere kunne lagres langs elvekanten,
og vi unngår unødig stor oppsamling av is lenger nedover i elva. Isgangs-
verk bygges med svært kraftig steinplastring for å unngå skader under is-
gang.

Ledevoller
Ledevoller er fyllinger som bygges for å lede flomvann i bestemte retning-
er. Fyllingene vil ikke kunne hindre oversvømmelse av området, men de

vil kunne hindre eller redusere avleirings- og erosjonsskader.

6.3.3 Tekniske krav for flomfyllinger
Viktige dimensjoneringskriterier er  flora  og  flomfrekvens, overhØgde/fri-
bord, lokaltilsig, magasin  og  pumpekapasitet.  Det siste gjelder særlig for

de store inndemmingsverkenc, som vi finner mest av på Østlandet, særlig
langs Glomma. Mer om dette i beskrivelsen av flomverket ved Kirkenær, se
6.3.5.

De hydrologiske forholdene må utredes før vi begynner å prosjektere

selve flomverket. I de fleste tilfeller vil det finnes vannstands- og vassfø-
ringsmålinger i rimelig nærhet av anlegget. Disse kan brukes til å beregne
gjentaksintervall for forskjellige flomstørrelser. Dersom det hydrologiske
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grunnlaget mangler, må vi beregne flomstatistikk ved å sammenlikne med
nærliggende vassdrag og ved hydrauliske beregninger av flomvannstander
i elva.

Enkeltstående vannstandsobservasjoner i planområdet gir muligheter
for kalibrering av de hydrauliske beregningene. Utgangspunktet for flom-
beregningen vil også kunne være en flomfrekvensstudie.

I de fleste tilfeller etableres et flomverk med høgde angitt i forhold til
en kjent flomstørrelse med kjent gjentaksintervall. I tillegg til flomhøgde
og gjentaksintervall er det viktig å kjenne varigheten av normale flomepi-
soder.

Flomberegninger og dimensjoneringsgrunnlag er omtalt i kapittel 1.
En gjennomgående vannlinjeberegning over flere utvalgte og innmålte

profiler med utgangspunkt i kjent eller beregnet vannstand ved et bestem-
mende profil i elva (HEC 2) vil gi grunnlag for valg av dimensjonerende
flomvannstander langs den aktuelle elvestrekningen. Et alternativ til vann-
linjeberegninger vil mange steder være observerte og avmerkede vann-
stander for kjente flommer i fortiden. Slike observasjoner vil være nyttige
både som grunnlag for valg av dimensjonerende flomvannstander, og som
kalibreringsgrunnlag i vannlinjeberegningen .  Metoden forutsetter imidler-
tid normalstrømning og vil ikke egne seg ved oppstuvinger nedstrøms.

Ved store og viktige flomsikringstiltak er det vanlig å dimensjonere for
en 100-årsflom eller større. For mindre viktige tiltak vil 30- eller 50-års-
flommer gi tilstrekkelig sikkerhet, se 1.3.1.

Sikkerhet mot overtopping av flomfyllingene (fribord) hør være minst
4(1-50 cm. Vi bør huske at en overtopping svært ofte vil påføre flomfyl-
linga og bakenforliggende områder store skader, slik det skjedde under
flommen i Glomma våren 1995, se figur 6.10.

Etter flommen i 1995 blir det for flere av de store flomverkene vurdert
overløpsfelter eller innlagte flomluker for å slippe igjennom flomvann i
nødsfall.

Grunnlagsdata og grunnforhold.  Permeabilitet
Normalt blir det foretatt oppmåling av det aktuelle området for å klarlegge
alternative måter å flomsikre på. Både alternative metoder og alternative
flomverkstraseer bør skisseres og kostnadsberegnes. Valg av prosjekt og
metode kan gjøres på grunnlag av forholdsvis grove estimater for kostna-
der og nytteverdi, se 6.1.5.

For anlegg som beskytter boliger eller tett befolkede områder, gjen-
nomføres det grunnvannsmålinger samtidig som vi registrerer elvevann-
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Flom- og erosjonssikring Kap 6
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1. Follebelagt filterduk, 300 - 400 g/mt
2. Spuntvegg,  stål- eller ptastspunt.
3. ErosJonssikring.  samlengt sprengstein.
4. Follebelagt fiberduk, 100 91,2.

5. Fyllmasser,  fortrinnsvis sand,  selvdrenerende.
6. Fyllmasser,  sand eller silt.
7. Samfengt knust sleln, 0. a mm.
8. Fllterduk, 100 g/m2.
9. Drensmasser,  knust stein  8  - 22 mm

standen. Måleresultatene vil gi en pekepinn om permeabiliteten (vanngjen-
nomtrengeligheten) i massene og vise om det er påkrevd med tetting av
fundamentet under flomverket.

Kanaldannelser i grunnen er sterkt påvirket av uregelmessigheter i per-
meabiliteten i massene. Ut fra empiriske formler kan vi sette krav til mini-
mum lengde på lekkasjevegen. Indirekte vil dette stille krav til fyllings-
tverrsnittet og til tetting av flomfyllinga og fundamentet under fyllinga.

Flomverksanlegg vil ofte ikke oppnå særlig god nytte/kostnadsfaktor,
se 6.1.7. Gjennomføring er derfor avhengig av at byggekostnadene holdes
så låge som mulig. Dette medfører at anlegget er avhengig av at grunnfor-
holdene ikke er for vanskelige, og at det i stor grad kan benyttes stedlige
masser i flomfyllinga. Anlegga er massekrevende, og transportkostnadene
vil derfor utgjøre en stor andel av byggekostnadene.

Figur 6.32 viser et typisk tverrsnitt av ett av de store flomverkene langs
Glomma (Arneberg), konstruert etter vanlige ingeniørmessige kriterier.
Det er grunn til å presisere at de fleste flomfyllinger langs norske vassdrag
konstrueres og bygges på langt enklere måter, vanligvis med en flomfyl-
ling oppbygd av stedlige masser, f eks elvegrus, og med steinplastring på
elvesiden. Filtermasser/filterduk og tetningsmasser/tetningsduk legges inn
etter en vurdering av hvor stort og viktig flomverket er.

Figur 6.32
Tverrsnitt av
flomverk mot
Glomma ved
Arneberg,
Hedmark.
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Figur 6.33
Totalspenninger,

poretrykk og effektiv-
spenning.
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Geotekniske forhold ved  flomverk. Stabilitet og spenninger

Flomverket må fylle to vilkår:

Det må være støtte for vannet, ta opp laster fra vannet og overføre disse
lastene til grunnen.

2. Det må ikke slippe for mye lekkasjevann igjennom flomfylling og
undergrunn.

Stabiliteten i løsmassene og massenes evne til å oppta og overføre laster er
avhengig av vannmetning. Et gjennomfuktet flomverk er betydelig mindre
stabilt enn et tørt flomverk. Et verk bygd opp av løsmasser vil i regelen opp-
fylle vilkår om stabilitet dersom vilkår 2 er oppfylt, dvs at verket kan holdes
tørt under en flomperiode. Porevannstrykket er derfor av stor betydning.

Løsmasser som silt, sand og grus omtales ofte som friksjonsjordarter.
Friksjonen gjennom et snitt i massene kan beskrives som en funksjon av
effektivt overlagringstrykk. Vi innfører derfor begrepene  effektivtrykk, to-
taltrykk og poretrykk.

Spenninger i jord
I et uendelig halvrom kan spenningene illustreres som i figur 6.33.

Totalspenningen  6,  i dybden z er lik overlagringstrykket  yz  der yer to-
tal romvekt.

Poretrykket  u, i samme  dyp er lik u, = yvz. Den vertikale effektivspen-
ningen a', = aZ - u, (totalspenning - poretrykk). yµ, er vannets romvekt.
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Vi forutsetter her ingen strømning. Ved strømning vil porttrykket øke.
Den horisontale spenningen er avhengig av de elastiske egenskapene til

jorda og effektivspenningsnivået a,':

6,=Kode

Ko er en faktor som er avhengig av tverrkontraksjonen til materialet og vil
typisk ha en verdi mellom 0,3 og 0,5 (1,0 for vann). Siden poretrykket er
det samme i alle retninger, blir horisontal totalspenning lik:

aX=K,,e,+yz

På et vilkårlig plan med helning a vil en i tillegg til en normalspennings-
komponent ha skjærspenning:

Ta =  sin a tos  a(a, - o )

og normalspenningen:

aa=O C052a+a,sin'a

Maksimal skjærspenning for figuren ovenfor blir på plan der a = 45°:

Zrnaks = (CF, - a Y 2

Dersom det legges på en tilleggslast, øker spenningene tilsvarende dia-
grammet.

For slake skråninger kan vi langt på veg benytte tilnærmingen ovenfor
for å beregne spenningsfeltene. Det er utviklet flere metoder til å beregne
sikkerhet mot brudd basert på sammensetning av enkle spenningsfelt. For
å beregne sikkerhet mot brudd må vi kjenne styrken til jordarten, det vil si
jordas evne til å ta skjærspenninger. Den kan på effektivspenningsbasis
formuleres som:

'rf= c + a„ 'lari Ø (Columbs bruddkriterium, 1776)

c og Ø er materialparametrene kohesjon og friksjonsvinkel, og a„' er den
effektive normalspenningen.

For rene friksjonsjordarter er c = 0. Men både sand og silt kan i ufor-
styrret tilstand ha c forskjellig fra 0. Det kan skyldes overkonsolidering (is-
last fra breer) eller kjemiske bindinger mellom korna. Dersom c er null, vil
vi finne igjen friksjonsvinkelen Ø som naturlige rasvinkler for sandtak.

For anleggsfasen i leire eller fin silt benytter vi gjerne kortidsanalyse
Su - udrenert skjærspenningsanalyse.
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Bruddkriteriet er da:

rf = konstant = Su

Analysen gjøres på totalspenningsnivå. I geotekniske feltrapporter er ofte
Su bestemt ved vngeboring. Vingeboret presses ned til ønsket dyp (be-
skyttet av en sko) og påføres dreiemoment til brudd. Ved å gjenta måling-
en i samme dybde kan vi også måle omrØrt skjærfasthet slik at sensitivite-
ten til leira kan beregnes. Sensitivitet er uforstyrret/omrørt skjærfasthet.

Vingeboring er ingen nøyaktig metode for å fastsette jordegenskaper.
Udrenert skjærfasthet er gjerne høgere enn den drenerte, derfor må vi be-
nytte drenert skjærfasthet for langtidsstabilitet.

Kvikkleire er pr definisjon leire med omrørt skjærfasthet under 0,5
kN/m2.

Langs et bruddplan i jord er det altså skjærkapasiteten som overstiges.
Eksempel på bruddflater er vist i figur 6.34 og 6.36. For skråninger er det
vanlig å undersøke sikkerheten mot brudd langs en rekke glideplan. Dette
kan være sirkulære glideplan eller glideplan langs tvungne flater som fjell
eller folieduk.

I figur 6.35 ser vi nærmere på en lamellmetode. Ved å dele skråninga
inn i lameller avgrenset av glidesirkelen og overflata, kan vi bestemme li-
kevekten til lamellene. For en sirkulær skjærflate er det hensiktsmessig å
beregne momentlikevekt om sentrum, og for en plan skjærflate likevekt
horisontalt eller langs glideplanet. Likevekten vil være sammensatt av
skjærspenningen langs glidesirkelen og tyngden av lameller og eventuell
tilleggslast. Den maksimale skjærspenningen vi har til rådighet, er gitt av
bruddkriteriet der effektiv normalspenning inngår for langtidsstabilitet.
Formler og framgangsmåter for dette er vist i detalj hos Janbu, Bjerrum og
Kjærnsli (1996). Dersom vi må benytte en høgere skjærspenning enn det
bruddkriteriet tilsier for å nå likevekt, er skråninga ustabil.

For en skråning må vi ofte beregne flere sirkler eller basere valg av sir-
kler på erfaringsmetoder, f eks Janbus direktemetode. Ved regelmessige
terrengformasjoner er slike beregninger her gjort en gang for alle og gjen-
gitt i diagrammer. Det er viktig å forstå fysikken bak disse metodene enten
vi benytter diagrammer eller løser problemene med geotekniske program-
mer som GALENA eller SLOPE.

For erosjonskledning av samfengt stein, f eks i vannsiden av et flom-
verk, vil steinstørrelsen bli dimensjonert ut fra påkjenning av strømkrefter,
bølgeslag eller isgang, se kapittel 4.

Steinkledningen er tykkest i tåa som er etablert på verket, slik at den
også stabiliserer den bakenforliggende skråninga. Dette kan vi gjøre med
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Figur 6.36
Stabilitet av naturlige

skråninger. Mulige
glideflater.

(Nilmar Janbu)
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en 1-2 m fotgrøft nede i elvehunnen. Dette arbeidet kan være vanskelig i
dype elver og på steder der grunnen består av leire. Da fyller vi i stedet
stein langt utover bunnen. Forbruket av stein kan lett overstige overslaget.

Under arbeid med steinfyllinger i rasfarlige områder oppstår det lett
mindre ras og utglidninger, og anleggsmaskiner og maskinførere utsettes
for risiko. Dette er ofte situasjonen under en flom der vi skal sikre mot vi-
dere utglidninger og erosjon. Erfarne maskinførere og arbeidsledere er på-
krevd ved denne typen anlegg.

Under steinkledningen må massene være velgraderte eller bygges opp
med gradvis økende korndiameter. Flom og grunnvann kan medføre at un-
derliggende finmasser vaskes ut. Filterkriteriene som blant annet finnes
gjengitt i «Forskrifter for dammer» må følges så godt det lar seg gjøre. I
forbygninger som ikke skal demme opp vann, kan det være et alternativ å
benytte filterduk med tilstrekkelig permeabilitet til å skille fine og grove
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masser. Filterduken må være av en kvalitet som gjør at leire og finsilt ikke

tetter igjen porene og hindrer vanngjennomstrømning. Vi må for all del

hindre at poretrykket bygges opp inne i flomfyllinga.

TETT ALDRI ET FLOMVERK FRA LUFTSIDEN!

I flomverk er det etter hvert blitt nokså vanlig å benytte foliebelagt fiber-
duk som tetning for å hindre gjennomstrømning. Etter flommen på Østlan-
det 1995 ble det flere steder oppdaget at masser hadde forskjøvet seg i for-
hold til duken, og at det hadde oppstått sprekker. Etter utlegging må vi reg-
ne med primær-setninger i flomverket og seinere setninger på grunn av po-
retrykkvariasjoner under flom og telehiv (siltige masser). Folieduk har tro-
lig begrenset levetid i
forhold til de mål vi
setter som levetid for
et flomverk. Vi bør k

t

derfor så langt det er

mulig bygge konstruk-
sjoner sorn ikke er av-
hengig av en membran
for å fungere. Dersom
vi har tilgang på more-
nemasse, vil dette være
det beste tetningsmate-
rialet for flomverk. As-
falt er også et alterna-
tiv. Det er også viktig å

være oppmerksom på
at folieduken er en po-
tensiell glideflate, se fi-
gur 6.37.

Elveavsetninger er

generelt så permeable
at vi må undersøke
strømningsgradienten
under verket. Dersom
gradienten er for høg,
kan det dannes kana-

Figur 6.37
Reparasjon av brudd i
flomverk våren 1995.
Grinder, Hedmark.
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ler, og vi kan få sandkoking (hydraulisk grunnbrudd), se 6.3.5. Vi kan re-
dusere en for høg gradient ved å forlenge strømningsvegen, f eks ved spun-
ting. Alternativt kan vi øke bredden på verket eller tette i forkant. Mer om
dette hos Janbu (1970).

På elvesletter har elva skiftet løp gjennom tidene. Gamle gjengrodde
løp og grovere elveør kan være dekket av yngre elveavsetninger. Disse va-
riasjonene kan gi ujevne setninger eller føre til at det raskt trenger lekka-
sjevann inn under flomverket. For større flomverk må vi alltid regne med å
gjennomføre omfattende grunnundersøkelser.

Høgden av et flomverk fastsetter vi etter dimensjonerende flomvann-
stand (f eks 100 års- eller 200 årsflom). Geoteknisk sett er imidlertid flom-
verkene sjelden bygd for å stå imot vann særlig lenge. Erfaringer fra Øst-
landet i 1995 og Mellom-Europa i 1997 viser at flomverkene er for perme-
able (vanngjennomtrengelige), og at de etter en viss tid blir gjennombløte
og i verste fall ustabile.

Stabiliteten i et flomverk må undersøkes både fra vann- og luftsiden.
Stabiliteten er gjerne lågest på vannsiden når flomvannet er på veg ned. Da
kan poretrykket  inne  i verket eller forbygningen fremdeles svare til høg
vannstand, og skjærspenningskapasiteten kan fremdeles være låg. Først en
stund etter at flommen er over, synker rasfaren. Anleggsvirksomhet og kjø-
ring på flomverk under flom må  unngås  dersom ikke verket er dimensjo-
nert for det.

Utforming  og utførelse av flomverk
Flomverkstraseen må renskes for matjord eller vekstmasser. Disse masse-
ne kan vi ofte bruke som topplag for å få etablert vegetasjon i skråningene.
Massene legges i ranke langs flomverkstraseen, se kapittel 5.

I bakkant av flomverket legges et teppe av drenerende masser. Dette
teppet kan f eks bygges opp av 8-20 mm pukk på et underlag av filterduk
klasse l eller 2. Filterduken vil hindre utvasking av sand fra verket, samti-
dig som den slipper ut lekkasjevann. Utformingen av drensteppet er av-
hengig av grunnforholdene på stedet. Ved svært lagdelte masser eller tett
topplag kan det være behov for å føre drenerende masser ned i drensgrøft
langs bakkant av fyllinga, se figur 6.32.

Oppfyllingsmassene, som normalt er sandholdige, legges ut i floer og
komprimeres. Til komprimeringen benytter vi vanligvis vibrovalse. Vi må
i hvert enkelt tilfelle vurdere tyngde og antall overkjøringer og må eventu-
elt justere vanninnholdet i massene ved innbygging. Krav til komprime-
ring er beskrevet i NS 3420.
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Utformingen av verket skal tilfredsstille krav både til stabilitet av selve
fyllingskroppen  og om at belastningene på undergrunnen  ikke skal medfø-
re fare for utvasking eller grunnbrudd. For å redusere faren for kanaldan-
nelser kan det være nødvendig å begrense gradienten i lekkasjevegen un-
der verket. Det vil kunne medføre krav om svært slake sideskråninger.

Støttefyllinga bygges opp av tilgjengelige masser,  gjerne sand. På
vannsiden legger vi et lag fine masser  (silt/finsand )  før skråninga rettes
opp i bratt fall .  Vi graver en grøft langs foten og legger en foliebelagt fi-
berduk,  minimum 150 g/m2, eller eventuelt en kjerne av leire, som tetning.
Duken føres ned og utover i grøfta og avsluttes i et tettest mulig lag i bun-
nen. Utenpå duken legger vi et lag finmasse før vi legger ut sand,  filterlag
og steinlag ,  normalt til fall 1:2. Finmasse på begge sider av duken reduse-
rer påkjenningen og kan tette mindre skader på duken. Massene på vannsi-
den utenfor duken må ha en tykkelse på minimum 50 cm i toppen av fyl-
linga. På høge, ferske fyllinger kan disse massene ha en tendens til å sige
de første åra.

På luftsiden legger vi filter og  dreneringsgrØft  i foten før skråninga pla-
neres og tilsås. Skråninga skal normalt ha fall 1:2 på de øvre 2 m og 1:2 til
1:3 på nedre del ved fyllinger høgere enn ca 2 ni.

6.3.4 Landskap og miljø
Et karakteristisk trekk ved elvesletter som utsettes for oversvømmelser, er
mangelen på landskapselementer. Et stort flomverk vil dermed lett virke
dominerende i terrenget,  spesielt dersom traseen legges rettlinjet langs el-
vekanten eller med for strenge geometriske føringer.

Flomverket må planlegges og utformes slik at de negative effektene
skal bli minst mulig. Det må tidlig avklares hvilke arealer det er viktig å
flomsikre, og hvilke arealer som må tåle oversvømmelser fra tid til annen,
og som derfor kan være elvas område. Her vil det lett kunne oppstå inter-
essekonflikter mellom brukerinteresser og verneinteresser.  Sterke bruker-
interesser vil ofte trykke flomfyllingene nærmest mulig elva for å frigjøre
arealer  til oppdyrking,  industrireising, vegbygging  o 1. 1 trange  norske dal-
fører er det mangel på utnyttbare områder, og store deler av dalbunnen kan
være utsatt for ras eller flom. Av hensyn til miljøet er det viktig at dette
presset ikke fører til uheldige løsninger.

Der plassen tillater det, legger vi flomfyllingene i varierende avstand
fra elva,  nærmest mulig de arealene og byggverkene som skal beskyttes.

Ved å legge flomverket inn på land, i god avstand fra elva, får vi et forland
som kan redusere den barrierevirkningen en mektig flomfylling kan skape.
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Et utvidet elveleie etter prinsippene ovenfor vil også ha en flomdempendc
virkning og gi nødvendig opplagringsplass for is under isganger. Langs
forlandet, der de naturlige flom- og erosjonsprosessene fortsatt skal få lov
til å virke, vil eksisterende og eventuelt nyetablert vegetasjon kunne bidra
til å dempe det negative synsinntrykket av vollen. Ferdselen langs elva vil
også bli lettere for både dyr og mennesker. Veger og gangstier over fyl-
linga sikrer framkommeligheten. Dersom vi legger flomverket langs elva,
er det viktig med en viss terrassering for å sikre atkomsten til elva. Vi be-
nytter de samme prinsippene som vist i figur 6.5.

Dersom det anses nødvendig, kan det sikres mot erosjon langs elveme-

len uavhengig av flomverket.
Flomverket skal plasseres og formes slik at det tas hensyn til land-

skapsformer, treklynger og annen vegetasjon. Hvis det er mulig, bør flom-

fyllinga følge terrengets linjeføring og legges langs høgdedrag og naturli-
ge terrasser. Det vil også spare fyllmasse. Også arealbruksgrenser, f eks
grense mot dyrka mark, kan være med og bestemme linjeføringa. Det samme
kan flomløp langs elver, veger, jernbane o 1. Tilpasningene i endepunktene er
særlig viktige. Flomverket bør forankres til naturlige landskapsformer.

Veger bør generelt ikke anlegges på toppen av store flomfyllinger.

Unntak fra hovedregelen kan være fornuftig der flomverket ligger tilstrek-
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Figur 6.38 Flomfylling mot Driva, Sunndal, Møre og Romsdal. Merk slak opp-
dyrka luftside. Skråninga mot elva er beskyttet med stein.



kelig langt fra elva, og der eksisterende vegfylling naturlig inngår i flom-
verket. Da oppnår vi i alle fall at vi enkelte steder får hare  en  i stedet for
kanskje to store fyllinger. Dersom det kan aksepteres å legge en drifts- el-

ler vedlikeholdsveg på fyllingstoppen, hør topplaget bestå av finere pukk
eller grus slik at gras og urter kan etablere seg mellom hjulspora.

Skråningshelning og arealbruk på luftsiden av flomverket bør tilpasses
det som er naturlig. Dersom flomverket er anlagt i grenseområdet mellom
flommark og dyrka mark, kan vi alternativt forme og tilrettelegge skrå-
ninga for oppdyrking eller tilplanting, se figur 6.38. Parsellvis variasjon
kan gi gode resultater.

For erosjonssikring av flomverk stilles det generelt samme krav som
ved ordinær erosjonssikring av høge skråninger, se 6.2.4. Form, etterbehand-
ling og eventuell terrassering er svært viktig. Erosjonspåkjenningen vil ikke
være like stor langs alle deler av flomverket. Dette bør utnyttes til å prøve for-
skjellige fonner for erosjonssikring. Fibermatter og vegetasjon vil i enkelte
tilfeller (men ikke alltid) kunne klare påkjenningen. Dersom vannhastighete-
ne under flom er så store at det er nødvendig å sikre med grov stein, bør stei-
nen tildekkes med finere masser, og det må etableres vegetasjon.

6.3.5 Flommen i 1995 - eksempel fra Kirkenæranlegget
Flommer i 1966 og 1967 forårsaket store oversvømmelser i og omkring
kommunesenteret Kirkenær i Grue kommune. Stedet ligger på en elveslet-
te ved Glomma. Hele området har tradisjonelt vært flomutsatt, og det har
vært bygd flere mindre flomverk for å beskytte deler av Kirkenærområdet.
Flommene satte fart i tidligere planer om flomsikring av hele det flomut-
satte området.

I perioden 1967 til 1971 ble det prosjektert og bygd et stort flomsi-
kringsanlegg som totalt strekker seg mer enn 7 km langs Glomma. Anleg-
get var banebrytende både når det gjaldt størrelsen på de flomsikrede area-
lene og størrelsen på selve flomverket. Det ble derfor utført omfattende
grunnundersøkelser både i traseen for flomverket og for å finne byggema-
terialer. Kirkenærområdet med inntegnet flomverk, pumpestasjon og flom-
sikret område (blå skravur) er vist i figur  6.39.

Inntil 1995 representerte flomhøgdene fra 1916 høgeste observerte
flom ved Kirkenær i dette århundret. Selv om det var påvist at det hadde
vært større flommer langs Glomma på 1700-tallet, blant annet Storofsen i
1789, ble det ikke ansett økonomisk forsvarlig å bygge flomverket ved
Kirkenær høgere enn til 1916-flommens nivå. Flere alternative traseer ble
utredet. Det alternativet som ble valgt, kan beskrives som ytre linje, der
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Figur  6.39 Flomverk  mot Glomma og flomsikra område ved Kirkenær,  Hedmark.

traseen i store trekk følger elvekanten langs Glomma. Verket er ikke sam-
menhengende langs elva ved Kirkenær. Nord for sentrumsområdene ligger
Gruetjernsverket, som er ca 300 m langt. Selve hovedverket strekker seg
fra Skulstad til Noret og skilles fra Gruetjernsverket av et naturlig høgde-
drag langs elva, se figur 6.39.

Verkene er bygd opp av stedlige masser (silt, finsand og sand) med en
30-50 cm tykk tetningskjerne av leire. Kronebredden er 4 m, og begge
skråningene er lagt i helning 1:2. Den crosjonssikrede skråningsflaten er
noe brattere, 1: 1,5. Totalt er det gått med ca 100 000 m-3 sand og silt til byg-
ginga av flomverket ved Kirkenær.

Bekker eller vannsig med avløp til Glomma er lagt i kulvert der de
krysser flomverket. For å hindre innstrømning av vann under flom og mu-

236



! wtli'. 4 & . : Øt

z
z
LLJ

2

L
Q

V)

Q

O

O
k.

liggjøre avløp ved låg vannstand, er røra forsynt med envegsventiler (klaf-
fer) på yttersiden av verket. Tetningskrager av butylfolie hindrer lekkasje
langs røra.

Størrelsen på nedbørfeltet med tilsig til området innenfor flomfyllinga
er spesielt for Kirkenærverket. Noret med tilsig fra FrysjØen har et feltare-
al på 95 km' Ved låg vannstand i Glomma ledes avløpet fra dette feltet
gjennom flomverket i kulverter med envegsventiler. Normalt er vårflom-
mene i området avsluttet før flommen i Glomma setter inn. Skulle det

imidlertid bli flom samtidig i lokalfeltet og i Glomma, er det bygd pumpe-

stasjon til å pumpe avløpet fra lokalfeltet over i Glomma. Pumpestasjonen
er avmerket i figur. 6.39. Figur 6.40 viser et bilde av pumpestasjonen og
deler av flomverket.

Ved dimensjoneringen av pumpestasjonen er det tatt hensyn til kunstige
magasiner i feltet. Pumpekapasiteten ved utløpet av Noret er 3 x 2,5 m3/s.
Pumpeanlegget skal ikke brukes under ekstreme flommer i Glomma.

Langs Gardsjøen og ved Kila er det bygd sekundærverk og pumpesta-
sjon for å få full nytte av Gardsjømagasinet uten å skade bebyggelse og
dyrka mark.
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Figur 6.40 Flomverk med pumpestasjon. Kirkenær, Hedmark.



Lekkasjer i undergrunnen

Grunnforholdene i Solør og i de fleste flomutsatte områder består av lag-
delte masser som er avlagret under tidligere store flommer. Tykkelsen og
kornstørrelsen gir en pekepinn på hvor store flommene har vært. Som regel
er det et lag av tettere masser på toppen. Vannførende sandlag fører vann
under flomfyllinga og gir etter hvert overtrykk mot det tette topplaget in-
nenfor fyllinga. Når det oppstår en lekkasje i topplaget, vil sandblandet
vann strømme ut og gi oppkok eller sandkilder. Gamle gjenfylte bekkefar,
gamle grunnmurer, røyser og avfallsplasser kan føre til at det også lokalt
oppstår slike punktlekkasjer. Denne typen lekkasjer er det vanskelig å opp-
dage ved geotekniske undersøkelser.

Relativt beskjedne oppkok er ikke uvanlig. De vil normalt avlaste tryk-
ket og dermed fungere som drenering. Større og plutselige oppkok er farli-
ge. De vil kunne føre til grunnbrudd og til at flomfyllinga bryter sammen.
Under flommen i Solør viste lekkasjene seg å være større og farligere enn
beregnet, og ved flere av anlegga førte overtrykket mot det tette topplaget
til lokale oppkok og til slutt til at fyllinga kollapset. Utviklingen av 1995-
flommen ved Kirkenæranlegget er et eksempel på dette. Her kunne bruk av
tett duk på innsiden av fyllinga ført til rask økning i faren for et plutselig
grunnbrudd med katastrofale følger.

En fullverdig sikring mot lekkasjer i undergrunnen er ikke Økonomisk
forsvarlig, men risikoen for lekkasjer i slike anlegg vil kunne reduseres be-
tydelig ved å ta i bruk gjennomtenkte tiltak. Et grundig planlagt drene-
ringssystem med et lag filterduk eller permeabel masse ved fyllingsfoten
på luftsiden, kombinert med en noe hevet vannstand på innsiden, vil nor-
malt være mest aktuelt. Slike tiltak vil som regel være økonomisk forsvar-
lige. Tetting av vassførende lag med spuntvegger i stål, tre eller plast, inji-
sering eller horisontale folier for å gi lengre vannveg vil hare være aktuelt

når særlig store verdier er i fare. Nytte/kostnadsvurderinger vil være av-
gjørende.

Flommen i 1995
Flommen i 1995 var den første virkelige testen på flomverkene rundt
Kirkenær. I ettertid kan vi konstatere at flommen gikk 10-30 cm høgere
enn flommen i 1916, som ble brukt som dimensjoneringsgrunnlag for
flomfyllingene. Det er konstatert at fallet i elva på strekningen forbi Kirke-
nær under flommen i 1995 ikke hadde samme forløp som registreringene
fra 1916 viser.
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Ved Gruetjern førte oppkok til at fyllinga brøt sammen før flommen
nådde toppen. Vannet strømmet innover jordene og mot tettbebyggelsen. I
første omgang syntes slaget tapt. Alle tilgjengelige ressurser ble satt inn for
å bygge opp den gamle fyllinga ved Byrønningen, se figur 6.41. Dette
skulle vise seg å redde Kirkenær. Fyllinga ble bygd opp i en dramatisk
kamp mot flomstigningen. Samtidig ble tilgjengelig mannskap og utstyr
satt inn for å tette hullet i hovedfyllinga med steinmasser. I ettertid er det
konstatert at store gjødselsekker (storsekker) fylt med masse kan være et
alternativ til steinmasser for å tette brudd i en flomfylling i en akuttsitua-
sjon. Grunnforholdene var dårlige, og lekkasjer og oppkok var faretruende
mange steder langs flomverkene .  Det ble lagt ut dreneringsrør med filter-
duk belastet med sandsekker. Enkelte steder oppdaget man at det ble brukt
tett duk, og denne ble raskt skiftet ut med filterduk. Andre steder oppstod
det virvler som truet med å suge ut massene i fyllinga på kort tid. De ble
stoppet ved legge steinmasser ut mot sentrum i virvelen.

På fyllinga ved Byrønningen arbeidet det ca 200 mennesker dag og
natt. Oppkok og lekkasjer gjorde dette arbeidet meget risikofylt. Et plutse-
lig brudd i fyllinga kunne ha fått fatale følger for mange mennesker. Dette
er forhold som må vurderes nøye ved framtidige flomsituasjoner. Ret-
ningslinjer, ansvarsforhold og redningsutstyr ved hvert enkelt flomanlegg
må være en særlig viktig del av beredskapsplanene i kommunen.

Bare på Kirkenæranlegget deltok ca 1200 mennesker i den intense
kampen mot flommen. Mannskap, forsyninger, utstyr og maskiner gikk
natt og dag, og den enorme innsatsen gav resultater. Kirkenær,  med et an-
slått skadepotensial på 1,5 milliarder, ble reddet. Erfaringene som ble høs-
tet ved flommen i 1995, har gitt verdifull kunnskap om hva som kan gjøres
bedre og sikrere før og under neste flom.

6.3.6 Eksempel på dimensjonering av flomverk
Planlegging og dimensjonering av flomverk krever basiskunnskaper i hy-
drologi, vassdragshydraulikk, geoteknikk, kartlære (geodesi), EDB, øko-
nomi m m. Disse kunnskapene er spredt på forskjellige kapitler i denne
boka. Et regneeksempel hentet fra et tidligere teknisk kurs i forbygnings-
teknikk, viser hvordan disse kunnskapene kan anvendes på konkrete plan-
leggingsoppgaver.
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Regneeksempel på flomverksdimensjonering
Grøndøla ved Slette  (Hemsedal)

Slette er et nydyrkingsfelt på ca 100 dekar. Det ligger ca 720 moh og grenser
til Grøndøla over en lengde på 800 m. Grøndøla, en sideeelv  til Hemsila som
igjen renner ut i Hallingdalselva, har ved Slette et nedslagsfelt på 206 km2.

Feltet
Nedslagsfeltet beskrives med følgende hydrologiske parametre:

Tabell 6.4

Feltareal A = 206 km2

Feltlengde L = 20 km

Midlere spesifikt avløp qs = 28 l/sek/km2

Arealprosent snaufjell Asf= 90 %

Arealprosent sjø Ase  = 2 %

Maksimal høgdeforskjell DH = 900 m

Hovedelvas midlere fall ST = 70 m/km
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Figur 6.41 Påbygging av flomverket med sandsekker, Gruetjern.



Dimensjonerende flom, gjentaksintervall  30 år, Q30.
Vi benytter  den rasjonelle formel , se 1.2.2.

Q=C•i-A

Stor  andel snaufjell  gjØr at vi velger forholdsvis stor C. Vi setter C = 0,45.
Konsentrasjonstiden : t, = 0,6 . L/H0.5 + 3000 • A,

t = 0,6. 20 000/9000-1 + 3000. 0,02

t = 460 min.

Dimensjonerende nedbØrintensitet finner  vi ved  å interpolere i tabell, se
1.2.2.

Vi velger  stasjon i Buskerud  2488 Nesbyen-Skoglund.  Intensiteten i =
15 1/s/ha.

Q30= 0,45  -  15  -  20  600/1000  m3/s

Q3 0= 140 m3/sek

Avløpskurve og flomlinje
Gjennomsnittlig fall på bunnen over den aktuelle strekningen I =  I  : 1000.
Bredden varierer i området 20-24 m med et middel på B = 23 m. Ruheten
uttrykt ved Mannings tall er på grunn av svinger, innhakk og utstikkende
nes satt til M = 25.

Vanndybden settes lik y.

Vannhastigheten er v.

«Vått » tverrsnitt  A = 23y + 2y2

«Våt» omkrets  P = 23 + 15 y

Mannings  formel:

v=MR2/311/2 (Hydraul i sk radius R  =  A/P)

Q=Av=MA5/3p-z/311iz

Vi må finne samsvarende verdier mellom dybde y og vassføring  Q.
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Tabell 6.4

y A P A513 pz3 Q

1 25 25, 23 213 8 ,60 19,5

2 54 27,46 771 9, 10 66,9

2,5 70 28,59 1189 9,34 100,6

3 87 29,70 1708 9,59 140,7

Q30 = 140 m3/sek vil gi en beregnet vanndybde lik 3,0 m. Vi forutsetter at

oversvømmet sideareal ikke er særlig effektivt da busker, trær, gjerder o 1
gir minimal vannhastighet over sidearealet.

Det må anlegges to stikkrenner for å avlede den lokale avrenninga gjen-
nom flomverket. Stikkrennene utføres med tetningskrager og tilbakeslags-
ventiler.

Selve flomfyllinga bygges etter samme prinsipper som en låg fyllings-
dam med støttefylling, tetningskjerne og drenerende lag.

Oppbyggingen utføres lagvis med grundig komprimering av hvert lag.

Alternativ utførelse med profilutvidelse og ruhetsforbedring
I enkelte tilfeller kan det være Ønskelig å utvide profilet i trange elveparti-
er. Dette er særlig aktuelt på steder der innsnevringer i elva skaper bestem-
mende profiler i flom. Disse bestemmende profilene vil ofte føre til opp-
stuving av flomvann oppover i elva.

I trange dalfører kan plassforholdene gjøre det nødvendig å ta det mes-
te av massene til bygging av flomverket i elvekanten og legge dem i fylling
langs  den nye elvebredden. Utstikkende nes skjæres av, og kanten rettes.
Resultatet blir at ruheten antas forbedret fra M = 25 til M = 27.

I eksemplet ovenfor vil vi kunne vise at flomstigning ved utvidet tverr-
snitt blir ca 2,6 m. Ved hjelp av profilutvidelse og ruhetsforhedring kan vi
dermed oppnå en senking av flomvannstander fra 3,0 til 2,6 m.

Magasinreduksjon
Etter flomkatastrofer blant annet i Tyskland og i Nederland er det blitt økt
interesse for virkningen av den magasinreduksjonen som finner sted når
flomvannet demmes ute fra tidligere oversvØmte områder. Økt avrennings-
hastighet må nødvendigvis føre til raskere oppsamling av flomvann. Der-
med vil det bli større flom lenger nedover i vassdraget. Det er uten videre
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klart at dette har betydelige konsekvenser mange steder i utlandet. Også
langs Glomma har problemstillingen vært diskutert.

Med utgangspunkt i kjent tilløpsflom er det fullt mulig å gjennomføre
slike beregninger ved hjelp av datamaskinprogrammer. Også ved over-
slagsberegninger basert på skjønnsmessige forutsetninger er det mulig å
skaffe seg begrep om hvor stor flomøkningen vil bli.

For Grøndøla ved Slette kan vi gjennomføre følgende beregning: Det
forutsettes en flomstigning mot kulminasjon på 0,5 m pr døgn. Oversvømt
areal utgjør ca 100 dekar, og tapt magasineringsvolum i løpet av et døgn

blir V = 100 000 m2 x 0,5m = 50 000 m3. På motsatt bredd er det et areal
på ca 50 dekar som på grunn av senkingseffekten på 0,4 m taper et maga-
sineringsvolum V2 = 50 000 m2 x 0,4m = 20 000 m3, som forutsettes å
skulle ha virket et døgn. Flomavløpet vil etter dette øke med:

V' + V2 _ (50 000 + 20 000) m' _ 700 000
0, 81 m3 /sek

-T 86 400 sek 86400

Økningen i flomavløpet må i dette tilfellet karakteriseres som liten, og
virkningen ventes ikke å bli merkbar i praksis.

Drenering av flomsikret område
For å drenere ut den lokale avrenninga og hindre flomvann fra elva i å trenge
inn legger vi et gjennomløpsrør med to tetningskrager og tilbakeslagsven-

til gjennorn fyllinga. Slike ventiler er vist i figur 6.42.
Ved dimensjonering av gjennomløpsrøret er det to hovedhensyn å ta:

Kapasiteten må være tilstrekkelig til å kunne avlede en moderat lokal
avrenning ved beskjeden trykkhøgde under stor flom i elva, f eks 200
l/sek/km2 ved 0,3 m trykkhøgde.

,, Røret må kunne avlede en stor lokal avrenning ved en noe større trykk-
høgde på moderat vannstand i elva, f eks 1000 1/sek/km2 ved 1,0 m
trykkhøgde.

Mer om dette i kapittel 9.

6.3.7 Pumpestasjoner
En del flomverk og flomfyllinger bygges med åpen avslutning mot elva i
nedstrøms ende av det flomsikrede området. Lekkasjevann fra elva og til-
sig fra landsiden vil da ha avløp ut i hovedelva ved nedstrøms avslutning. I
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forholdsvis bratte elver vil denne typen flomverk gi god beskyttelse mot over-
svømmelse, og særlig mot erosjonskraften i overstrømmende vannmengder.

Ulempen er at når vannstanden blir tilstrekkelig høg, vil åpningen lede
nedstrØms bakvann oppover bak flomverket og inn i det beskyttede områ-
det. Dette vannet vil være stilleflytende og vil ikke ha stor gravende kraft.

I enkelte store vassdrag med lite fall vil denne metoden ikke gi god nok
flomsikring. Langs Glomma er det bygd flere flomverk med tett nedstrØms
avslutning, der lekkasjevann og tilsig under store flommer må pumpes ut i
hovedelva.

I sin enkleste form er pumpestasjonen en transportabel neddykkbar
pumpe tilkoplet sikker strømforsyning og med avløpsledning mot elva.
Slike transportable anlegg er en del av enhver kommunes beredskapsopp-
legg. Vi behandler dem derfor ikke her.

Langs Glomma er flere flomsikringsanlegg utstyrt med store perma-
nente pumpestasjoner som startes opp når vannstanden innenfor flomvol-
lene overstiger et visst nivå. Den største av disse pumpestasjonene er en
del av flomverket ved Kirkenær i Solør. Den er avmerket på kartet i figur 6.39
og vist med bilde i figur 6.40. Flomverket ved Kirkenær er omtalt i 6.3.5.

Pumpestasjonen ved Kirkenær er dimensjonert for et nedbørfelt på ca
100 km'. Inndemmet område utgjør ca 12,5 millioner m;. Normalt renner
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Figur 6.42 Pumpestasjon ved Heradsbygd, Hedmark. Tre utløp med klappeluker.
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lokalt tilsig ut gjennom tre klappluker. Når Glomma stiger i flomperioder,
vil vanntrykket gjøre at klapplukene tetter for inntrenging av vann fra
Glomma. For at ikke lokalt tilsig på innsiden av flomverket skal forårsake
oversvømmelse av tilliggende arealer, er det installert tre propellpumper
som pumper vannet ut i Glomma. Selve pumpestasjonen er bygd i armert
betong med treoverbygning.

Pumpedata (Kirkenær)
Tre «KØstcr» vertikale propellpumper, kapasitet 3 x 2,5 m3/sek. Pumpene
drives av tre Volvo dieselmotorer, hver på 135 hk.

Totale byggekostnader ca 4,2 millioner kroner (1971).

Pumpestasjonen i landskapet
Når pumpestasjonen blir et stort og permanent anlegg plassert i en bygning
av tre, betong eller andre materialer, blir selvsagt forholdet til omgivelsene
viktig. Da må de samme prinsippene gjelde for plassering og utforming av
byggverket og de nærmeste omgivelsene som for sammenliknbare bygg-
verk som vannverk, kraftverk og lukehus. Slike prinsipper er:

Øyr Tradisjonelle bindingsverkshus kan benyttes i de fleste tilfeller.

Farger og utforming velges ut fra plassering, innsyn og omgivelser,

v Atkomstveger må planlegges flomsikre, også ved driftsavbrudd, og

de må utformes slik at de glir naturlig inn i landskapet.

Berørte arealer må planeres og tilsås.

SØppel og rask som samler seg ved inntaksristene, må fjernes.

6.3.8 Elvelopskorreksjoner
De fleste elveløpskorreksjoner har naturen selv hovedansvaret for gjen-
nom ras, lokal senking, avlagring, meandrering m m.

Elvenes erosjon utløser større eller mindre ras i ustabile løsmasser.
Noen ganger blir rasmassene liggende i elveleiet og demmer vannet opp-
strøms. I slike tilfeller kan det være nødvendig å gå inn med maskiner og
mannskap og grave kanal gjennom rasmassene, eventuelt sikre nytt elveløp.

Utretting og senking har vært vanlige inngrep for å øke kapasiteten på
elveløpet og dermed redusere faren for oversvømmelser. Noen ganger har
slike inngrep også vært brukt til å senke grunnvannstanden, særlig i jord-
bruksområder.
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Utretting av elveløp vil gi større fall og dermed økte vannhastigheter,

noe som igjen vil føre til erosjon og bunnsenking langs elvestrekninger
med eroderbare løsmasser.

Bruk av terskler og bratte steinfelter for å konsentrere fallet til sikrede
steder kan være nødvendig for å sikre en stabil elvebunn, se kapittel 7.

Bratte og masseførende elver

Bratte elver er det mange av i Norge. Der disse elvene går gjennom ero-
sjonssvake og rasutsatte områder, har man jevnlig problemer med masse-
transport og masseavlagring, særlig under store flommer. Det er ofte svært
vanskelig å flomsikre disse elvene på en god og varig måte. En vanlig me-
tode er å renske opp og rette ut elveløpet, gjerne kombinert med bygging
av terskler.

Ledevoller og masseavlagringsbasseng er mer permanente tiltak som er
benyttet i enkelte vassdrag. Masseavlagringsbasseng må imidlertid tøm-
mes med jevne mellomrom, helst etter store flommer, se 6.4.2.

6.4 Sikring mot ras og skred
6.4.1 Generelt om ras og skred
Ras og skred former landskapet. I denne prosessen spiller vassdraga en
viktig rolle. I dette underkapitlet skal vi ta for oss to hovedtyper:

ras i bratte elver og fjellsider

+ ras i ustabile skråninger og landområder

6.4.2 Ras og skred i bratte elver og fjellsider
I de fleste fjellområder i Norge finnes bratte, sterkt masseførende elver
med stort flompotensial. Massetransporten i slike elver kan i enkelte tilfel-
ler få karakter av ras. Der rasmassene legger seg til ro, oppstår det opp-
demminger og oversvømmelser. I mange tilfeller får endringene varige
konsekvenser for bosetting og kommunikasjoner. Denne typen ras er svært
vanlig og er blant annet den hyppigste årsak til vegbrudd i vårt land.

I tillegg til oversvømmelser er det vanlig med ulike kombinasjoner av
jord-, stein- og snøras, ofte utløst av vannets graving. Områdene rundt Sør-
fjorden i Hardanger særlig kjent for denne typen naturhendinger.
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Veg og jernbane kan sikres med tunneler og rasoverbygg. Skal vi sikre
større områder med bosetting, kommunikasjoner og næringsvirksomhet,
må vi prøve å gjøre noe med de utløsende kreftene, som ofte er knyttet til
flom og massetransport i bekker og elver. Flomdempingsmagasiner og
masseavlagringsbasseng er eksempel på aktuelle tiltak.

Flomfyllinger,  terskler og ledevoller
Ordinære flom- og erosjonssikringstiltak vil i mange tilfeller kunne gi god
beskyttelse ved at vi hindrer masser i å komme i bevegelse og sikrer att
strØmmende vann og lØsmasser holder seg i elvefaret.

Terskler, enkeltvis eller i serie og gjerne med et styrende, forsenket
midtparti, bidrar til å holde massene i elvebunnen på plass.

Ledevoller har ofte vist seg å være effektive tiltak til å styre vann og
skredmasser i Ønsket retning. Slike ledevoller av ulike lengder og dimen-
sjoner er også effektive mot sØrpeskred og snØskred.

Masseavlagringsbasseng
Basseng beregnet på å samle opp grus- og steinmasser som er på vandring
med flomvannet, kan enkelte steder gi god virkning. Bassenga kan ha for-
skjellig størrelse og utforming, men er vanligvis en utvidelse av elva/bek-
ken i bredde og/eller dybde over en tilstrekkelig lang strekning. De plasse-

res fortrinnsvis på flatere partier med vegatkomst. Vi kan også lage slike
basseng ved å bygge terskler eller overlØpsdammer i nedre ende. Bassenga
må tØmmes med jevne mellomrom.

Figur 7.28 viser en terskel som danner et masseavlagringsbasseng i
GrytØya ved Odda, Hordaland.

6.4.3 Ras i ustabile skråninger
Ras i ustabile skråninger utlØses gjerne av mye nedbør som fører til sterkt
oppblØtte masser i skråninger som består av mye finstoff, f eks silt og fin
sand. Elveerosjon i skråningsfoten er ofte med og gjør forholdene ustabile,
se figur 6.34.

Ras i leire har en annen karakter  enn ras  i silt og fin sand. Vanlig leire er
et tett materiale som ikke blir oppbløtt av nedbør. Stabiliteten er derimot
sterkt avhengig av hvor «kvikk» leira er. Den ustabile og rasfarlige kvikk-
leira  finner  vi mest av i vassdragsrike dalfører og i fjordlandskaper omgitt av
mye skifrige og blØte bergarter, og der landhevningen har vært størst, sær-

lig på Østlandet, i Trøndelag og i deler av Nord-Norge. Forholdsvis flate

247  -



-4t
a.

1;,,

=r\
i

x

-,

lUgur 6.43 Elv med stor massetransport og elvelsnpskorresjon (Bovra).
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landområder kan være ustabile der-
som det finnes tilstrekkelig store lag
av sensitiv kvikkleire i grunnen. Sta-

biliteten kan fort påvirkes i negativ

retning når elver og bekker graver i

foten av leirskråningene.

Kvikkleire har egenskaper som
byr på spesielle utfordringer for for-
bygninger. Etter landhevningen har
marine avsetninger blitt liggende
over havnivået. Når disse leiravset-
ningene utsettes for gjennomstrØm-
ning av ferskvann, løses saltet som binder leirpartiklene sammen, og leira
blir ustabil. Når denne prosessen går videre, kommer det inn nye ioner som
binder partiklene sammen. I en elvedal kan vi derfor gjerne finne kvikklei-
re langs og over grunnvannsnivået med en tynn utgående sone i bekkenivå,
se prinsipptegning i figur 6.44. Forbygning mot elveskrent ved hjelp av
stabiliserende ras- og erosjonssikring er den beste sikringsmetoden i slike
områder, se 6.2.4.

Når kvikkleire først har rast ut, vil den inneholde mye frigjort vann. Et-
ter hvert som den tørker opp, vil den imidlertid få en tettere struktur enn
den hadde før, og får da gode geotekniske egenskaper.

I mange tilfeller er det nødvendig å prøvebore og gjennomføre stabili-
tetsanalyser for å undersøke stabiliteten i leirområder, jfr NGIs faresonekart.

De fleste store naturkatastrofene i Norge er knyttet til ras og flom. Den
største katastrofen skjedde i Gauldalen i 1345. Da raste deler av en svær en-
demorene ut i Gaula like nord for Støren. Oppdemmingen og den etterfØlgen-

de  flombølgen nedover i dalføret er dramatisk omtalt i islandske annaler.
Også i våre dager har store leirras ved vassdrag ført til oppdemming og

fare for etterfølgende flombØlge. Slike hendelser er bl a kjent fra Polmak i
Finnmark og Namsen i Nord-Trøndelag.

Eksempel på rassikring i ustabile leirområder
SkjØlstadmarka i Stjørdalen har alltid vært utsatt for ustabilitet og rasulykker,
ikke sjelden til dødsulykker. Gråelva som renner gjennom det sentrale leir-
området, har som oftest vært den direkte utløsende årsaken til disse rasulyk-
kene. NVE er i gang med et omfattende sikringsprosjekt i området. Her skal i
første rekke Gråelvas gravende kraft temmes, slik at stabiliteten ikke forver-
res ytterligere. Samtidig blir områdestabiliteten forbedret ved at dalbunnen og
elva løftes opp ca 2 m på de mest utsatte strekningene, se figur 6.45.

Figur 6.44
Kvikkleire i erosjons-
utsatte dalsider.
Prinsippskisse fra
Gråelva, Stjørdal,
Nord-Trøndelag.
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6.5 Sikkerhet og opplæring
Planlegging og utførelse av tekniske anlegg i vassdrag byr på særlige ut-
fordringer og setter store krav til god utrustning og til enkeltpersoners er-
faring, omtanke og faglige dyktighet.

Selv om dataassistert oppmåling og planlegging vil kunne fjerne enkel-
te risikobetonte arbeidsoperasjoner for planleggeren ,  er arbeid ute i strøm-
mende vann ofte ikke til å unngå.  NVE har utarbeidet egne sikkerhets-
regler for målearbeider i vassdrag.

Selv erfarne maskinførere og oppmålingsfolk kan lett komme i skade
for å undervurdere kraften i det strømmende vannet. En uventet flom kan
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Figur 6.45 Fra Gråelvaprosjektet .  Prinsippskisse og bilde fra ferdig elvestrekning.
Variert linjeføring.



gjøre stor skade på anleggsutstyr og omgivelser. Planlagte utfyllinger og
innsnevringer i elveløpet for en kortvarig anleggsfase, kan føre til mer el-
ler mindre uforutsette oppstuvinger og strømkonsentrasjoner. Omtanke og
årvåkenhet er nøkkelord i alle arbeidets faser.

NVEs regiontjeneste, kommuner og grunneierlag samarbeider om å ut-
arbeide gode retningslinjer for vedlikehold og drift av store flomsikrings-
anlegg. I den senere tid er lærlingeordningen tatt i bruk for opplæring av
maskinførere med spesialkompetanse for vassdragsanlegg.

Informasjon, opplæring og klare ansvarsforhold er en nødvendig forut-
setning for forsvarlig drift og vedlikehold av ethvert større flomsikringsan-
legg. Flommen i 1995 avdekket betydelige mangler ved beredskapen både
sentralt og i distriktene. Manglende eller uklare prognoser og mangel på
kunnskap og kompetanse om utstyr og sikkerhet ved akuttiltak var nær ved
å gi katastrofale følger. En enorm innsats og gode ledere lokalt med evne
til å improvisere gjorde at det gikk bedre enn en kunne frykte.

Sikkerhetsproblemer ved utførelse av vassdragsanlegg

Gravemaskinen er allroundmaskinen ved arbeid i vassdrag. Mange oppga-
ver må utføres uten atkomstveg over land, slik at transporten av stein og
fyllmasser skjer langs elva.

Gravearbeid og transport må ofte utføres i bratt, sleipt og ujevnt ter-
reng. Særlige utfordringer knytter seg til gravearbeid under vann, der det
er vanskelig å se graveskuffa og gravestedet på grunn av tilgrumsing. Un-
der arbeid med tunge anleggsmaskiner må vi også være klar over at vann-
strømmen påvirker stabiliteten i elvebunnen og skråningssiden. En ørliten
feilvurdering kan på utsatte steder føre maskinen ut på usikker grunn.
Uforsiktig graving kan bidra til å Ødelegge områdestabiliteten og utløse
store ras. Dette har skjedd flere steder, jfr Rissaraset i 1978.

Under utførelse av anlegg i vassdrag må vi i noen tilfeller utnytte frost,
tele og is som transportveg. Sikkerhetsmessige utfordringer i denne forbin-
delse er omtalt i kapittel 2.

Arbeid med isganger i elver byr også på helt spesielle utfordringer som
i mange tilfeller kan utsette maskin, fører og omgivelser for fare. Maskin-
fØrerens lokalkunnskap, gode skjønn og erfaring er den beste garanti for et
godt resultat. Her vises til omtale i kapittel 2.
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TERSKLER  OG  BIOTOPTILTAK,

Terskler og andre biotoptiltak i vassdrag anlegges primært for å forbedre
forholdene for fisk og annen fauna, men de kan samtidig forbedre land-
skapet og vassdragsmiljøet generelt. Terskler og huner (steinutstikkere),
kan også være effektive tiltak mot erosjon, se 6.2.7.

Tiltakene som omtales i dette kapitlet, er gjerne av stØrre dimensjo-
ner. Noe av innholdet kan derfor virke misvisende når det gjelder tiltak i
mindre elver. Prinsippene er imidlertid de samme i mindre vassdrag, der
tiltakene er vel så aktuelle.

Grunnleggende kunnskap om vassdragsteknikk er omtalt i kapitlene 3
og 4. For mindre tiltak vil lokalkunnskap om forholdene på stedet være
tilstrekkelig. Kapitlet gir den innføring som trengs for å kunne lage et
forslag til plan for biotop- og miljøtiltak, som vil kunne legges til grunn
for videre saksbehandling og eventuell detaljplanlegging. Saksgangen
for slike tiltak er beskrevet i 12.5.

7.1 Oversikt og definisjoner
I vassdrag der det er foretatt inngrep som oppdemming, sikring, kanalise-
ring, opprenskning og utretting, kan det være nødvendig å hjelpe naturen

med å komme i balanse igjen. Dette kalles  biotoptiltak  eller biotopjusteren-

de tiltak. Slike tiltak kan være fysiske konstruksjoner av ulikt materiale i
selve vassdraget. Tiltakene kan også være mer direkte biologisk rettet, f eks
utsetting av fiskeyngel, etablering av vegetasjon eller redusering av foru-
rensning. Målet med biotoptiltak er at de skal fremme naturlige proses-
ser. Ikke sjelden inngår de i planer som omfatter sikringstiltak mot flom
og erosjon. Biotoptiltak bør være mest mulig vedlikeholdsfrie. Det er
viktig å huske at tiltakene, selv de som har som mål å forbedre miljø, er
å regne som vassdragsinngrep, se kapittel 12. Ved mangelfull planleg-
ging og feilaktig utførelse kan tiltakene gi andre effekter enn de som er
tilsiktet.

En  terskel  kan være en markert påbygning eller nedsenkning i elveprofi-
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let på tvers av elveleiet, med konstant eller varierende høgde/dybde. Ter-

skler finnes naturlig i alle vassdrag i varierende grad, men de bygges også

for ulike formål.
Tidligere ble liknende konstruksjoner bygd hovedsakelig for å hindre ero-

sjon eller for å bedre fiskeforholdene og fiskemulighetene. Siden midten av
1960-tallet har det vært vanlig å bygge terskler i regulerte vassdrag. I dag er
det bygd over 10(X) terskler i Norge.

Terskler finnes i mange varianter og kombinasjoner. Ut fra  hovedfor-

målet  kan vi dele tersklene i to hovedgrupper; terskler som biotop- og mil-
jøtiltak og terskler som sikringstiltak. Det finnes også løsninger som til-
fredsstiller begge disse formålene. I forhold til  virkning  snakker vi om to ho-
vedtyper: bassengterskel og strømterskel.

De fleste terskler i regulerte vassdrag er hjemlet i vassdragsregulerings-

loven. Andre terskler med store konsekvenser for allmenne interesser må
vurderes i forhold til vassdragsloven, se 12.4.

Terskler kan være forholdsvis kostnadskrevende å hygge. I noen sam-

menhenger vil huner være et rimeligere alternativ, se 7.3.2
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Figur 7.1 Biotoptiltak utført i  Lena, 1993.
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Figur 7.2
Skjul og nærings-
produksjonen er
optimal for ungfisk på
denne strekningen.

Figur 7.3
Terskel av  lØsmasser i
Glotema ved  Lyngen,
Hedmark.
Den demmer opp et
terskelbasseng og
sikrer elvebunnen
nedstrØms.

Figur 7.4
Terskel i Vikselv,
Sogn og Fjordane.
Her ser vi en terskel
som spesielt forbedrer
forholdene for fisk.
Ofte er formen buet
med senket midtparti
og erosjonsgrop ned-
strØms. StrØmterskler
kan også danne
basseng, men hoved-
hensikten er å skape
gunstige
strØrnforhold.
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Figur 7.5 Prinsippskisse av en terskel. Terskelkroppen kan i større eller mindre grad demme opp vannet
ovenfor slik at det dannes et  terskelbasseng.  Bassengterskelen danner ofte et stort basseng, opptil 2-3 m
dypt, mens sikringsterskelen sjelden danner basseng av noe størrelse. Den høgeste delen av terskelen kalles
terskelkrona.  Konstruksjonen nedstrøms og oppstrøms terskelkrona kalles henholdsvis  nedstrØms  og  opp-
strØms terskelskråning.  Nederst på skråningene, i overgangen til elvebunnen, finnes henholdsvis  nedstrØms
og  oppstrØms terskelfot.  Det midtre partiet på terskelkrona kalles  midtparti,  og sidepartiene kalles  terskel-
vanger.  Enden av terskelvangene mot land kalles  landfester.  I noen tilfeller medfører terskler at det dannes
groper ved nedstrøms terskelfot, og denne kalles  erosjonsgrop.  Den eventuelt sikrede delen av erosjons-
gropa kalles  styrtseng. Terskelbredde  viser til lengden terskelen har over elva, mens  kronebredde  er
terskelkronas utstrekning i tverrsnittet.  Terskellengden er total lengde på terskelkroppen på langs av elva.
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Tabell 7.1 Biotop-  og sikringstiltak

TILTAK/ DEFINISJONER

STEIN/STEINGRUPPER:  Stein av varierende størrelse legges ut enkeltvis eller i grupper.
Har positiv innvirkning på bunndyr og fisk .  Lager gjerne små groper opp- og nedstrøms og
på siden av steinen ,  som blir ståsted for fisk .  Mest aktuelt i elver med en viss vassføring
(uregulerte).  Kan virke oppstuvende.

GYTESUBSTRAT:  Grusmateriale som påføres elvebunnen i egnede gyteområder. Øker

1
oppvekstarealet for laks, og litt for ørret. Kan ha positiv innvirkning på bunndyr.

---- --------  ..,
DJUPÅL:  Det dypeste partiet i elva, gjerne formet som en langsgående renne .  Kan endre
seg over tid naturlig eller som følge av inngrep ,  kan også graves ut som biotoptiltak,  særlig i
kanaliserte og bunnsikrede elver. Buner og strømkonsentratorer kan lage eller endre djupå-
lens dybde og beliggenhet.  Djupålen samler vannet og gir dybde i perioder med låg vassfø-
ring. Dette gir ståsteder og overvintringsmuligheter for fisk.  Har bare midlertidig virkning i
naturlig meandrerende elver.  Djupåler er ofte eiendomsgrenser.

RØTTER OG TRÆR:  Utlegging av røtter og trær gir skjulesteder for fisk.  Kan stuve.

BIOTOP- i STRØMKONSENTRATOR : En tosidig innsnevring av elveløpet som følge av ulike konstruk-
TILTAK  j sjoner, f eks terskler,  buner,  brukar, pilarer og utfyllinger.  Skaper strømforhold som kan ved-

likeholde kulper,  vandringsveger og ståsteder for fisk.
. ........

KULP (HØL): Groper eller fordypninger i elvebunnen som følge av strømkonsentratorer,
steiner eller utgraving .  Danner oppholdssteder for fisk .  Tilgangen på kulper er bestemmen-
de for hvor mange større fisker som kan oppholde seg i vassdraget.

BIOTOPBUNER:  Steinutstikkere fra elvebredden.  Konsentrerer og styrer vannstrømmen.
Reduserer vannhastigheten langs elvebredden og lager der ståsteder for fisk. Reduserer i
masseavlagring i kulper.  Buner  i yttersving  fører til at djupålen  blir dypere , og at den  flyttes
mot innersving.  Bygges bunene låge, vil de ikke virke ruvende i terrenget.  Det er ikke gitt at i
de ved alle vassføringer skal stikke over vannet - snarere  tvert imot.

BASSENGTERSKEL* (AV LØSMASSER, STEIN, BETONG ELLER  TRE): Bassengterskler
skaper vannspeil eller basseng. Slike terskler  bygges opp på elvebunnen med en høgde
som skaper basseng oppstrøms .  Vanlige  navn på varianter av  denne typen er fyllingsterskel
eller grunndam.

1 STRØMTERSKEL* (SYVDETERSKEL, CELLETERSKEL):  Strømterskelen skaper strøm-
ningsforhold,  og den kan bygges med både terskelbasseng og erosjonsgrop.

.
P

SIKRINGSTERSKEL *: Sikringsterskler kan brukes for å redusere fallet og dermed påkjen- i
ningen på bunn og skråning i særlig utsatte elver.  De kan redusere masseføringa  og beskyt-
te vassdragsnære  verdier .  Masseføring medfører at det avlagres masse oppstrøms terske-
len, og vedlikehold  er som regel nødvendig.  Det er strenge krav til planlegging og utførelse;
sammenbrudd kan gi store skader.

SIKRINGS
En type sikringsterskel,  flatterskelen  (også kalt bunnterskel),  er et steinbånd som legges i

Mas-
TILTAK

høgde  med normal bunn for å hindre senking av bunnen ved ekstremt stor vassføring. Mas-
i setransporten vil gå som normalt forbi terskelen.

SIKRINGSBUNER:  Steinutstikkere fra elvebredden.  Flytter vannstrømmen og djupålen vekk
fra skråningsfoten for å hindre  utvasking og erosjon.  I yttersvinger er buner en særlig god
løsning til å sikre fundamenter på forbygninger. Terskler  og buner som sikringstiltak setter
høge krav til planlegging ,  materialer  (steinmasser )  og gjennomføring for å gi nødvendig sik-
kerhet.

Se også 7.4  ,Spesielt om terskler»-
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Figur 7.6  Haugsåa, Hedmark.  En strørnkonsentrator bidrar til at kulpen og djupålen
holdes åpen.

7.2 Biotop- og miljøtiltak
Når vi skal gjennomføre biotoptiltak for fisk, er det viktig å finne de fakto-
rene som begrenser fiskeproduksjonen. Viktige faktorer er vannkvalitet,
temperatur, næringstilgang og tilgang på gyte- og oppvekstarealer. Fisk av
ulik størrelse velger også forskjellige leveområder. I tidlig fase foretrekker
ørret grunne elvepartier med relativt låg strømhastighet, 10-30 cm/s, mens

større fisk foretrekker rasktflytende og dypere partier lenger ute i elva.
Derfor finner vi som regel småørret ved elvebredden og de større individ-
ene lenger fra land. Mangelen på dypområder i elver som er berørt av inn-
grep, spesielt regulerte elver, kan begrense antallet større fisk.

Både laks og ørret foretrekker områder med skjul. Begge er territoriel-
le, og større tilgang på skjul gir flere territorier. Fisken skjuler seg gjerne
mellom og under steinblokker, under undergravde elvebredder og kant-
vegetasjon som henger utover elva, og innimellom planter, røtter og tre-
stammer. Begge artene er tilpasset relativt kaldt vann med rikelig oksygen-
innhold. De trives ikke i stilleflytende, næringsrike elver.

I planer som omfatter biotoptiltak, bør det brukes standardisert tegnset-
ting som viser eksisterende forhold og planlagte biotoptiltak, se figur 7.7.
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Tabell 7.2 Naturlige og tilrettelagte biotoptiltak

UTFØRELSE
---

Stein og
.....

V-form,  omvendt V-form, o fl.  1/3-2/3 av steinen bør ligge under elvebunnen.  Unngå at vannet sty-
steingrupper res inn mot elvekanten (erosjon).Ved fin sandbunn bør steinene ligge langs land eller i tilknytning

til grovere bunnmateriale.  For å unngå tilslamming av steinene her bør de ligge med ca 1 m mel-
lomrom nedover i elva, og med ca 0,5 m mellomrom på tvers,  men ikke for systematisk. Steinene
må ikke plasseres på steder hvor de skaper problemer ved isgang.

Gytesubstrat/ Gytesubstrat: stein med diameter 2-5 cm .  Innimellom bør det ligge stein med større diameter. Ut- j
steinmasser legging av stor stein med diameter over 50 cm synes å gi tiltaket lengre varighet.  Steiner med

diameter opptil 1 m3 virker strømforsterkende og hindrer nedstamming.

I Utlegging av Røtter og trær må forankres godt i elvebunnen .  Unngå oppstuvingseffekt .  Bare aktuelt i mindre
røtter og trær sideelver og bekker  med liten vassføring.

Kulper Kan etableres i forbindelse med terskler,  enten naturlig eller ved at de graves ut.  Kulper bør for-
mes slik at hastigheten bidrar til å redusere masseavlagringa i kulpene. Kulpstørrelsen vil variere
etter forholdene i elva. Skråningene bør ikke være brattere enn 1:3. Unngå blottlegging av finere
masser under dekksjiktet. OBS: Masseuttak kan ødelegge kulper!

Strøm- Kan bestå av mange typer konstruksjoner som innsnevrer elveløpet. De kan også bygges ved
konsentratorer hjelp av steinmasser på hver side av elva.

------- -----
Djupåler

---+ _....._-  ..........

Masse flyttes fra midten av elva eller den ene siden av elveløpet og ut i kantene slik at løpet får
trauform.  Tverrfallet i løpet bør være 1:10-1:20.  Djupålen bør ikke legges slik at den styrer vann-
strømmen inn mot erosjonsutsatt område. Den kan gjerne legges inntil elvekanten slik at fisken
kan finne skygge og skjul og gjøre seg nytte av næringstilførsel fra kantvegetasjonen. Djupålen
bør lages noe ujevn.  Vi bør la enkelte store steiner ligge igjen slik at det enkelte steder blir mulig j
for fisk å stoppe opp. I naturlig meandrerende elver bør tiltaket kombineres med buner som vedli-
keholder djupålen.

Biotopbuner Varierende avstand mellom bunene. Bygges fra elvekanten og ned til elvebunnen ,  ofte med ret-
ning 20- 30° medstrøms.  Bygges på begge sider av elva, men vi må være forsiktig med å bygge
buner i innersvinger og på strekninger der vannstrømmen vil styres mot erosjonsutsatt område, el-
ler slik at flomfaren øker.  Låg høgde vil gi minimal fare for vannoppstuving.  Bygger vi bunene med
retning skrått oppstrøms, vil ikke strømretningen bli endret i vesentlig grad. Derimot vil det bli dan-
net en stor kulp ved spissen. Denne formen har vært lite praktisert, men hydraulisk og økologisk

------- ---
sett har den spennende elementer i seg.

- ----- ..__
: Terskler ,  Bassengterskler og strømterskler,  se nedenfor.

BASSENGTERSKEL  av løsmasser

Oppbygging av terskler kan foregå på flere måter, men arbeidet må utføres på
den tiden av året da vassføringa er minst, helst om sommeren.

De enkleste tersklene bygges av grove steinmasser som legges i ordnet
røys tvers over hele elveprofilet. Som regel stilles det imidlertid større krav til
tetthet. Terskler av løsmasser bygger vi gjerne med en støttefylling på ved-
strøms side. På oppstrøms side bygger vi en tettefylling av utsortert masse,
gjerne av underliggende masser på stedet, med et dekksjikt på toppen. Et eget
tetningssjikt gir ekstra god tetting. Det kan være av tre (trespunt eller tre-
vegg), betong (en betongvegg gir også god stabilitet dersom den er godt for-
ankret i fjell) eller ren leire, men utsortert morenemasse er å foretrekke.
Eventuelt kan vi bruke en tetningsmembran av fiber eller plast i forkant eller
midten av terskelen. Tetningsmembran kan også brukes som tillegg til andre
tettingsmetoder.
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Terskler og  blotoptiltak  Kap 7

Dekksjikt
_ '7_ H4,0m ---i
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1:6- 1:12

L -4,Om -.1
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(Styrtseng)
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!+-  2112"  trespunt, rammes godt ned
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-- 2,Om I 05m 21/2 "impregnert  pløyd plank

'20 25emdekksjiktav grus
(ev tunnelgrus)

Støttefylling

Dekksjiktet i elvebunnen  Leirmasse
N

Filter av grus  (ev tunnelstein og subbus)

nyttes til støttefyllingen „'

0

20-25emdekksjiktav grus N--4,0m-tel
t-q ti Om

(ev tunnelgrus)
1

Tidl. elvebunn l -4,Om--+l

Støttefylling
Leirmasse Filteravgrus (evtunnelsteinog subbus)

1"x4`

°-- ti3,0mti1,Om °. ° y. 4°x 4' trykkimpregnert plank
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elvebunn _ _

Støttefylling (tunnelstein,  grov elvestein)
Filter ( fin undergrunnsmasse ev grus og  sand)

Plastfolie
Fin elvemasse, finsprengt tunnelstein,  morene  eller grus

Figur 7.9 Byggetegninger for lØsmasseterskler.
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Figur 7.10
LØsmasseterskel

med ujevn terskel-
krone og slak

nedstrøms terskel-
skråning.

i

Terskler av løsmasser må ha slake nedstrøms terskelskråninger som gir
stryk og gode levekår for bunndyr og fisk .  Variert steinstørrelse kan gi ulik
fasong og god forankring. Terskelkrona hør ikke ligge som et steinbånd
rett over elva, men heller være litt «frynsete »  og svakt buet motstrøms.
Terskelen bør gjerne ha et lågpunkt, en utsparing,  enten på midten eller på
sidene, avhengig av hvordan vannspeilet skal se ut på låg eller vanlig vass-
føring. Vi hør imidlertid  være  klar over at for stor utsparing kan føre til at
terskelkrona blir tørrlagt.  Dersom vi benytter litt større steiner i stegav-
stand, kan terskelkrona også brukes som vadesti.

BASSENGTERSKEL AV BETONG

Eksempel

Dimcnsjonerende vassføring: Q = 3 iii/s, terskelbredde: b = 1 m, terskelhøgda

oppstrøms side: P = I ni.

Bruk  av formel (3.28) gir:

Overløpshøgde (utløp av vann)  blir når  H,,5 2/3 H,, (se 3.7.4).

Ho =' Q /(b • 1,75)2)  = 1,43

For elveterskler kan overløpshøgden reduseres med:

h=v2/2g (se 3.5.1)

h=Q/(b • 2g. (P+H))=0,08 m

Overløpshøgde for elveterskler:

H=H,,-h= 1,35 ni
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Vannspeil

Terskelkrone =- v= Terskelkrone

Figur 7.11 Tverrsnitt av bassengterskel i betong. Av frittstående terskler er det
normalt to typer som er aktuelle, type A og type B. Type A er en avrundet terskel
som gir en bundet vannstrøm over terskelkrona. Type B er bygget med et utspring
(nese) nedstrØms, noe som gir en frittfallende vannstrøm. Denne typen kan brukes
dersom en for eksempel Ønsker å skape variasjon i et ellers rolig elveløp.

Beregning av krumning  av overløp, terskeltype A:

y-(-0,51 .(x/H)).H

Betongterskler egner seg der elvebunnen består av fjell, og der vassføring og
hastighet er stor. Betong brukes i henhold til NS 3420 og forankres med fjell-
bolter. Det finnes en rekke tilsetningsstoffer som gir betongen:

• bedre frostbestandighet  (Økt porevolum)

ø bedre flytegenskaper uten å tilsette mer vann

• forsinket eller akselerert herdeprosess

fargetilsetning tilpasset fargen på  fjellet (UV- stråling påvirker for
øvrig fargen)

Ved bratte skråninger bør ikke høgden overstige 50 cm der fisk skal kunne
passere. Det kan være aktuelt med utsparinger og andre innretninger. Terskelen

kan utformes på flere måter, på byggeskissen vises to typer. De utføres gjerne
som uarmerte massivdammer, med relativt stor bredde i foten. Bredden i bun-
nen må minst være 0,85 ganger høgden fra oppstrøms terskelfot til terskelkrona.

Utformingen må innpasses i landskapet. Før støping må fundamentet
renskes for løsmasser og løst fjell. Deretter spyler vi fjellet og tetter sprek-
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ker med tynn mørtel. For å oppnå sikkerhet mot glidning bør det være en

fortanning sorn sørger for ujevn overflate mellom fjell og betong. For å

sikre mot velting som følge av istrykk eller tilfeldige påkjenninger, bør vi
ved lange og tynne terskler bore og støpe fast en rad med fjellbolter på
oppstrøms side. Vanligvis anvendes 25 min bolter med avstand ca 1,0 m.
Ved korte terskler med bred grunnflate og godt sidefeste er dette som regel
ikke nødvendig. Forskalinga må være helt tett, og gjennomgående forska-
lingsstag skal ha tetningskrager.

Før utstØping inå vi påse at fundamentet er rent og fuktig. Vann i for-
men skal pumpes ut, eventuelt kan litt vann «skyves» ut under utstøpingen.

Vinterstid må vi i tillegg sørge for at det ikke er snø i formen, og at det
ikke er frost i fundamentet. Betongen komprimeres (vibreres) i lagtykkel-
ser på 0,2 til 0,4 m tykke lag. Dersom det bygges inn tappeløp i bunnen,
f eks for å avlede vann i hyggeperioden, må vi stenge dette på vannsiden
for å unngå frostproblemer.

Terskelen støpes i seksjoner på 6 til 10 m for å unngå oppsprekking.

Det er ikke nødvendig med fortanning eller annen behandling av den verti-

kale støpeskjøten. Fugebånd brukes dersom terskelen er høgere enn 1 m.
Horisontale støpeskjøter hør unngås og må ikke forekomme nær ter-

skelkrona. Eventuelle horisontale støpeskjøter skal spyles og børstes før
herding (ca. 10 timer etter støping) for å få god kontakt til påstøpen.
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Figur 7.12 Treterskel i Matisflya,  Namsen.



BASSENGTERSKEL av tre
Treterskler egner seg i mindre elver med liten vassføring. Som materiale
kan vi bruke trykkimpregnert furuplank 3" x 7", eventuelt med pæler av
trestokker eller stålprofiler. Tømmerstokker (rundtømmer) kan også brukes
som byggemateriale, se eksempel i figur 7.13. Ved bratte skråninger bør ikke
høgden overstige 50 cm der fisk skal kunne passere. På slike steder kan det
være aktuelt med utsparinger og andre innretninger for å styre strømmen.

Bunnplankene festes til fjell med galvaniserte bolter som vi slår ned i
hull som er foret med trykkimpregnert tre. På tømmerterskler bruker vi
bolter fra toppen av terskelen og ned i fjellet. Rammen bygges opp av lig-
gende plank på langs av terskelen og stående plank på tvers av den. På den
skrå fronten legger vi tett med stående plank. Vi benytter galvanisert spiker
og båndstål for å holde konstruksjonen sammen.

Plankedekket mot vannsiden må nøye tilpasses bunnen for at terskelen
skal bli tett.  I  overgangen mellom plankedekke og bunn må vi i tillegg som
regel legge torv, grus og lignende som er belastet med stein. I vanskelige til-
feller kan vi benytte plast eller filterduk, som belastes med grus og stein.

SYVDETERSKELEN  (stromterskel)

Syvdeterskelen fikk sitt navn da Oselva i Syvde, Møre og Romsdal, ble
omlagt og forbygget i 1967-1972. Etter at det hadde vist seg at lakseopp-
gangen ble vanskeliggjort i lågvannperioder, ble det i 1972-1973 forsøks-
vis bygd et par låge terskler i elvas nedre del. Terskeltypen gir oppholds-
sted for fisk i perioder med lite vann.

Figur 7.13
Snittskisse av
bassengterskel i tre.
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Figur 7.14 StrØmterskel, Syvdeterskel,  med innslag  av trestokker.

Syvdeterskelen samler vannet, oftest mot midten, og virker strømforster-
kende. Den hever også vannstanden oppstrøms med 0,1-0,3 m. Økt konsen-
trasjon og fall fører til erosjon nedstrØms. Ved selvgraving dannes det en
større eller mindre erosjonsgrop, avhengig av grunnforholdene.  I  utløpet av
erosjonsgropa vil bunnmaterialet naturlig legges opp og sorteres. Vi må der-
for kunne forvente at visse soner i dette området vil kunne tilfredsstille lak-
sens krav til gytebunn. Syvdeterskelen kan imidlertid gi ukontrollert gra-
ving i elvekantene, og vi må være svært forsiktig med å anlegge slike ter-
skler i områder med finmaterialer i grunnen.

Denne typen terskel er spesielt brukt på Vestlandet for å gjenskape gode
leveområder for laks. Den er blitt et aktuelt biotoptiltak også for andre van-
drende fiskearter. Lignende terskler er utviklet som varianter av Syvdeter-
skelen.

Formen, sett ovenfra, er svakt buet motstrøms med senket midtparti.
NedstrØms terskelskråning er forholdsvis bratt, og vannstrømmen skaper en
betydelig erosjonsgrop.

Som hyggemateriale kan brukes store, flate steiner med tverrsnitt

50-150 cm eller impregnerte stokker med diameter 20-30 cm. Stokkene
holdes på plass av stålprofiler eller annet støttemateriale, som rammes ned i
grunnen. Stokkene er festet til profilene med strammebånd eller bøyler. Vi
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bør bruke impregnert materiale, men unngå impregneringsmidler som av-
gir miljøgifter i vassdraget.

Stålprofilene kappes i lengder på 3-4 m og rammes ned i nivå med
toppstokken. Avstanden vil måtte tilpasses grunnforholdene. Trolig vil
1,5-3,0 m være en rimelig avstand.

I gapet mellom motstrømsstokkene legger vi tverrstokker, en eller to i
høgden avhengig av oppdemming, grunnforhold o 1. Tverrstokkene, som
vil utgjøre overløpet for terskelen, legges en stokkhøgde lågere enn mot-
strømsstokkene. Lengden på overløpet må vi tilpasse vassføringa. I mange
tilfeller vil 1-4 m være passende. Maksimal strømhastighet over terskelen
bør, som en «tommelfingerregel», ikke overstige tre ganger fiskens lengde pr
sekund.

Stein og løsmasser kan også brukes sorn byggemateriale for Syvdeter-
skelen. Slikt materiale er mange steder enkelt å skaffe og vil passe bedre
inn i landskapsbildet, spesielt dersom steinene er utsortert stor elvestein fra
stedet. Størrelsen avpasses etter forventet påkjenning, normalt vil diamete-
ren ligge mellom 0,5-1,2 ni avhengig av vassføring og terskelbredde. Ved

riktig steinvalg vil buefonnen føre til at konstruksjonen effektivt låser seg
ved is- og/eller vanntrykk.
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Figur 7.15 Oselva, Syvde. Stålprofiler rammes ned i elvebunnen for å gi støtte til
terskelstolpene.
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Tersklene bygges i form av en litt butt, avrundet plog med spissen mot
strømmen. Terskelvangene legges med åpningsvinkel 35-40 grader. De

skråner med et fall på ca 1:40 ned mot midtpartiet. Terskelvangene forank-
res mot land med solide landfester. Midtpartiet legges ca 25 cm lågere enn
terskelvangene og gis en lengde som harmonerer med vassføringa. Trolig
vil 1-4 m være passende. Se figur 7.16.

Steinene legges i rad på tvers og delvis motstrøms i elva. De kan støttes
opp av langsgående jernbaneskinner (støtteskinner). Den første steinraden

graves ned 1,5-2,0 m under elvebunnen, og hvert lag legges noe mer mot-

strøms innpå det foregående slik at terskelen får en svak motstrøms
helning.

Det er viktig at terskelen er tett slik at vassføringa går over terskelen
også i perioder med låg vassføring. Dersom den nybygde terskelen ikke er
tett, kan dette ordne seg med selvtetting.

Erosjonsgrop
Syvdeterskelen vil naturlig danne en erosjonsgrop nedstrøms. Dersom det
er fare for skadelig erosjon, bør gropa graves ut idet terskelen bygges. Gro-
pa bør normalt være mellom 2 og 4 ni dyp. Ved vanlige bunnforhold bør vi
normalt forsterke hunnen i erosjonsgropa (styrtseng). Dersom massene i
kulpen er forholdsvis fine og ensgraderte, kan det være behov for å legge
ut enkelte steinblokker. Slik utlegging må vi imidlertid vurdere i forhold til
fare for flomoppstuving og erosjon. Videre er det viktig at styrtsenga er solid.

Bredden på gropa må avpasses elvas bredde på stedet slik at kulpen
ikke får altfor bratte sider. Lengden vil normalt være mellom 15 og 40 m,
men dette må avpasses i hvert enkelt tilfelle.
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CELLETERSKELEN (strømterskel)

Figur 7.17
Byggetegning for

celleterskel
(strømterskel).

Lengdesnitt A-A

- Styrtseng

- • ... .t.•. . r'..1'. ... . . ,; . ., :.. • I
I 3.0-3.5m d=1.0-2.Om • .. .,

-«*- Stålprofil  (eller tre-)

I Sett ovenfra
l

A- -- -- ----A I
I I

Stålprofiler I
Terskelkroner dybde 4,5 m

i
avstand 0,6 m

- I
I I

I I
I

[!•'
I

Eksempel

Elvebredde b = 30 m Samlet høgde 4h = 1,50 m i
/

Fall l  = 7,5 % Lengde i  =  30m

Tilrenningssområde =  92 km2 Helning l  = 1:15-1;20

Middelvassføring =  4,5 m3/s Bredde, b = 30 m

Flomvassføring =  140 m3/s Steinstørrelse d = 1,0-2,0 m

Kostnader kr 150-200 000,-

Celleterskelen egner seg som hiotoptiltak, landskapselement og strømsty-
rer. Den bygges av stein og andre typer løsmasser. I terskelskråninga dan-

nes det kulper.
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Vi kan styre vannstrØmmen fra kulp til kulp ved å variere dimensjonene
og plasseringen av steinen. Vannstrømmen gjennom kulpene gir strykeffekt
og gode oppholdsplasser for fisk. Det er viktig at de største påkjenningene
blir tatt opp i kulpen, og at det ikke er veggene som får påkjenningene.

7.3 Terskler  og buner som sikringstiltak
Terskler kan også benyttes som et effektivt sikringstiltak mot erosjon. Ut-
formingen vil variere, og både bassengterskel og strømterskel kan være ak-
tuelle varianter. Det som skiller slike terskler fra rene biotopterskler, er at
de stiller svært strenge krav til planlegging og utførelse, fordi de ofte skal
tåle store påkjenninger. Et sammenbrudd kan gi store skader.

Buner brukes til å flytte vannstrømmen og djupålen vekk fra skrånings-
foten for å hindre utvasking og erosjon. På samme måte som tersklene stil-
ler også slike buner store krav til planlegging og gjennomføring dersom vi
skal oppnå nødvendig sikkerhet.

7.3.1 Sikringsterskler
Terskler som sikringstiltak er mest aktuelt i sideelvene til hovedvassdraga,
der påkjenninger kan sette liv og eiendom i fare. Tersklene må planlegges
og tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Kavene til sikkerhet gir høge kostnader
og krever detaljert planlegging. Tersklene kan utføres:

av grove steinmasser i ordnet røys

som steinblokker i forband

som innstøpt og forankret stein i armert betong

som rene betongdammer

av forankret tømmer (gjelder bare små terskler)

Se eksempler i figurene 7.18-7.20.
Sikringsterskler må planlegges i detalj med målsatte tegninger og spesi-

fiserte data. Fallforhold, krone, erosjonsgrop og steinkvalitet må angis.

Planering/graving av fundament er særlig viktig. Filterlag, steinlag og
styrtseng, som her har en viktig funksjon som energidreper, må tåle på-
kjenningene med god margin. Ved fare for isgang må oppstrøms terskel-
skråning legges i slakt fall for å ikke bli Ødelagt av isen. Dersom det er fare
for kjØving, bØr det lages et konsentrert overløp for minstevassføringer. I
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Figur 7.18 Betongterskel i Moksa, Oppland. Dette kan betraktes som en ekstrem form for sik-
ringsterskel. Den er formet som et elveløp og har en styrtseng som tjener som energidreper. Leng-
er nede er det etablert en løsmasseterskel som både demmer opp et basseng og sikrer bunnen.
Den er innpasset som et viktig element i friluftsområdet rundt Moksa.

Figur 7.19 Flatterskel i Bassavecoely, Tana.



-6tergidreper ,  topp, kh= -- Sp~rop ,  bunn  - kh Terskelkrone, kh-

-- _ (Is skir over)

Eksisterende bunn

Graveprofil
Filterlag,

S?'=':c.rr!1!!y<; •Fi) .a.. evL fiberduk.
/ Tette easser  (sitt leire)

Sprengt stein Undedagseasse (grus/or) t=0,3 ved eventuell grovere masser-
lokebelagl fiberduk 41 tetoen.

1,.2,0 12=2 ,0 13.10,0

elver der masseføringa medfører stor skade og ulempe, kan vi redusere til-
førselen av masser fra eroderte elvemeler ved en kombinasjon av terskler
og utslaking av oppstrøms skråninger.

Ved særlig store påkjenninger kan det være aktuelt å sikre stabiliteten
ved å slå ned pæler, f eks jernbaneskinner med tverrliggere, for å holde
steinblokkene på plass. Fallet på steintersklene kan variere mellom 1:3 og
1:20 avhengig av byggematerialene, men normalt fall er mellom  1:6  og

1:12. De mest utsatte steintersklene blir bygd av store steinblokker lagt

som tørrmur i forband og med slakt fall. Steinstørrelsen må tilpasses hvert
enkelt tilfelle, men den kan være større enn 1 m3. Betongterskler kan byg-
ges i ønsket fall forutsatt at det lages energidreper.

7.3.2 Sikringsbuner
Sikringsbuner er godt egnet til å beskytte svake skråninger i elver der bun-
nen sentralt kan tåle noe erosjon eller er naturlig godt beskyttet mot ero-
sjon. Buner er særlig effektive i kurver der det er sterk erosjon i skrånings-
foten i yttersving. Det stilles strengere krav til sikringsbuner enn til biotop-
huner når det gjelder plassering og tekniske spesifikasjoner, men utfor-
mingen er gjerne den samme.

Det er viktig å være klar over at buner kan endre strømforholdene for-
holdsvis radikalt. Det kan oppstå lokalerosjon langs spissen og avleiring

mot strandfestet. Estetisk sett vil de kunne virke ruvende ved låg vann-
stand. Ulempene kan reduseres ved god planlegging og korrekt utførelse.

Buner har ofte positiv innvirking på fisk og landskap. I elver med stram
linjeføring (glatte og rene elvemeler) kan bunene bli unaturlige.  I  elver
med store variasjoner i form er de enklere å innpasse.

Figur 7.20
Byggemåte -
kombinert strøm-
terskel og basseng-
terskel. Steinene bør
ligge med svak
helning medstrøms.
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Figur 7.21  Buner påvirker strømretningen.

Plassering og utforming av buner
Flere buser i serie bør variere i avstand og størrelse av hensyn til land-
skapsinntrykket. Elvetverrsnittet vil lokalt bli innsnevret, og det kan forår-
sake oppstuving. Hastigheten på motsatt bredd øker og kan føre til erosjon
der. Dimensjoneringen må baseres på faglig skjønn og stabilitetsbereg-
ninger, se kapittel 4.

En gjennomgang av litteraturen viser at avstand/lengde-forholdet til buner
i praksis varierer mellom 2 og 6. Modellforsøk for å komme fram til prak-
tiske dimensjoneringskritericr for bruk av buner som erosjonssikring er ut-
ført av Norsk hydroteknisk laboratorium. Både huner på rettstrekning og
huner i sving ble studert. Resultatene, og andre erfaringer, er vist i tabellen
på neste side.  Se  også figurene 7.22-7.24.
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Tabell 7.3 Bruk  av buner som erosjonssikring

SIDE- Buner blir vanligvis bygd av stein,  med sideskråninger som ikke er for bratte:  1:1,5-1:2.
SKRÅNINGER Skråninga ut mot elva er slakere:  1:15-1:200. Av økonomiske grunner kan kjernen gjerne

bygges av det eksisterende elvebunnmaterialet,  riktignok der påkjenningen er begrenset.

HØGDE For optimal erosjonsbeskyttelse skal høgden på buna inne ved elvebredden være i nivå med
høgeste flomvannstand ,  spesielt i sving. Når flere hensyn skal tas, må vi gjerne fire på dette
kravet, og en høgde som tilsvarer normal flomvannstand vil ofte være tilfredsstillende. Vi må
eventuelt foreta ytterligere erosjonssikring i elvekanten like nedstrøms buna.  En skrå bune
som går helt til topps ved elvekanten,  vil virke mindre dominerende enn en tilsvarende hori-
sontal bune.

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

AKSE I Buneaksen bør vanligvis stå vinkelrett på strømmen eller ha svak motstrøms orientering. På
den måten bremser buna vannstrømmen bra, og erosjonen ved bunetåa blir liten .  Ved å ori-
entere buneaksen medstrøms får vi økt oppbremsing av vannmassene og sterkere styring
av hovedstrømmen over mot motsatt side av elva. Dette kan være nyttig i yttersvinger, der vi
ønsker å presse djupålen mer over mot innersving for å hindre avlagring av masse. Praktisk
erfaring viser at medstrøms retning flytter djupålen ut fra fot og skråning,  mens motstrøms
retning kan gi konsentrert utvasking i skråningsfoten.

LENGDE For å beskytte mot erosjon er lengden av bunene avhengig av buneavstanden. Korte buner
må stå tettere enn lange, men lange buner er mer utsatt for strømkrefter og må derfor byg- j
ges sterkere .  Dette er ikke viktig når bunene skal ha andre funksjoner.

AVSTAND Bunerpå rettstrekninger
MELLOM (  Horisontal bune:  10 x bunelengde.
BUNER j  Skrå bune,  1:3: 10 x bunelengde.

Skrå bune,  1:6: 5-7,5 x bunelengde.

Buner i svinger med horisontal bunn (svingradius er 5 x elvas bredde):
Horisontal bune: 7,5-10 x bunelengde.
Skrå bune, 1:3: 7,5-10 x bunelengde.
Skrå bune, 1:6: 5 x bunelengde.

Buner i sving med markert djupål:
Bør bare benytte skrå bune med helning 1:2 og føres over høgeste flomvannstand.
3-5 x bunelengde.

Figur 7.22
Plassering av
buner i sving.



Figur 7.23a  Bune under  bygging.

Figur 7.23b  Ferdig utført bune.



a = vinkel mellom buneakse og
strømretning

a <_90'-=>  • bremser vannstrømmen
• liten erosjon ved bunetå

a > 90°-> • økt oppbremsing av
vannmassene

• sterkere styring av
vannstrømmen over mot
motsatt side av elva

Snitt Snitt
Snitt A-A B C

1' rg y  i Bunetå

h 2OO
I M.

I

t

Ørmasse/samfengt sprengt stein, '
evt. filter.

Snitt B-B 5" 2

r.
Snitt  C -C Sih 70

Maksimal erosjonsbeskyttelse:
h = høgde ved maksimal flom

Rettstrekninger:
1= 0,1  - 0,2  x overflatebredde
på elva

Sving:
1= 0,05  - 0,15 x overflatebredde
på elva

OBS
1 må være mindre enn
- 3 x vanndybde i flom
- 1/4 av overflatebredden
på elva

Figur 7.24 Perspektiv og tverrsnitt av buner.



Vassdragshåndboka

7.4 Spesielt om terskler

7.4.1 Bruksområder og virkninger

Formål

Avhengig av utforming, plassering og dimensjonering kan terskler brukes
til en rekke formål.

Terskler som biotop-  og miljøtiltak

• Dempe skadevirkninger av kraftutbygging og regulering .  Spesielt gjel-
der dette forhold knyttet til minstevassføring og landskap.  Terskler er
viktige for å opprettholde våtmarksområder og forbedre fiskens leve-
områder.  De gir også gjerdevirkning  (skiller mellom eiendommer).

Skape bedre  vilkår for fisk  og annen,fauna.  Terskler kan blant annet

skape vandringsmuligheter og oppvekstområder for fisk og bedre
strømningsforhold .  Men de kan også gi negative effekter ved at strøm-
svake arter som ørekyte og gjedde hegunstiges med nye leveområder.

• Stabilisere grunnvannsnivået.  Ettersom terskler vanligvis bygges på el-
vas slake strekninger, vil de svært ofte være lokalisert til steder hvor det
finnes elvepære grunnvannsmagasiner.

•  Heve låg vannstand i  eksisterende innsjøer og  stilleflytende  elvepartier.

Lage terskelbasseng  som kan fungere som kilde ved brannberedskap,
j ordbruksvanning og andre vannbruksinteresser.

• Legge til rette for  måling av minstevassfØring.

Fungere  som  fiskesperre  ved utløp fra kraftstasjoner.

• Styre og konsentrere vannstrØmmen.  Terskelen kan utformes og plasse-

res slik at spyling hindrer avleiring og skaper kulper.

Bedre . friluftslivsforhold.  Terskelbasseng kan gi badeplasser,  bedre ba-
detemperatur,  muligheter for vannsport og skøytesport og økt natur-
og/eller kulturopplevelse.

Terskler kan fungere som sedimentfelle og skape masseavlagringsom-
råde  ved at nedsatt strømhastighet i terskelbassenget fører til sedimen-
tering. På denne måten kan vi også rense sigevann fra jordbruksarealer.
I sterkt  massefØrende  elver kan vi bygge et separat avlagringsbasseng
oppstrøms terskelbassenget.
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Trskler og biotoptiltak Kap 7

Terskler som sikringstiltak

• Minske den generelle belastningen på elvebunnen og redusere graving i

elveleiet.  Ved flom øker påkjenningen på hele elveleiet sterkt, og erosjon

vil kunne føre til skader på bebyggelse, bruer, veger, dyrka mark osv.
Terskler er et effektivt tiltak for å sikre bunn og sider mot skadelig erosjon.

• Terskler kan,fungere som energidrepere.  Ved riktig plassering kan vi

også styre vannstrømmen unna erosjonsutsatte områder. Buner og
strØmkonsentratorer kan også ha slik virkning.

• Redusere risikoen for isganger.  Solide terskler kan være et hjelpemid-

del til å stabilisere isforholdene i vassdraga.

Biologiske virkninger
Terskler av en viss størrelse kan ha både positive og negative biologiske
virkninger.

Positive virkninger

• Undersøkelser viser at biotoptiltak i små og mellomstore vassdrag gir
gode resultater. Flisa i Hedmark er et eksempel på vassdrag der det er

utført slike tiltak. Effekten varierer mye mellom ulike vassdrag.

• Redusert strømhastighet, økt overflateareal og økt vannvolum kan
bedre utviklingsmulighetene for hunndyr og andre næringsdyr. Fin-
materialer med næringsstoffer hunnfelles i bassenget. Bunndyrsamfunn
i terskelbasseng endres over tid og blir normalt mer lik faunaen i stille-
stående vann. Vekselvirkningen mellom strykstrekninger og terskel-
basseng vil samlet øke artsmangfoldet mer enn på strykstrekningen
alene. Bare i ytterst få tilfeller er det registrert at begroing har hatt et
omfang som kan betegnes som problematisk.

• Terskelbasseng virker temperaturregulerende på samme måte som til-
svarende naturlige innsjøer. Terskelbassenget gir som oftest gode over-
vintringsmuligheter for fisk.

Negative virkninger

• Terskelbassenget vil:

- endre vegetasjonen i det oppdemte området som før var tørt. Torv-
og myrterreng er dårlig egnet som bunn i et basseng. Torvmaterialet
vil flyte opp og kan skape dårlig vekstmiljø i bassenget.

- endre bruksmulighetene i det oppdemte området.

279



Vass~ håndboka

• Avhengig av hvor stor endringen blir, vil organismer tilpasset liv i stil-
leflytende vann favoriseres i konkurransen med de som er tilpasset ren-
nende vann. Ved store endringer kan laks og ørret tape i konkurranse
med f eks gjedde, lake og ørekyt, dersom disse artene finnes i elveav-
snittet. Andefugler kan også bli favorisert i konkurranse med andre arter.

Terskler kan ødelegge eller redusere omfanget av gyteplasser for laks
og Ørret. 1 elver med uønskede arter kan problemet forverres ved at det
anlegges terskler.

I vassdrag der den naturlige elvehunnen er 1:600 eller slakere, kan det
dannes en mudderbunn, noe som oftest er negativt. Det er viktig at
stryk på slike elvestrekninger ikke ødelegges.

For å klarlegge hvordan terskelbygging påvirker de biologiske samfunne-
ne i rennende vann, ble det i 1975-1985 gjennomført et eget terskelpro-
sjekt i regi av NVE (Mellquist, l 985). Studier av langstidsvirkningene av
utvalgte prosjekter ble fulgt opp i Biotopjusteringsprogrammet (Eie et al
1995).

Hensyn som må tas til andre interesser og konstruksjoner
Det er viktig å være oppmerksom på brukerinteressene på stedet og ta hen-
syn til andre konstruksjoner i vassdraget når vi planlegger terskler.
Terskler med tilhørende crosjonsgroper blir ofte populære fiskeplasser,
ngen de kan også skape konflikter ettersom de kan endre fangstfordelingen
mellom ulike elvestrekninger. Vanningsanlegg, branndammer, drikkemu-
ligheter for husdyr, grunnvannstand og andre forhold kan ha betydning for
terskelplasseringen. I vassdrag der flØterrettighetene ikke er avviklet, eller
der det fortsatt kan være aktuelt med fløting, kan terskelbygging og andre
biotoptiltak være i konflikt med juridisk forankrede bruksformål. Når vi
skal bygge terskel i nærheten av bru, finnes det flere løsninger:

• Ved å legge terskelen nedenfor brua får vi ett sammenhengende vann-
speil på begge sider av brua. Terrenget må ikke være for bratt, og åp-
ningen under brua må være stor nok for å unngå oppstuving ved flom.

Der det er fare for oppstuving, bør terskelen plasseres et godt stykke
oppstrøms  brua.

• Terskelen kan også anlegges under brua for å skjule konstruksjonen.
Dette er helst aktuelt for betongsterskler med fjellfundament.
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Figur 7.25
Terskel ncdstrøms bru
i Lesja, Oppland. Den
bidrar til å sikre
brukarene mot
erosjon.

I noen tilfeller kan det være en god lØsning å bygge to terskler; en under

brua, som gir vannflate ovenfor, og en nedenfor brua, som gir vannflate
opp til brukarene.

Dersom elvebunnen består av lØsmasser, må vi ikke plassere terskelen
slik at den forårsaker erosjon som svekker brukarene. Terskler som
plasseres nedstrØms brua, kan derimot bidra til å sikre brufundamente-
ne mot undergraving. Se for Øvrig kapitlene 6 og 10.

Figur 7.26
Betongterskel er et
viktig element i det
restaurerte kulturmiljøet
rundt Atnosen,
Hedmark.



Figur 7.27 De to steintersklene i linsa, Hedmark, tar ut høgdespranget i elva på en kontrollert
måte. Konstruksjonsmessig er disse tersklene spesielle. De er tilpasset krevende forhold; stor
vassføring og massetransport.

Figur  7.28 Terskel  som danner masseavlagringsbasseng , Grytøya, Odda,  Hordaland. Vannet mis-
ter hastigheten i terskelbassenget ,  og stein og grus som følger vannstrømmen lagres i bassenget
oppstrøms.
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7.4.2 Plassering og utforming av terskler

Egnede terskelområder

Elver som har vekslende fallforhold og er rike på partier med lite fall, eg-

ner seg for terskelbygging. Der det er betydelig fall, vil en bassengterskel

få meget begrenset virkning. Rette elvestrekninger som har jevnt fall stør-

re enn 1:100--1:200, har vist seg lite egnet for slike terskler.

På elvesletter og deltaområder gir terskler ofte et uheldig estetisk inn-
trykk. Massene på slike steder er gjerne finkornige og lett eroderbare, og
en terskel her vil kreve erosjonssikring både omkring vangene, nedover

langs elvebredden og i bunnen langs terskelfoten. Slike deltaområder er
frodige våtmarksområder og naturlige gyte- og oppvekstområder for fisk.
Terskler på slike steder kan virke negativt inn på vassdragsmiljøet, særlig
oppstrøms, ved at strømfordelingen endres, og det oppstår nye avleiringer.

Det kan i mange tilfeller være aktuelt å bygge flere terskler i serie. Det gir
et bedre estetisk inntrykk å bruke flere låge terskler enn færre og større ter-
skler, og det blir lettere for fisk å vandre. Til bunnsikring vil dimensjonskra-

vene til stein kunne reduseres ved at vi bygger flere små terskler i stedet for en

283

Figur 7.29 Flere terskler i serie i Hareidsely, Hareid, Møre og Romsdal. Tersklene ligger ved ut-
løpet av Grimstadvatnet. I I970-åra ble Hareidsely senket for å redusere flomskader på dyrka
mark og bebyggelse. Serien består av 3 terskler av stor stein på folieduk (tetting) som skal for-
hindre senking av Grimstadvatnet, sorn har et rikt fugleliv.
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stor, samtidig vil det totale terskelvolumet bli mindre, og stabiliteten vil totalt
sett bli bedre.

Terskler i serie bør av hensyn til landskapet ikke ligge for regelmessig.
Avstand og utforming bØr varieres.

Avstanden mellom tersklene må avpasses slik at eventuelle erosjons-
groper ikke kommer i konflikt med terskelkonstruksjonen nedstrØms.

Figur 7.31 Tegning av mulige varianter av terskelfasonger sett i fugleperspektiv.
Plassering på  skrir  kan styre vannstrømmen unna erosjonsutsatte elvebredder,
«holde igjen» vannspeil  inntil et  kulturlandskap der en trenger vann til husdyr-
bruk, eller sørge for utspyling av sedimenter sota forstyrrer et vanninntak.
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Figur 7.30 Terskel i Sira. Det er  lagt til rette  for fiskevandring i en fisketrapp
langs terskelskråningen.

1. Buet 2. Kantet 3, Syvde 4 .  Rett Sikksakk 5. Skrå
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Figur 7.32 Sikringsterskler av betong i serie, Tronsåa, Hedmark. Tersklene har
utsparinger som sørger for konsentert vassføring i perioder med låg vassføring.
Tersklene ble bygd i 1930-åra og forsterket i 1960-åra. Hovedformålet med tersk-
lene var å redusere fallet. Etter at det hadde oppstått problemer med isoppstuving
og kjøving med skader blant annet på bolighus, foretok NVE i 1975 en påstøpning
på terskelkrona med et konsentrert nedsenket overløp for vintervassføringa. Dette
har elirninert isproblemene. Utsparinger må ikke gi så lite overløp i forsenkingen
at det fører til kjøving.

Plassering av terskelen må vurderes i forhold til det formålet den skal opp-
fylle. Ved å legge terskelen på skrå, variere høgden eller gi terskelen usym-
metrisk form over elveleiet, vil vi kunne oppnå ulike virkninger.

Terskelskråning
Alle terskler må tilpasses fiskens vandringsbehov. Dette er særlig viktig i
deler av vassdrag der det forekommer anadrome fiskearter som laks, sjøør-
ret og sjørøye, men også på steder hvor andre arter, f eks innlandsørret,
foretar gyte- og næringsvandringer.

Ved fare for isgang hør oppstrøms terskelskråning ha en slak helning,

slik at deler av et eventuelt istrykk blir flyttet fra terskelkroppen til elve-
bunnen, og ismassene sklir over terskelkroppen ved isgang.
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Utsparinger

Utsparinger kan ha flere
funksjoner som primært er

Figur 7.33 l; 'fis rn knyttet til perioder med låg-
Skisser av aktuelle / C vassføringer. Den primære

former på utsparinger. funksjonen er å opprettholde
vandringsmuligheter for fisk,

- - men utsparinger kan også bi-
dra til å samle vassføringa i
elva nedatrøms terskelen. Det

blir også bygd utsparinger i

betongterskler for å måle på-
_ lagte minstevassføringer. Sli-

ke ke utsparinger blir som regel
44 , E

\ ' 1•, bygd i form av et trekanto-
s verlØp (nederst på figur 7.33).1

Utsparinger kan ha for-

skjellige utforminger. Av land-
skapsmessige årsaker hør vi

unngå utsparinger med rettvinklet utforming, og vi bør også ta hensyn til at
vannet kan føre med seg ulikt materiale som kan stuve. Vi må avpasse stør-
relsen for å unngå tørrlegging av terskelkrona.

Figur 7.34
Utsparing utført ved

restaurering av en

betongterskel ved
HeggdØlin,

Namdalseid,
Nord-Trøndelag.
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Dette problemet gjelder spesielt bassengterskler med rett terskelkrone.

Terskler med ikke-horisontale terskelkroner kan i større grad ivareta lågvass-
føringa. Plasseringen av terskelen kan også ha en viss betydning.

Dimensjonering av erosjonsgrop
NedstrØms terskelskråninger vil vannet erodere og skape erosjonsgroper.
Dette kan være Ønskelig og tilsiktet, f eks av hensyn til fisket. Da er det
viktig at vi sørger for å sikre slik at terskelen ikke undergraver. Det kan
også være aktuelt å grave ut gropa samtidig som vi bygger terskelen og

gjøre den stabil ved å sikre med styrtseng.
Eventuell erosjon kan forhindres ved at vi etablerer en styrtseng av gro-

vere materiale.

Norsk Hydroteknisk Laboratorium i SINTEF-gruppen i Trondheim har

på oppdrag fra NVE gjennomført forsøk med sikte på å framskaffe grunn-

lag for dimensjonering og planlegging av terskler (SINTEF, 1989). En ge-

nerell dimensjonsløs beregningsprosedyre er utviklet for fallterskler, og

den kan brukes uavhengig av kanalbredde, terskelhøgde og vassføring.
Resultater fra rapporten gjengis med henvisning til terskeltypen som er

vist i figur 7.35.

Det er utarbeidet en tabell som viser hvilke bunnmaterialer som kan
danne dekklag ved forskjellige vannhastigheter. I bearbeidet versjon fram-
stilles denne i tabell 7.4.

Konklusjon på terskelforsøkene i NHL Rapport  STF60 F87042

1. Hvis det ikke  dannes  dekklag av  stein i  erosjonsgropa vil erosjonsdyb-
den y og erosjonslengden L bli ca:

y = 4 x terskelhØgden

L = 2 x kanalbunnens bredde

Yc = Kritisk dybde
q 1 c"1 > D

Stabil bunn

Figur 7.35
Prinsippskisse av
terskel med
erosjonsgrop.
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2. Hvis det dannes dekklag, kan erosjonsdybden y og crosjonslengden L
bli ca:

y = 2x terskelhøgden

L = I x kanalbunnens lengde

Tabell 7.4 Bunnmaterialer som danner dekklag ved forskjellige strømhastigheter.

hastighet ,  v, 50 % av massene må 10 % av massene må

i pkt 1 ha diameter større enn ha diameter større enn

1,35 m/s 30 mm 120 mm

1,65 m/s 45 mm 180 mm

1,90 m/s 60 mm 240 mm

2,15 m/s 75 mm 300 mm

Ved hastighet på 1,35 m/s vil en måtte bruke grusmaterialer der 10 % har diameter større
enn 120 mm eller der 50  %  har en diameter større enn 30 mm for å danne en stabil bunn ved
pkt 1.

7.4.3 Beregninger og materialer
Et avgjørende punkt ved enhver terskelplan er spørsmålet om nivået på ter-
skelkrona. Flomstigningen må ikke overstige Ønsket vannstand i terskel-
bassenget. Flomkapasiteten hos terskler varierer med:

Bredden  på overløpet (terskelbredden).

• Undervannsland  (nedstrøms vannstand). Evnen til å slippe vannet forbi
avtar jo høgere undervannet står på terskelen.

•  Overflate.  En jevn overflate på terskelkrona slipper vannet lettere forbi

enn en ujevn.

Form.  En terskel med bratt nedstrøms terskelskråning slipper vannet
lettere forbi enn en terskel med lite fall.

Vanlig beregningsgrunnlag for oppbygde terskler er at 25-30-års flommer
skal kunne renne fritt over terskelen uten skadelig oppstuving av vannet
(oppstuvingseffekten minker relativt raskt etter som vassføringa Øker).

Imidlertid må dimensjonering av høgde først og fremst ta utgangspunkt i

skadepotensial ved oppbygging og endrede strømforhold.

En terskelplan må bygge på hydrologiske forarbeider. Det må opprettes
en  varighetskurve  for vannstanden. Varighetskurven forteller hvor lang tid
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av året vannstanden har vært lik eller høgere enn en viss verdi.  Denne kur-
ven baseres på vassføringskurven for terskelstedet og tilstrekkelig mange

observasjonsdata av enten vassføring eller vannstand gjennom lengre tid.

Sammen med kapasitetskurven for terskelen vil vi da kunne vurdere varig-
heten av vannstanden for de forskjellige terskelhøgdene.

Terskelhøgden vurderes ut fra eventuelle skadevirkninger av høgere
flomvannstand på grunn av terskelen .  Noen steder er det muligheter for en
ekstra utvidelse av overlØpsbredden er slik at flomvannstanden ikke heves.

Når terskelen blir særlig høg, eller terskelbassenget får særlig stort vo-
lum, må nødvendigvis sikkerheten i damkonstruksjonen økes tilsvarende.
Da må terskelen vurderes som en større damkonstruksjon. Er bassenget
planlagt med vanntrykk (definert som høgden fra lågeste punkt på opp-
strøms terskelfot til høgeste (regulerte) vannstand) over 4 m eller med opp-
demt volum over 500 000 m3, skal det vurderes om den skal underlegges
offentlig tilsyn.

Dersom vi skal bygge sikringsterskler, er det som oftest bedre å ta opp
fallet i flere små terskler enn i en stor. Vanlig høgde pr terskel er 20-80 cm.
En flatterskel vil også kunne gi samme stabiliserende virkning som flere
terskler med brattere terskelskråninger.  I en tilnærmet flat elvestrekning vil
f eks en 50 m lang flatterskel med fall 1:100 gi samme virkning som en 50
cm høg Syvdeterskel.

Terskelbassenget hør være så dypt at det ikke bunnfryser dersom det fin-
nes fisk som kan bruke bassenget som overvintringssted. Det bør også legges
ut grus og stein til skjulesteder.  Stor sedimenttransport kan redusere dybden i
bassenget slik at det kan bli vanskelig for fisk å overvintre. Et separat masse-
basseng oppstrøms terskelbassenget kan være aktuelt i spesielle tilfeller.

Kapasitetsberegninger
Med kapasitet mener vi forholdet mellom vassføring og overløpshøgde. I
praksis brukes betegnelsen oftest om evnen til å lede vann over terskelkro-
na ved en gitt maksimal vannhøgde.

Strømning over en terskel kan illustreres som på figur 7.36.

Grensen for innvirkning av undervannet på vannstanden oppstrøms settes
gjerne ved:

H,, = 2/3 Ho (3.21)

H„ = undervannstanden
H,)  = overløpshØgden

(begge referer til Øverste punkt på terskelkrona)
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Figur 7.36 Strømning over en forholdsvis låg terskel med stor vassføring. Under-
vannet nedstrøms står over terskelkrona. Påvirkninga på vannstanden oppstrøms
avhenger hovedsakelig av undervannets høgde, men til en viss grad også av hvor-
dan overløpet er utformet.

Dette er en grov praktisk grense. Erfaringer har vist at undervannet kan
stige enda høgere uten at det får merkbar innvirkning på vannstanden opp-
strøms.

H„ finner vi av avløpskurven for terskelstedet uten terskler.
Kapasiteten kan beregnes etter formelen for fritt overløp, se 3.7.2, for-

mel (3.29).
Nedenfor er formelen omformet til:

Q=2/3•µ•b•c•2g•H 3i2 (7.1)

Q = vassføring

p = overløpskoeffisient

b = terskelbredde

c = korreksjonsfaktor for undervann

H = summen av overløps- og hastighetshøgde (Ho + v02/2g)

Overløpsfaktoren C i (3.29) er i (7.1) erstattet med overløpskoeffisienten
p, og det er innført en korreksjonsfaktor c for høgt undervann.

Praktisk anvendelse av formel (7.1) betinger riktig valg av p- og c-verdier:
for en ideell terskel som tilsvarer figur 3.14 og ligning (3.28) er p = 0,557
ogc=1g

p varierer blant annet med overløpshøgden og terskelens høgde, tetthet og
utforming. I litteraturen finnes verdier for både C og µ. Fordelen med p er at
den er dimensjonsløs, mens c oppgis i mii2. Forholdet mellom tallverdiene er
C = 3,O7µ. Tabell  7.5  viser verdier av p for noen ulike terskelkroneformer.

Strømmen skifter som regel karakter idet Hu øker utover 2/3 Ho. Inntil
denne grensen er korreksjonsfaktoren c tilnærmet lik 1, men minker ved
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Tabell 7.5 Overløpskoeffisient p for ulike  terskel  kroneformer

p Form på terskelkrone
..

F 0,5 .._ bred,  vannrett,  skarpkantet
i

0,55 - - bred, vannrett,  avrundede kanter (inkl. type B)

0,65 f.  avrundet,  oppstrøms skråning er loddrett,  nedstrøms
skråning er hellende

9
0,70 y - takformet med avrundet krone (type A)

økende undcrvannshøgde. Tabell 7.6 viser at c også avhenger av opp-
strØms skråning ved høgt undervann.

Korreksjonsfaktoren c i tabell 7.6 er bestemt etter et stort antall for-
sØksserier og har vist seg å variere med forholdet H1,/H0 og med helningen
(a) på terskelens oppstrømsside, se figur 7.36.

Tabell 7.6 Korreksjonsfaktor c
., .. ...

H„/Ho
.

c
'

HJ Ho
... ....

c  a=90 c a- 15
.

; 0,10 0,998  ; 0,75 0,68 0,91

j 0,20 0,996 0,80  1 0,63 ! 0,89

j 0,30 0,991 0,85 0,54
I

0,86

J 0,40 0 ,983 0 ,90 0,44 0,73

} 0,50 0 ,972 " 0,95 j 0,28 0,53

i  0,60 i 0,957 1,00 0,00  ; 0,00

0,70  ;
.

0,933
.. ......

Overløpshøgde
OverløpshØgden er nivåforskjellen mellom vannflata like oppstrøms ter-
skelen og terskeltoppen. For et fritt overløp kontrolleres den ved at vi går
ut fra kritisk strømning, som inntreffer et eller annet sted på terskelkrona
avhengig av vassføringa. På dette stedet er

33
42 (3.6)kritisk dybde (regnet over terskelkrona) y,, _
S

kritisk hastighet  V =  Ky  (3.26)
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Lågt undervann

Overløpshøgden beregnes etter formelen:

Ho = y, + (ve - v0,2)/2g - (1 + k„) (7.2)

v0 = tilløpshastighet

k, = koeffisient for akselerasjonstap = 0,2

HØgt  undervann

Overløpshøgder for terskler med høgt undervann beregnes tilnærmet med
likningen:

Ho = H„  + k;, - (vi2 - V02)/2g + k, • (v12 - v22)/2g + (V12 • L)/(M2 • R4/-3) (7.3)

v2 = hastighet nedenfor terskelen

kr = koeffisient for retardasjonstap = 0,8

L = avstanden mellom snittene opp- og nedstrøms terskelen

M = Mannings tall

R = hydraulisk radius

Figur 7.37
Kapasitetskurve for
betongterskler med

lågt undervann  med
overløpskoeffisient

p = 0,65. Demnings-
kurverfor undervann-
standene 0,8; 1,0; 1,2;

1,4; 1,6 og 1,8 ved
hØgt undervann.

Betongterskler
Ved betongterskler med
lågt undervann  vil
overløpskoeffisientens

variasjon med over-

løpshøgden være så li-
ten at vi generelt regner

med p = 0,65. Ved  hØgt

undervann  vil korrek-
sjonsfaktoren c medfø-
re at kapasitetskurvene
blir noe annerledes. I
figur 7.37 vises kapasi-
tetskurven for betong-

terskler med overløp-
skoeffisient µ = 0,65,
og demningskurver for
ulike, høge undervann-
standshøgder.
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Løsmasseterskier
På grunnlag av erfaring
og forsøk har man kom-
met fram til g-verdier for
terskler bygd av lØsnias-
ser ved  låg undervann-
stand.  Forsøk ved Vass-
drags og havnelahorato-

riet gav verdier mellom

0,52 og 0,63, mens må-
linger ved noen eksperi-
mentterskler i Tokke-
vassdraget gav til dels
betydelig lågere verdier.
Oppsummert viser re-
sultatene at p kan varie-
re fra ca 0,4 til 0,65 når
vassføringa varierer fra
0,5 til 9 m=;/s pr meter
terskelbredde. Dette vi-
ses i figur 7.38.

Ved høg undervann-

stand vil korreksjons-
faktoren c medføre at

kapasiteten blir noe an-

nerledes. I figur 7.39 vi-

ses kapasitetskurve med
overløpskoeffisisent et-
ter kurven i figur 7.38,
som gjelder ved  låg
undervannstand,  og dem-
ningskurver for høgere

undervannstander.
Ut fra forsØksresulta-

tene ved Vassdrags- og

havnelaboratoriet ble det
trukket følgende hoved-
konklusjoner når det gjel-
der kapasiteten til løs-
masseterskler:

3.0

2.8

2.6

22

2.0

1.8 - -Hu=  1.8m

16
Hu=  1.6m

H u = 1.4 m
1.4 H u = 1.2 m

12 ----Hu=1.0m

- - -Lågt undervann
1.0

0.8-
Topp av  steinene
på terskelkrona

-----0.6 = Ho - - -_..-
Nr ----

0.4 - - - --:r==

0.2 Ho = overløpshøgde i m

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Vassføring i  m3 Is  pr. m bredde

Figur 7.38
Variasjon i
overløpskoeffisienten
ved ulik vassføring pr
meter terskelbredde,
løsmasseterskler,  låg
undervannstand.

Figur 7.39
Kapasitetskurve for
terskel  ved  lågt
undervann,  og
demningskurver for
løsmasseterskel med
de høge undervann-
standene  1,0; 1,2; 1,4;
1,6 og 1,8.
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Vassdragstw" ral

• Kapasiteten er avhengig av tykkelsen på terskelkrona - økende krone-
tykkelse gir redusert kapasitet.

• Steinstørrelsen i plastringslaget på terskelkrona innvirker på kapasite-
ten.

• Kapasiteten er bare i liten grad påvirket av nedstrøms terskelskrånings
helning når I > 1, (I = terskelhelning, I, = kritisk helning).

• Kapasiteten Øker noe ved økende overløpshøgde, relativt til terskelhøg-
den h.

• Kapasiteten avtar dersom undervannet stiger over en viss grense Hu >

ca 2/3 Ho.

Om kapasiteten over en enhetsbredde defineres som q = C .  H03/2 der

q = vassføring pr breddemeter

C = overlØpsfaktor

Ho = overlØpshØgde

vil vi ved å øke overlØpshøgden med d/6, hvor d er steindiameter på ter-
skelkrona, få et entydig uttrykk for kapasiteten etter formelen:

q = C • (Ho + d/6)3/2

eller regnet over hele terskellengden L:

Q=L.C.(Ho.d/6)3/2

Diagrammene i figur 7.40 gir kapasiteten til løsmasseterskler med over-
lØpshØgder Ho opp til 3,0 m. Kapasiteten er mindre med slak skråning
(1:12) enn med bratt (1:6).

Terskeloppstuving
En terskel vil heve vannstanden på oppstrØmssiden i forhold til nedstrøms-

siden. Denne hevingen kalles oppstuving og finnes av likningen:

h=Hø-Hu-L.I

L = lengden fra oppstrØms- til nedstrømssiden

I = fall på energilinjen uten terskler

For å beregne oppstuvinga på et bestemt sted lenger oppstrøms terskelen,
nytter vi den tilnærmede formelen:
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3.0 ........... Stein 20-25 cm 1:12 ;
Stein 60-70 cm 1:6

2.8 0 Observerte data fra

2.6 x Utførte terskler

2.4-

2.2-

2.0-
E
w 1.8
v
0
ø 1.6 -
CL

m 1.4

O

II 1.2 O
0 0
2

1.0 0
x.

0.8 0
x ° Topp av steinene

på terskelkrona
Ho

y,4E-°'
0

0 2 4 6 8  1,0

Vassføring i m3Is pr.  m bredde

x =h-I • L (1 -(I' L)/4h))

x = oppstuving i avstanden L fra terskelen

h = oppstuving like ovenfor terskelen

I = vannlinjens fall uten terskel

L = avstand fra terskelen

x l
h v

Figur 7.40
Kapasitetskurver
som bygger på
forsøk utført ved
Vassdrags- og
Havnelaboratoriet.

Figur 7.41
Terskeloppstuving.
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En stabil terskel vil etter en stund få utviklet stabile omgivelser med stabil
erosjonsgrop, dekksjikt og strømningsforhold. Årlige variasjoner i vassfø-
ringa vil selvsagt også gjenspeile seg i terskelkonstruksjonen, men større
endringer bør ikke inntreffe etter den første tilpasningen. Årlig tilsyn, spe-
sielt etter flomperioder, er derfor viktig.

Betong og tre

For terskler i betong er fundamentet spesielt viktig. Betong direkte på fjell
gir god stabilitet og tetning. Treterskler krever god forankring. Bygger vi

treterskler i elver med vannhastighet og vassføring av en viss størrelse, hør

vi bruke trestokker eller stålprofiler som forankring. Medfører terskelen
fritt vannfall, noe betong og treterskler ofte gjør, er fundamentering og eta-
blering av styrtseng viktig slik at vi unngår undergraving.

kan stabilitetsutfordringene
Forankringen må være god, men stabiliteten er i tillegg avhengig av stein-
størrelsen og fonnen på steinen som brukes. Store påkjenninger på terske-



len krever store og kantete steiner som kan kile seg fast i hverandre,  såkalt
«buevirkning ».  Sprengstein egner seg spesielt godt fordi den gir større og

flere  kontaktflater  med friksjon enn runde steiner.  Den kiler seg også lette-
re fast .  Steinene bør legges slik at konstruksjonen låser seg fast ved vann-
trykket,  gjerne med en svak helning medstrøms .  Størrelsen på dekkstein-
ene er en funksjon av vassføring og helning på  nedstrØms  terskelskråning.
Steinene må ligge tett sammen . Det anbefales  ikke å fylle småstein i hull
som oppstår fordi dekksteinene ikke ligger tett nok, fordi dette  bare fører til
utvasking av småstein og dernest undergraving.  Det er imidlertid viktig å leg-
ge ut et velgradert filterlag av grus, stein  og/eller duk  før dekklaget legges.

Som alternativ til dekksjikt av sortert stein som er stabilt straks steinen
er lagt, kan vi lage dekksjikt av usortert samfengt masse med nok store
steiner,  slik at det etter hvert kan danne  seg et  utvasket stabilt dekksjikt til-
passet vassføring og vannhastighet .  Denne metoden krever mer masse i ut-
gangspunktet ,  men slik masse er ofte lettere å skaffe.

Ved bruk  av bare ett lag ensgraderte masser må vi nøye sikre oss at fil-
termassene under plastringen er sammensatt av sammenhengende og til-
strekkelig  grove  masser.  Bruk av samfengte masser krever tykkere lag, ca
1,5 • d, hvor  d er diameter av de største steinene. Kravene til filtermassen
kan reduseres noe ved denne typen plastring. Benyttes ensgraderte masser
som plastringslag må vi passe på at filterlaget består av sammenhengende
masser av tilstrekkelig størrelse, slik at vi ikke får brudd.

Tersklene bygges ofte  i form  av en litt butt, avrundet plog med spissen
mot strømmen .  Erfaring har vist at avrundet form gir bedre stabilitet, dess-
uten er den ofte en bedre løsning med tanke på landskapet.  Toppsteinen,
spesielt i strømterskler, bør være stor og tung med god forankring og hel-
ning medstrøms .  Det er også viktig at nedstrøms terskelskråning består av
stein som kan stå imot vannkreftene. Blir disse  flyttet på  av vannet,  vil ter-
skelen falle sammen.

Når det  står vann på nedsiden av løsmasseterskelen ,  kan stabiliteten øke
fordi  vannets eroderende virkning  vil bli svekket.  Slak  nedstrØms  terskel-
skråning vil også gi god stabilitet.

I bratte elveløp bør terskelfoten legges  i selve  brekkpunktet,  både av
hensyn til stabilitet og landskapsinntrykk.

I de tilfellene det ikke er nødvendig å forsterke terskelfoten eller etable-
re styrtseng,  er det viktig at elvebunnen  ikke  punkteres under anleggsar-
beidene. Slike punkteringer  vil være svært  utsatt for erosjon. Dersom vi
skal bruke masse fra elveleiet til byggearbeidene ,  må den derfor hentes
ovenfor  terskelen,  og helst fra en strekning med sterkere fall enn på ter-
skelstedet.
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Figur 7.43 Diagrammet til venstre viser bruddvassføring q i m3/s/m, ensgraderte
masser. Diagrammet til høyre viser bruddvassføring q i m3/s/m, samfengte masser.

LaboratorieforsØkene  utført  av Vassdrags-  og havnelaboratoriet omfat-
ter stabilitetsundersØkelser av ensgraderte og samfengte steinmasser av
både rund og sprengt stein  (Tvinnereim  og Solvik, 1973a og b). Se figur 7.43.

Det er viktig å være  klar over  at det er utførelsen på anleggsstedet som
avgjør  stabiliteten .  En terskel av løsmasser er bare så stabil som terskelens
svakeste punkt.
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8.1 Innledning

8.1.1 Anvendelse av ulike typer masser
Stedegne materialer som stein, grus, morene og jord er mye brukt til byg-
ging av dammer, forbygningsanlegg, terskler, vegfyllinger o 1. Stein og
steinmaterialer som er foredlet i knuse- og sorteringsanlegg inngår også i
betong og asfalt brukt til dammer, bruer og veganlegg.

Det kan være både miljøvennlig og økonomisk å bruke stedegne mate-
rialer. Men uttak av stein og grus og oppbygging og drift av knuse- og sor-
teringsverk byr også på store utfordringer, ikke minst når det gjelder støy,
støv og forurenset avløpsvann.

I hektiske utbyggingsperioder kunne tidligere enhver bergknaus repre-
sentere et potensielt steinbrudd. I høgfjellet er mange morene- og grusfore-
komster brukt til tetningskjerner og overgangssoner i de mange store fyl-
lingsdammene som ble bygd 1960-, 1970- og 1980-åra.

I tettbygde strøk er det stor etterspørsel etter brukbare masseforekom-
ster, både løsmasser og fast fjell. For grunneierne representerer forekom-
stene ofte store økonomiske verdier. Kommunene legger imidlertid strenge
restriksjoner på alle former for masseuttak og styrer nyetableringer og ut-
videlser gjennom den vanlige byggesaksbehandling etter plan- og byg-
ningsloven. Vassdragsloven kommer til anvendelse ved masseuttak som
berører vassdrag.

Elvegrus er i mange tilfeller et førsteklasses og ettertraktet byggemate-
riale, som bl a brukes til filter- og fyllmateriale i løsmasseterskler og for-
bygningsanlegg, til produksjon av betong og til bære- og slitelag i veger.

Dette materialets gode egenskaper kommer av at svake og ustabile minera-
ler er vasket og slipt vekk, samtidig som avsetning i rennende og stillestå-
ende vann gir god sortering i grovhetsfraksjoner.
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8.1.2 Stein og steinmaterialer
Ny sprengnings-,  knuse-  og sorteringsteknikk har gjort det enkelt og rimelig å
produsere steinmaterialer i store mengder,  både samfengt  (alle sorteringer)
og i utsorterte størrelser,  kvaliteter og sammensetninger.  Stein og steinmate-
rialer er uten sammenlikning det mest anvendte materialet til forbygninger.

Steinkvaliteten er viktig .  Skifrig stein med lite bestandige mineraler gir
liten motstandskraft mot slitasje fra vannstrøm,  isgang og frostsprengning.
Harde bergarter som granitt,  gneis og gabbro egner seg godt .  Bortsett fra
enkelte dalfører og distrikter har de fleste steder i Norge heldigvis nok fjell
av god kvalitet .  I letingen etter høvelige steinforekomster kan geologer yte
verdifull hjelp.

Erosjonssikring i bratte elver med sterk gravende kraft krever plastring
med store steiner av harde og slitesterke bergarter.  Skal vi derimot stabili-
sere og sikre foten av leirskråningene langs de mer stilleflytende elvene
mot ras og erosjon ,  kan skifrige , bløte  bergarter være billige og tilstrekke-
lig gode byggematerialer.

Moderne dambygging utnytter stedegne byggematerialer på en avansert
måte. Norges største fyllingsdam ,  Storvassdammen ved Ulla-Førreverke-
ne, er eksempel på dette, se figur 8.1. Hele damkroppen på ca 10 millioner
kubikkmeter er bygd opp av stein fra nærliggende steinbrudd  -  fra de in-
nerste tetnings- og filtersonene til den ytterste plastring og kronebeskyttel-
se. Samfengte steinmasser er transportert fra steinbruddet til foredling i
avanserte knuse-  og sorteringsprosesser i produksjonsanlegg som var bygd
opp spesielt for denne dammen .  Det eneste byggematerialet som i noe om-
fang er tilført utenfra,  er oljebasert asfalt i tetningskjernen.  Råstoff til as-
falten hentes som kjent noen mil lenger vest ,  fra bunnen av Nordsjøen.

8.1.3 Grus, sand og jord
Fyllmasser er det stort behov for i mange typer flom- og erosjonssikrings-
tiltak. I prinsippet kan vi anvende alle typer løsmasser, også fine materialer
som sand, silt og leire, så lenge filterkriteriene oppfylles og kravene til ero-
sjonssikkerhet tilfredsstilles, se kapitlene 4 og 6. Fyllmasser av dårlig kva-
litet kan enkelte steder brukes i kombinasjon med filterduk mot steinlaget
og grunnmaterialet.

Organisk materiale som myr- og moldjord er ustabilt og bør unngås i
fyllinger som skal holde stabil form og høgde i framtida. Myrjord er imid-
lertid noe brukt som tetningsmateriale i mindre dammer. Moldjord, gjerne
iblandet andre typer løsmasser, er det beste vekstmaterialet for vegetasjon
og er mye anvendt til dekning av steinfyllinger o 1, se kapittel 5.
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Naturlig lagret stein, grus og sand er mye brukt som byggemateriale til
vannbyggingsformål. De samme materialene er også sterkt etterspurt til
f eks vegbygging og tilrettelegging av boligfelter. I enkelte tilfeller vil vi
kunne tilfredsstille behovet for masse ved å fjerne oppstuvende elveører.
Dersom det er mulig, bør slike uttak inngå i en eventuell forbygningsplan,
ellers må masseuttaket vurderes som et eget vassdragsinngrep, se 8.3 og
kapittel 12.

8.2 Massetak

8.2.1 Generelt om massetak
I dag legger kommunene sterke restriksjoner på etablering av nye masse-

tak. Plassering og utforming krever grundig planlegging og tidkrevende
godkjenningsprosedyrer etter plan- og bygningsloven og - i enkelte tilfel-
ler - forurensningsloven og vassdragsloven, se kapittel 12.

Økonomiske og driftsmessige grunner taler for å anlegge massetak så
nær byggestedet som mulig. Dette er ikke alltid enkelt. Miljøhensyn og
kvaliteten på de tilgjengelige massene gjør at byggematerialene i mange
tilfeller må hentes langt borte. For forbygningsanlegg er det likevel sjelden
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Figur 8.1 Storvassdammen ved Ulla-Førre i Rogaland kjennetegnes av intensiv
utnyttelse av knust og sortert stein.
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med transportavstander på mer enn 10-12 km. Sammenliknet med tilsva-
rende anlegg i andre land representerer slike avstander små problemer.

Når massetak planlegges, er det mange hensyn å ta:

massenes mengde, kvalitet og egnethet

. eiendomsforhold

ø transportveger

• driftsforhold

* varighet og miljøforhold i uttaksperioden

• landskapsform og framtidig utnyttelse av området

Landskapsarkitekter kan med fordel tas med på råd om plassering og ut-
forming av massetak.

Ulike forutsetninger gir ulike muligheter for massetak og dermed ulike
løsninger. Stein til vegbygging vil f eks så langt råd er tas fra skjæringer i
veglinjen. Steinbrudd til dambygging plasseres ofte i neddemmingssonen
inne i magasinet, i flomkanaler osv.
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Figur 8.2 I Gråelva, StjØrdal, brukes leire og jordmasser til oppbygging av stabi-
liserende sidefylling, delvis sammen med bløte og skifrige bergarter i plastringslaget.



Steinbrudd for forbygninger, terskler og liknende vassdragstekniske an-
legg er vanligvis relativt små i omfang sammenliknet med steinbrudd for
store fyllingsdammer. De fleste masseuttak er på noen få tusen kubikkme-
ter, i sjeldne tilfeller opptil 50 000-100 000 m3.

1 mange forbygningsanlegg er det brukt overskuddsmasser fra vegbyg-

ging o 1. Noen steder dekkes steinbehovet fra ur i nærheten, men ikke all-
tid med like godt resultat. Det vanlige er at vi må skaffe stein og andre
masser fra gamle steinbrudd eller massetak, eller at vi må etablere nye.

Med massetak for vassdragsanlegg mener vi vanligvis steinbrudd og
lØsmassetak på land, i noe mindre grad løsmasseuttak (grusgraving) i vass-
drag.

8.2.2 Tekniske krav
Når stedet for masseuttaket er avklart og godkjent, må vi planlegge drift og
produksjon. For alle typer massetak er det viktig å få utredet:

mengden på uttaket og varigheten av driften

atkomstforhold, vegbygging og avdekning

kapasitetsbehov, driftsopplegg og behov for nøkkelmaskiner

sluttforming og sluttdeponering av avdekningsmasser

Spesielt for steinbrudd:

pallhøgder og antall paller

horutstyr, bormønster og sprengningsmetode

steinstørrelser og sorteringsbehov

• steinbehov og salvestØrrelser

Når det gjelder planlegging av massetak og de enkelte arbeidsoperasjone-
ne, viser vi til erfarne anleggsfolk og til spesiallitteratur. I håndbøker og
brosjyrer fra sprengstoff- og maskinfabrikanter finner vi mye informasjon.
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8.2.3  Krav til  landskap og miljø
Vi skiller mellom to hovedtyper av massetak:

;ir massetak i løsmasser, f eks grustak

is massetak i fjell (steinbrudd)

De to hovedtypene stiller relativt like krav til lokalisering og sluttforming.
Når det gjelder etterbehandling, er imidlertid kravene og mulighetene for-
skjellige.

Lokalisering
Landskapstypen på stedet er avgjørende for lokaliseringen. Inngrepet skal
så langt det er mulig harmonere med omgivelsene. Grovt sett skiller vi
mellom åpent, sammensatt og lukket landskap.

Åpent landskap  (store dimensjoner) er krevende. Inngrepet er vanskelig
å skjule, og det vil være synlig over store avstander. Små inngrep er særlig
problematiske. De vil lett kunne skape terrengformasjoner som ikke har-
monerer med de store linjene. Større inngrep kan lettere tilpasses terreng-
ets storskalakarakter. På grunn av fjernvirkningen er det svært viktig med
en gjennomtenkt utforming.

Sammensatt landskap  (store og små dimensjoner) gjør det forholdsvis
enkelt å innpasse både store og små inngrep. Små inngrep kan vi legge i
skjul av store terrengformasjoner, mens større inngrep kan skje ved at vi
fjerner deler av terrenget. Området kan likevel beholde sin sammensatte
karakter.

Lukket landskap  (store og små dimensjoner) preges av «vegger», ofte
fjellsider. Disse avgrenser et definert, lukket rom som utgjør den store dimen-
sjonen. Inngrep i veggene er svært synlige og må utformes med stor om-
tanke. Innenfor det lukkede rommet kan det være flere mindre terrengforma-
sjoner på «golvplanet». Her kan inngrepene innpasses ved at enkelte ter-
rengformasjoner fjernes eller gis en ny form som harmonerer med resten.

Med tanke på fjernvirkningen er det tre hovedregler som bør følges:

Brudd på silhuettlinjer bør unngås.

Naturlige terrengformasjoner bør om mulig dekke mot innsyn.

Nye terrengformer skal harmonere med stedets karakter.

Ved planlegging av store masseuttak bør vi gjennomføre følgende under-
søkelser:
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Vegetasjon

Viktige og sjeldne vegetasjonssamfunn i og nedenfor uttaksområdet bør

registreres, da massetak kan føre til endringer i vanntransporten til de ne-
denforliggende områdene.

Lokalklima
Massetakets innvirkning på kaldluftstrØmmer og vindretninger sjekkes.

Kulturminner
Fornminner og nyere tids kulturminner registreres.

Naboforhold
Skjerming mot støy, støv og innsyn innarbeides i planene dersom masseta-
ket ligger i nærheten av bebyggelse.

Grunnvann

Uttak hør ikke skje dypere enn 1 m over høgeste grunnvannsnivå.

Utforming
Det bør utarbeides en uttaksplan med etappeinndeling. Planen skal omfat-
te mengder, tidsetapper, uttaksretninger, riggplass, mellomlagring av av-
dekningsmasser (skjermende voll mot naboer o a), visuell avskjerming og
støyskjerming, etappevis istandsetting og beplanting. Planen bør ta hensyn
til at driften skal kunne stoppes midlertidig eller permanent etter hver etap-
pe. Grensene mellom etappene må derfor tilpasses de naturlige terrengfor-
masjonene på stedet.

For steinbrudd må eventuell terrassering i «paller» innarbeides i uttaks-
planen. Pallhøgdene hør ikke overstige 7-8 m, og bredden bør være 8-10
m. Den Øverste kanten bØr skråsprenger for å få en naturlig overgang.
Finknust materiale hØr bli liggende igjen på de flate partiene.

Uttaksplanen bør presenteres på kart , i snitt og i en beskrivelse.
I uttaksperioden er det viktig å holde god orden i massetaket. Da ut-

taksperioden kan bli svært lang, er opprydding og istandsetting viktigere
her enn ved andre typer anlegg. Anleggsområdet må alltid være forsvarlig
sikret med skilt, om nødvendig også med gjerder.

Transportveger
Massetransport med tungt hjulgående utstyr som dumper eller lastebil re-

presenterer kraftige påkjenninger på transportvegene. I mange tilfeller vil
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det være tilstrekkelig å forsterke eksisterende veger mellom massetaket og
elva. Dersom vi må utvide eller forsterke vegene, skal dette skje på en mest
mulig skånsom måte, dvs med minst mulig terrenginngrep. I fuktige perio-
der kan vi bli nødt til å akseptere transportavbrudd.

Dersom vi må bygge nye veger, er trassvalget viktig. Skal den nye ve-
gen bli varig, er det viktig med en diskret og harmonisk linjeføring. Skal
vegen derimot fjernes etter bruk, må vi legge størst vekt på sluttresultatet.
Nye veger hør i utgangspunktet fjernes etter endt anleggstid, dersom det
ikke er spesielle grunner til å beholde dem.

Dersom forholdene ligger til rette, bør vi utnytte mulighetene for veg-
løs, terrenggående transport. Den kan skje om sommeren, når grunnen er
fast og tørr, eller på tela mark om vinteren. Da kan vi i enkelte tilfeller kla-
re oss uten vegbygging. I andre tilfeller kan vegbygginga begrense seg til
skogrydding, snøpakking eller annen tilrettelegging. Vegløs transport er
ofte økonomisk fordelaktig, og den kan spare terrenget for tunge inngrep.
Men fordelene kan fort snu seg til ulemper dersom det blir væromslag med
mye regn om sommeren eller teleløsing om vinteren.

Ved vegløs transport bør vi ha faste, merkede løyper. Traseene legges opp
ved forhåndsbefaring der vi tar hensyn til transportavstander, grunnens be-
skaffenhet, vegetasjon, dyre- og fugleliv og mulighetene til å sette terreng-
et i skikkelig stand etter at transporten er avsluttet. Løypene bør merkes godt.

I helt spesielle tilfeller, der grunnen er fast og transportbehovet for-
holdsvis beskjedent, kan det imidlertid være fordelaktig å fordele trans-
portbelastningen på terrenget, slik at vi unngår skader av betydning.

Uansett forberedelser og godt planlagt gjennomføring: Transport vil
normalt medføre både terrengskader og forurensning, det siste ved at grus,
sand og humus vaskes bort, eller ved at olje og diesel lekker ut fra an-
leggsmaskinene. For at forurensningsskadene ved uhell skal være minst
mulig, kan det være en fordel å benytte vegetabilske oljer.

Graden av terrengskader og forurensning vil avhenge av vær- og føre-
forholdene i transportperioden. Derfor blir transportene vanligvis lagt til
de deler av året hvor forholdene normalt er gunstige - barfrostperioder
vinterstid og senvår og om sommeren. Høsten kan være en usikker perio-
de, særlig på Vestlandet og i Midt-Norge.

Etterbruk og terrengbehandling
Flere hensyn spiller inn ved sluttforming av massetak, veger og riggområde:

v omgivelsene

u etterbruken av området
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r etablering av vegetasjon

I jordbrukslandskap  eller i  skog og på beiteland bØr skråningene ikke være
brattere enn 1:3. For dyrka mark er det vanlig å regne 1:6 som bratteste
grense.

Grovt materiale har dårligere vannhusholdning enn fint materiale og
krever derfor slakere skråninger. Skråninger som består bare av silt og lei-
re må også gjØres slakerc for å unngå erosjon (1:5-1:10). Er skråningene
langstrakte og består av lett erodcrbart materiale, bør det plantes rasktvok-
sende busker og trær med dypt rotsystem.

SØrvendte skråninger bør være slakere enn nordvendte, da de er mer ut-
satt for tørke.

For å få best mulig landskapstilpasning bør vi gi skråningene noe vari-
erende fall med avrundet topp og fot.

Det er viktig å ha klart for seg at plassering og forming av massetak er

en viktig del av det totale flom- og erosjonsssikringsanlegget.

ULIKE TYPER MASSETAK KREVER ULIK BEHANDLING

8.2.4 Steinbrudd
Ved uttak av steinmasser til bygningsformål må vi gjennomgå og vurdere
arbeidsmetoder og landskapshensyn. Her er noen viktige punkter:

,u terrenget rundt massetaket

gyt, innsyn og skjerming

uttaksplan med tanke på god sluttform
,, anvendelse av avdekningsmasser

ti, trinnvis istandsetting

etablering av vegetasjon

Et steinbrudd får lett en stiv form, og det krever god planlegging for å få et

godt sluttresultat. Det er Ønskelig at vi plasserer steinbruddet i en land-

skapsform som kan få naturlig preg etter olaformingen. I figurene 8.3 og
8.4 vises i skjematisk form «gnagemetoden» (uheldig) og «amputerings-
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Gnagemetoden

Figur 8.3
Gnagemetoden gir
dårlig tilpasning til

landskapet.

Amputeringsmetoden

Nye koter
Horisontalsnitt

I.

Koter

Avrundet utspring

Figur 8.4
Amputeringsmetoden
kan gi god tilpasning

til landskapet.

' Vertikalsnitt

i Avslutte mot naturlig oppsprekking

Fjerne utstikkende rygg



metoden» (god) som eksempel på metoder for uttak av stein og forming av
steinbrudd.

Avdekningsmasser må mellomlagres med tanke på gjenbruk i istandset-
tingsfasen. Figurene 8.5 og 8.6 viser hvordan avdekningsmasser i uttaks-
perioden også kan nyttes til å skjerme mot innsyn. Til slutt føres massene
inn i bruddet og jevnes ut, og det legges til rette for vegetasjon.

Uttak fra eksisterende steinbrudd hør skje med tanke på å forbedre
steinbruddets eksisterende form. Terrassering og skråsprengning er viktige
hjelpemidler for å få gode sluttformer.

STEINBRUDD BEHØVER IKKE Å  FORBLI STEINBRUDD  FOR ALL  FRAMTID

Avdekningsmasser er svært verdifulle når vi skal sette i stand steinbrudd,
og de må tas godt vare på. Av og til kan det være nødvendig å supplere med
andre finstoffboldige masser for å kunne skape ønskelig form og grobunn
for vegetasjon.

8.2.5 Løsmassetak
Plastringsstein til forbygningsanlegg kan også hentes fra Løsmassetak i
form av steintipper og steinurer eller raskjegler.

Uttak fra steintipper som ligger igjen etter utsprengning av tunneler,
vegskjæringer o 1 er svært vanlig, særlig i områder med kraftutbygging el-
ler store veganlegg. Slike steintipper gir ofte gode muligheter for utfor-
ming. De grove steinmassene som gjerne er mest etterspurt, finnes i størst
mengde i foten av tippskråninga og som bunnlag i tippen. Etter uttak må
tippskråningene slakes ut og formes mest mulig lik resten av formen på
tippen eller det tilstøtende terrenget. Det kan være nødvendig å dekke til
med jord e 1 for å få fram Ønsket vegetasjon.

Steintipper fra kraftutbygging er underlagt offentlig tilsyn, og masseut-
tak skal godkjennes av kraftverkseieren og av NVE. Figur 8.9 viser ek-

sempel på en ferdig formet kraftverkstipp ved Nea i Selbu, Sør-Trøndelag

(Nedre Nea Kraftverk). Her er en elveterrasse tatt i bruk som tipp, ferdig-
formet i 1989 og tilsådd med grasfrø samme år. Det ble plantet furu og en
del lauvskog i 1990. Bildet er tatt i 1996 og viser også en del naturlig inn-
vandring av gråor. Kantskogen mot elva ble bevart. I en slik ferdig formet
og tilgrodd tipp vil masseuttak være svært uheldig.

309



Figur 8.5
Avdekningsmasser

skjermer mot innsyn i
driftsperioden og føres

inn i  steinbruddet og
skjuler dette som del

av istandsettingen
etterpå. Hel tildekning.

Forming og tildekking av steinbrudd

Avdekningsmasse

i
' i Skråspreng øvre del av bruddveggen

2 Hvis mulig bør sprengsteinen formes

3 Dekk til skråningen med avdekningsn

Figur 8.6
Avdekningsmasser

føres tilbake til
steinbruddsområdet.

Vegetasj onsetableri ng
på terrasser/paller.

Sluttforming av steinbrudd
Jordpåføring og planting
på terrasser.

Avdekningsmasse

Dersom bruddveggene er høye,  og tilgangen
på avdekningsmasser er begrenset, bør
bruddveggene skråsprenges noe:

Det skal anvendes treslag som
finnes naturlig i området.

Ved langvarig uttak kan det være aktuelt  å  skjerme
bruddet mot innsyn, støy og støvplager



Figur 8.7 Tilførsel av matjord i uheldig plassert og utformet steinbrudd.

Figur 8.8 Steinuttak tilpasset terrenget og bergartens vertikale lagdeling. Romslig terrassert
forland og god adkomst til elva.
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Som nevnt kan steinuttak også finne sted i raskjegler og steinurer, sær-
lig på Vestlandet. Slike uttak skal foregå med varsomhet. Steinmassene

står ofte i bratte skråninger som vanskeliggjør god sluttforming. De er

dessuten ustabile og rasfarlige og kan være en sikkerhetsrisiko for perso-

ner og maskiner som arbeider med masseuttak eller sluttforming.

Innsyn og beliggenhet er viktige faktorer som vi må ta hensyn til. At-

komstveg og uttaksretning må planlegges slik at det blir mulig å bevare det
skogholtet som gjerne er der fra før, og som skjermer mot innsyn utenfra.

Massetak hvor det tas ut løsmasser som morene, grus, sand og silt/leire er
som regel enklere å sluttforene enn steinbrudd. Også her er det viktig å
planlegge uttaket nyrye. Hovedprinsipper for slike uttak er:

Unngå viktige eller særegne landskapsforrner.

, Gi massetaket en mest mulig naturlig form.

r Unngå bratte og høge skråninger.

s, Form massetaket med myke overganger til naboterreng.

Ta vare på avdekningsmassene. De skal brukes i sluttformingen.
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Figur 8.9 Vellykket steintipp ved Langsmoen, Nedre Nea Kraftverk, Selbu. Det er
viktig å bevare ferdigbehandlet steintipp urØrt.
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Det må etableres vegetasjon som er mest mulig lik den som var der fra før,
eller som finnes i naboterrenget

Figurene 8.10 og 8.11 viser anleggsarbeid og sluttresultat ved forming
av morenetak for Tevladammen i Meråker, Nord-Trøndelag. Merk de lang-
strakte terrengformene.

8.3 Masseuttak i elver

8.3.1 Generelt om masseuttak i elver
I elvene og fjordhunnene ligger det store mengder grus av god kvalitet. I
de senere årtier er det flere steder tatt ut mye mer grus enn vassdraget har
kunnet erstatte. Resultatet er blitt hunnsenking og erosjon med følgeskader
for millioner av kroner på brufundamenter, forhygninger, fiskeplasser o a.

Lovverket er tatt i bruk for å hindre slike uheldige uttak, se kapittel 12.
NVE anbefaler kommunene å lage rammeplaner for masseuttak i vassdrag.
I noen tilfeller vil NVE kreve at slike planer legges til grunn for vurdering
av enkeltuttak. Dette vil spesielt gjelde vernede vassdrag eller vassdrag
med spesielle massetransportforhold. Masseuttak skal alltid vurderes i for-
hold til gjeldende lovverk av fagkyndige personer. Berørte myndigheter, i
første rekke kommunen, fylkesmannen og NVE, skal også vurdere det
planlagte uttaket. Uttak skal ikke skje før det foreligger godkjenning fra
myndighetene. Uttakstillatelsen kan eventuelt gis på visse vilkår som utta-
keren må innfri.

Hovedprinsippet i vassdragsloven er at alle inngrep i elver er forbudt
dersom de kan påføre rettighetshavere, naboer og allmennhet skade. Det
inå skaffes lovlig adgang til inngrepet. I prinsippet er grusgraveren erstat-

ningspliktig for alle skadevirkninger som er en følge av grusuttaket.

I visse tilfeller vil masseuttak kunne ha positive virkninger. Å fjerne
grusører kan iblant være et nyttig og nødvendig flomsikringstiltak og vil
da kunne inngå som en del av en forbygningsplan. Grus fra elva vil kunne
utnyttes som rimelige fyllmasser i flomverk o 1.

8.3.2 Planlegging og oppfølging
Følgende prinsipper bør legges til grunn når vi skal vurdere mulighetene
for grusuttak i elver:

Grusen bør fortrinnsvis tas fra elvesiden av grusører, som naturlig vil
legge seg opp i innersvinger i elva. Dermed vil vi også redusere ero-
sjonspåkjenningen på yttersvingen.
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Figur 8.10 Tilforming og sluttbehandling ved morenetak for Tevladammen, Meråker Kraftverk.

Figur 8.11 Morenetak for Tevladammen. Naturen overtar.
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w Gravedybden begrenses til låg sommervannstand. Ikke under noen om-
stendighet tillates graving dypere enn djupålen i elva utenfor. Dermed
begrenses risikoen for bakovergripende bunnsenking. Det bør ikke gra-
ves dypere enn ned til ca 0,5 m over leire/silt o 1.

Uttaket formes slik at elva får en naturlig og markert djupål. Dette er
viktig for å samle vannet og sikre fiskens frie gang i perioder med liten

vassføring.

Vi bør unngå uttak som skader fiskeplasser, gytestrekninger, områder

for vadefugler osv.

Uttaket gjennomføres på lågvassføring, utenom gyte- og klekkeperioder.
Det vil si at vi bør unngå periodene september-oktober og mai juni.
Graving kan rasere gytegroper, og massepartikler kan skade rogn og
yngel.

Vi bør unngå dype krater. Uttaket avsluttes med slake skråninger.

,ra Vi bør unngå grusuttak i våtmark, flommark og elvekantskog. Vær for-
siktig med erosjonsutsatte elveskrenter.

Det bør foretas enkle grunnundersøkelser i form av sjakting, f eks med gra-
vemaskin, før vi planlegger grusuttak. Det er søkers/grunneiers plikt å fo-
reta nødvendige undersøkelser.

Under arbeidets gang konsentreres vegtraseene mest mulig. Kantskog
og annen vegetasjon bør spares i størst mulig utstrekning. Trær fjernes enkelt-
vis og bare i den grad det er nødvendig for å komme fram med maskiner.

Store steiner i elva bør ikke fjernes. De er med og skaper variasjon i
elva og er skjulesteder for fisk. De virker også reduserende på vannhastig-
heten og dermed på vannets gravende kraft.

8.3.3 Skadevirkninger og avbøtende tiltak
I mange vassdrag er det i de siste årtier foretatt store og ukontrollerte grus-
uttak. Størst omfang har dette hatt i Gaula i Sør-Trøndelag. Her regner vi
med at det siden 1950-åra er tatt ut ca 4 millioner kubikkmeter grus fra elva.
Virksomheten startet i Gaulas utløp og flyttet seg oppover vassdraget etter
hvert som grusen ble mer eller mindre borte i elvas nedre deler. De store utta-
ka har ført til at elvehunnen er senket mer enn 1 m i gjennomsnitt på strek-
ningen mellom Gaulfossen (Hovin) og utløpet ved Gaulosen.
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Figur 8.12 Grusuttak i Glomma.

Figur 8.13 Grusuttaksområde i Orkla.
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Figur 8.14 Eksempel på et akseptabelt  grusuttak.

Typiske skadevirkninger er økt erosjon i bunn og sider, laksehøler som
er forsvunnet, undergraving av forbygninger og brufundamenter og blott-
legging av leire med påfølgende utvasking og blakking av elvevannet. For-
andringene har også ført til endringer i livet i elva, både lågtstående dyre-
grupper og fisk.

I Gaula og andre steder er det forsøkt med biotopforbedrende tiltak for
å bøte på skadevirkningene for fisk og fiske. I regi av NINA, NVE og el-

veeierne er det lagt ut steinfelter og steinansamlinger på elvestrekninger
der grusgravinga har fjernet dekklaget og gjort elva mindre attraktiv som
gyte-, oppvekst- og oppholdssted for fisken.

Grusuttaka i Gaula er redusert til nesten ingenting etter at elveeierne
sammen med NVE gikk inn for en frivillig stopp i uttaket i 1989.

Effektive avbøtende tiltak kan være:

a Gode forhold for fisk og hunndyr kan gjenskapes ved å legge ut ny gy-
tegrus, steingrupper, flatterskler eller strØmavbØyere, se kapittel 7.

+ Hovedstrømmen ledes forbi grusuttaksstedet så ikke massetransporten
nedstrØms økes unødig. Midlertidig masseavlagringsbasseng ned-
strøms kan virke på samme måte.

Uttak av masser kan kombineres med fiske- og miljøtiltak.

Erosjonshuden som ofte består av avrundede elvesteiner med diameter
10-30 cm tas vare på (mellomlager). Etter godkjent uttak legges ero-
sjonshuden på plass igjen.

Uttaksområdet ryddes og settes i stand etter uttaket.
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Grusgraving i vassdrag er på mange måter en form for elvekorreksjon, se
6.3.7.

Bunnforsterkning som flatterskler og  syvdeterskier  kan stoppe en bako-
vergripende bunnsenking med opprinnelse i en nedenforliggende grusut-
taksgrop,  se også kapittel 7.

8.4 Anleggsdrift og massetak
8.4.1 Anleggsplanlegging
God anleggsplanlegging er ofte like viktig som gode tekniske planløsning-
er for store masseuttak. Planleggingen må omfatte:

forberedelser

t anskaffelse av utstyr

r bemanning

«r riggarbeider med avdekking og vegbygging

r uttak av masser, f eks boring, lading og sprengning

utsortering av ubrukbare masser og transport til deponi

r lasting og transport

r avslutning (opprydding og terrengbehandling)

regnskapsmessig oppfølging

Ovenstående liste omfatter både tiltakshaverens ansvarsområde og oppga-
ver som eventuelt settes bort til en ekstern entreprenør. Erfarne ledere med
gode kunnskaper og godt skjønn utarbeider og gjennomfører hensiktsmes-
sige entrepriser og avtaler. De velger riktig utstyr og setter rett mann på rett
plass. De sørger også for god byggekontroll, rettferdige og praktisk gjen-
nomførbare oppmålingsformer og rettidige oppgjør. Alt dette er viktig.

Det overordnede målet er at produktene fra massetaket (f eks steinmas-
sene) skal være av god kvalitet, og at de skal leveres byggestedet i tilstrek-
kelige mengder og til rett tid.

Det tilstreber videre sikker og økonomisk god drift i alle ledd.
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8.4.2 Utstyr for boring og sprengning
Steinbruddsdrift har i de senere år gjennomgått en rask utvikling når det
gjelder utstyr og metoder. I dag utføres dette arbeidet gjerne av spesialiser-
te sprengningsentreprenører. Nye sprengstoffer og tennmidler sammen
med spesialisert boreutstyr og effektive sprengningsmetoder har gjort at
steinkostnadene har hatt en nedadgående tendens.

Ved skreddersydd boremønster og godt planlagt ladings- og tennings-
mønster tilpasset bergart, oppsprekking og pallhøgde, kan vi få steinstør-

relser og steinformer godt tilpasset tiltakshaverens krav.
Ved bygging av forbygningsanlegg med steinbehov på opptil 10 000`20

000 lm3 (løse kubikkmeter) stein, og med kapasitetsbehov på 500-1000
1m3 stein pr dag, vil det sjelden være praktisk eller ønskelig med salvestør-
relser på mer enn 1 0 000-12 000 lm3 stein. Mer vanlig er salvestørrelser på
2000-3000 1m3. Sikker og kontrollert steinbruddsdrift tilstrebes alltid.
Mislykka salver (pilsalver) der dynamitt og tennere står igjen i borehulla er
alle sprengningsbasers store skrekk.

I dag er det et absolutt krav at sprengningsbaser skal ha sprengningsser-
tiftkat.

8.4.3 Sortering og lasting
Knuse- og sorteringsutstyr i steinbrudd er nødvendig der kvalitetskravene
tilsier dette. Vanligvis er det tilstrekkelig med spretting (oppdeling) av sto-
re blokker (over f eks 0,5-1,0 m3).

Hydraulisk hammer påmontert gravemaskin er et godt alternativ til

oppdeling med boring og sprengning av blokkene.
Sortering kan skje ved hjelp av enkle transportable grovsikt (stavsikt)

eller, dersom vi trenger fine filter- og/eller tetningsmasser, vibrerende sikte-
enheter som er montert sammen med transportbelte og innlastingsenhet. Slike

sikteenheter med dobbel sikteduk leverer materialet i tre ulike fraksjoner.
I forbygningsanlegg er det ofte tilstrekkelig å sortere ut den brukbare

steinen ved hjelp av gravemaskin. Med graveskuffa plukkes de største stei-
nene ut. Sorteringsoperasjonen vil ofte kunne utføres av lastemaskinen
dersom kravet til lastekapasitet ikke er for stor.

Lastemaskiner kan være hjul- og beltegående gravemaskiner med stør-
relse 25-35 tonn. Også shovler (hjulgående eller beltegående frontlastere)
blir brukt til lasting i steinbrudd. Fordelen med gravemaskinen er at den
kan sortere ut brukbare masser under lasteprosessen, dersom den har tid til
dette. Hjullasteren (shovelen) har større kapasitet og kan være en god ma-
skin, særlig dersom vrakmasser skal transporteres til mellomlager ett
stykke unna.
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Ved planlegging og valg av utstyr i lØsmassetak vil vi måtte gjøre
mange av de samme vurderingene som for steinuttak. Bulldoseren vil i
mange tilfeller være hensiktsmessig til å løsgjøre og sluttforme massetak,
og også til mottak ved byggestedet.

Dersom massetak og byggested ligger nær hverandre (nærmere enn
70-80 m), kan bulldoseren ta hånd om hele prosessen fra lØstaking til
transport og utlegging.

Uttak av lØsmasser som skal brukes som fyllmasser i det ferdige anleg-
get, kan enkelte steder planlegges som en del av en områdestabiliserende
plan. Dette er aktuelt i leirterreng der avlasting fra toppen av ustabile skrå-
ninger kan ha en like stabiliserende virkning som pålasting av masser i fo-
ten av skråninga, se 6.4.2.

8.4.4 Transport
Av kostnadsmessige grunner plasseres steinbruddene helst slik at vi unn-
går transportlengder på over 8-10 km.

Hjulgående, leddstyrte dumpere og vanlige lastebiler med steinkasse
med volum 10--12 1m3 er nesten enerådende som transportutstyr til ordinæ-
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Figur 8.15 Dunaper og gravemaskin er aktuelle anleggsmaskiner for vassdrags-
anlegg.



re forbygningsanlegg. Fordelen med dumpere er at de er robuste, og når de
er utstyrt med drift på fire/seks hjulpar, kommer de fram også på ulendt
mark og på elvebunn. Ulempen er høgt akseltrykk og begrenset effektivitet
på lange avstander. De brukes derfor ikke på veger med akseltrykkbegrens-
ninger  eller ved transportlengder over ca 5 km,  unntatt i  tilfeller da vi på
denne  måten unngår  omlasting.

8.5 Entrepriser og  anleggsoppfølging
8.5.1 Driftsformer  i masseuttak
i prinsippet er det mange måter å organisere masseuttak på:

1. Byggeprosessen kan organiseres som en helhet, i en enkelt entreprise
eller som drift i egen regi

2. Driften kan deles i flere delentrepriser:

o uttak (sprengning eller graving)

r sortering og lasting

Se forøvrig 6.1.9.

8.5.2 Priser for kostnadsoverslag
Når vi skal lage kostnadsoverslag, er det nyttig å vite hva de enkelte del-
operasjoner koster. Enhetspriser i bygge- og anleggsbransjen varierer mye.
Varierende forhold på byggestedet, avstander, press i entreprenørmarkedet
og andre ting er med og skaper disse variasjonene. Det finnes også geogra-
fiske forskjeller.

Nedenfor er det  satt  opp enhetspriser på en del vanlige operasjoner og
materialer i massetak, til og med transportleddet. 16.1.10 finnes tilsvaren-
de overslagspriser for selve forbygningsanlegget. Prisene er angitt med
store variasjonsområder og må brukes kritisk.
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Tabell 8.1 Enhetspriser

Riggarbeider (massetak)  RS kr 5-50 000

Samfengt forbygningsstein,  opplastet kr 25-30 pr Im3

Utsortert stor forbygn.stein, opplastet kr 35- 50 pr Im3

Fyllmasser,  opplastet kr 5-15 pr Im3

Grus for vegbygging o I, opplastet kr 10-20 pr  1m3

Pukk for vegbygging og betongtilslag kr 50-70 pr Im3

Opplasting av løsmasser kr 3-8 pr Im3

Opplasting av bruddstein kr 5-10 pr Im3

Transport av stein o  l  (5-10 km) kr 20- 40 pr Im3

Timepriser:

Gravemaskin 20 tonn kr 350 - 400 pr time

Gravemaskin 35 tonn kr 400- 450 pr time

Dumper kr 300- 350 pr time

Fagarbeider kr 180-220 pr time

Tillegg for mva

8.6 Rettigheter til masseuttak. Beredskapsbehov
Ved ordinære forbygningsanlegg er det vanlig at kommunen gjennom det
såkalte kommunevedtaket forplikter seg til å skaffe tilgang på egnede
steinbrudd til forbygningsanlegg som skal bygges i regi av NVE. Slike av-
taler og rettigheter bør ha lang varighet. Ved framtidige store flommer opp-
står det ofte akutt behov for stein. I slike situasjoner kan vi spare store ver-
dier dersom vi har tilstrekkelig tilgang til leveranseklare steinbrudd.

Mange steder har det vært et problem at rettigheter og muligheter for
uttak av stein til forbygningsanlegg raskt blir kommersielt utnyttet av
grunneieren eller driftige entreprenører. Neste gang det blir aktuelt med ut-
tak av forbygningsstein, er steinbruddet fullt opptatt med leveranser til an-
dre formål, eller det er fullpakket med knuse- og sorteringsverk. I noen til-
feller blir også prisen skrudd i været.

Av økonomiske grunner og ikke minst av beredskapshensyn er det der-
for viktig å inngå langsiktige grunneieravtaler for å kunne bruke strategisk
plasserte og ellers velegnede steinbrudd til uttak av forbygningsstein ved
framtidige behov. Dette gjelder først og fremst ved de store og flomfarlige
elvene.
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9.1 Anlegg og bruk av kulverter
Kulverter og stikkrenner skal tilpasses terrenget på den visuelt best muli-
ge måten og ikke hindre fiskens frie gang.

9.2 Hva bestemmer kapasiteten?

9.2.1 Inn- eller utløpskontroll

Kapasiteten til kulverter og stikkrenner kan være bestemt av forholdene
bare ved innløpet (innløpskontroll) eller av forholdene i kulverten eller
stikkrenna som helhet (utløpskontroll).

Forhold som bestemmer kapasiteten ved innløpskontroll er:

rørdiameter

innløpets geometri og utforming

vannstand ved innløpet

Forhold som bestemmer kapasiteten ved utløpskontroll er:

rørdiameter

innløpets geometri og utforming

lengde på kulverten eller stikkrenna

friksjonsforhold i kulverten

helning av kulverten

vannstand ved innløpet

vannstand ved utløpet
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Figur 9.1
Definisjoner for

beskrivelse av strØm-
ningsforholdene i en

kulvert.

vx

Stikkrenner og kulverter med stort  fall (> 10 %c) og korte kulverter har

vanligvis  innlØpskontroll,  mens utløpskontroll er karakteristisk for stikk-
renner og kulverter med lite fall og for lange kulverter, se 9.7.1.  Figur 9.1
definerer de viktigste størrelsene ved kulvertstrømning .  Her er:

V = vannhastighet

H = energinivå ved innløpet

hf = friksjonstap

hi = innlØpstap

y = vanndybde

y,  = kritisk dybde

z = hunnivå

Az = bunnens fallhØgde gjennom kulverten

D = rørdiameter

Indekser referer til snittnummer i figuren
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9.2.2 Strømningsforhold i rette kulverter
Strømninga gjennom kulverter kan anta mange former. Det er vanlig å dele
den inn i seks hovedtyper, se figur 9.2

Tabell 9.1 viser hvilken del av kulverten som bestemmer kapasiteten
(bestemmende snitt) for de forskjellige strømningstypene i figur 9.2. Vann-
dyp o 1 er definert i figur 9.1.

I Type 1.

Y
Innløp ikke dykket

-[
Overkritisk strømning

- ---•. Y4 Y4 Kritisk dyp ved innløpet-
(innløpskontroll)

Type 2.
Innløp ikke dykket

Y' Underkritisk strømning
- y Kritisk dyp ved utløpet

y4 (utløpskontroll)

^
l Type`

__- -"D
Y

Innløp  ikke dykket
Underkritisk strømning

-

L- r.' Y4 (utløpskontroll)

L Type 4.
Y Innløpet dykket

D
-

Underkritisk  strømning

Y4
(«hydraulisk kort»)

_ Type 5.
Y

D `
Innløpet dykket
Kritisk  dyp ved utløp_

Y4 Kulverten går full
(«hydraulisk lang»)

Figur 9.2

r
Type 6. Forskjellige typer

lYl Utløp og innløp dykket strømning i en rett
D' Y4 Kulverten  går full kulvert.
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Tabell 9.1 Beskrivelse av forskjellige strømningstyper i en kulvert

Strømningstype  Strømning i Plassering av Hva bestemmer Kulvertens
kulvert bestemmende  snitt kapasiteten helning

1 Delvis full Innløp Kritisk dyp Bratt

2 Delvis full Utløp Kritisk dyp Slakk

3 Delvis full Utløp Nedstrøms Slakk
vannstand

4

5

6

Delvis full Innløp Innløpets
geometri

Full Utløp Innløpets og
kulvertens
geometri

Full Utløp Nedstrøms
", vannstand

yi /D y4/y, y4/D

<1,5 <1,0 5 1,0

<1,5 <1,0 ;, 51,0 `

<1,5 >1,0 51,0

Ingen >1,0
betydning

Ingen >1,0

betydning

Ingen >1,0
betydning

9.3 Kapasitetsberegning av kulverter

51,0

51,0

?1,0

9.3.1 Oversikt
Beregning  av kapasiteten til en kulvert skjer ved prøving og feiling. Fram-
gangsmåten  blir noe forskjellig avhengig av hvilken strømningstype vi har.

9.3.2  Frispeilstromning
For å unngå opphoping av drivende gjenstander i tilløpet hør kulverter ha
frispeilstrømning i innløpet, dvs at innløpet ikke skal være dykket ved di-
mensjonerende vassføring. De normale strømningstypene er derfor typene
1, 2 og 3. Det innebærer at kulverten kan ha en viss reservekapasitet der-
som innløpet likevel dykkes (typene 4, 5 og 6). Reservekapasiteten bør be-
regnes, slik at vi vet ved hvilken vassføring vannet helt sikkert begynner å
gå utenfor kulverten, også når den ikke er blokkert av drivgods.

9.3.3 Kriterier for inn- eller  utløpskontroll
Kulverter med fall som ligger i området til høyre for kurvene i figurene 9.3
og 9.4, har innløpskontroll. Det er forutsatt delfylling y/D på henholdsvis 0,8
og 0,7 og at kulvertene har konstant diameter D og er fri for avleiringer.
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Figur 9.3
Minimumsfall for
innløpskontroll:
plastrør (M = 100)
og betongrør
(M = 80).

Figur 9.4
Minimumsfall for
innløpskontroll:
korrugerte  stålrør,
M = 40.
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Figurene viser at i praksis får plastryer og betongrør som oftest innlØps-

kontroll. Derimot må kulverter av korrugert stålrØr ha relativt stor helning
for at kulverten skal ha innlØpskontroll.

Figur 9.5
Kapasiteten til en

kulvert med utløps-
og innlØpskontroll.

9.3.4 Lengdens betydning
Lengden kan også ha betydning for om en kulvert har innlØpskontroll eller
utløpskontroll. Figur 9.5 viser hvordan grensen mellom innlØps- og utløps-
kontroll varierer med forholdet L/Ib mellom kulvertlengde L og bunnhel-
ning 1, for et korrugert stålrØr med diameter 900 min. Bratte eller korte kul-
verter med fritt utløp har gjeme innlØpskontroll.

9.3.5 Selvrensing og teknisk utførelse
Minstekrav til bunnhelning for å oppnå selvrensing av kulverten er vist i
tabell 9.2. Kravene er basert på en vassfØring som er 10 % av den dimen-
sjonerende kapasiteten. Kravet til skjærspenning er satt til 3 N/m2 for rør
mindre enn 500 mm og 4 N/m2 for rør større enn 500 mm.

Når dimensjonerende vassfØring for selvrensing er satt så hØgt, kom-
mer det av at det vil skje en viss avleiring ved låge vassfØringer. Disse av-

2,0

1,8

1,6

E 1,4

m. 1,2

c
c 10

ID
ID
'b 0,8
C

0,6
c

0,4

0,2

0
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L = kulvertlengde

/ S = kulvertheining
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Vassføring [m3/sl

Rørdata :
• korrugert stålrør
• diameter 900 mm
• innløp:  rett kant

med frontmur
• fritt utløp



Tabell 9.2 Minimum bunnhelning mht selvrensing og anleggsteknisk utførelse

Rørmateriale Diameter (mm) Minimum helning (%o)

Betong/plast 300 9

400 7

500-600 6

800-1000 5

1200 4

Korrugert stål > 800 5

leiringene vil imidlertid bli vasket bort når vassføringa kommer over
10-20 % av kapasiteten.

Av hensyn til den anleggstekniske utførelsen hør minimumsfallet ha et
toleransetillegg på 2 %o. Når vi sammenholder dette med figur 9.3, ser vi at
plast- og betongrør som regel vil få innlØpskontroll når kravet til selvren-
sing oppfylles.

9.4 Kulverter med fritt vannspeil
og  innløpskontroll

9.4.1 Overkritisk strømning og innløpskontroll
Ved innløpskontroll og fritt vannspeil går strømninga «gjennom kritisk» i
innløpet (figur 9.1, snitt 2). I kulvertene hoveddel er strømninga også over-
kritisk (Froudetall, Fr > 1). Vanndybden y, i tilløpet er en entydig funksjon
av vassføring, kulvertdiameter og innlØpets geometri. Friksjonsforholdene
og lengden av kulverten har ingen betydning.

Kulvertens kapasitet er entydig bestemt av vannstanden ved innløpet
y,, rørets dimensjon D og innløpets geometri. Dette vil være tilfelle inntil
vannstanden i tilløpet til kulverten (figur 9.1, snitt 1) tilsvarer yl/D 1,2.

Tabell 9.3 viser kapasitet for ulike innlØpsgeometrier og dimensjoner
når innlØpsvannstanden tilsvarer y,/D = 1,0. Denne verdien av y, gir en
sikkerhetsmargin for at innløpet ikke dykkes. Tabellen viser at gunstig inn-
løpsgeometri kan gi 10-20 % bedre kapasitet enn for en grovformet kul-
vert med utstikkende ende.
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Tabell 9.3 Hydraulisk kapasitet (Its) for rørkulvert med innløpskontroll ved y1/D = 1,0

Innløps- Diameter innvendig (mm)
type 300 ' 400 500 600  ' 800 1000 1200 1400 ;1600

«A» 67 135 232 361 ' 726 1240 ' 1940 2820 3890%

«B» 65 132 228 ' 357 ' 723 1250 ' 1950 2850 3950;

«C» 57 ' 117 204 ' 320 ' 652 1130 ' 1780 2600 3630 '

«D» 72 145 252 ' 395 ; 803 1390 2180 3190 4430'+

«E» 69 140 242 ' 379 ! 771 1330 ' 2090 3060 '4260'

«F» 65 133 231 363 ' 740 1280 ',2020 2960 ' 4120'.

«13» 65 133 234 363 742 1290 ',2030 2970 ! 4150 '.

Innløpstyper ,  se figur 9.6:
«A» Frontmur,  ca vinkelrett på rørets lengdeakse,  rett rør.
«B» Innløpet formet etter helning på grøfteskråningen.
«C» Utstikkende  rørende.
«D» Rett avkortet kjegle med helning 1:1,5, se også  tabell 9.4.
«E» Tilsvarende «A», men med muffeenden innstøpt i frontmur
«F» Tilsvarende  «G», men med utstikkende muffeende
«G» Tilsvarende «A», men med 45°  vingemur

9.4.2 Reservekapasitet ved forhøyet vannstand
Ved å la vannstanden stige slik at yl/D = 1,2, vil vi kunne Øke kapasiteten i
innløpet med 15-20 % i forhold til yl/D = 1,0. Som regel vil dette kunne
skje uten at frispeilstrØmninga brytes. Økningen kan vi betrakte som en re-
servekapasitet i forhold til vanlig dimensjonering. Vi må eventuelt gjøre
noen mindre tilpasninger av innløpet for å optimalisere kulvertdimensjo-
nen, se også 9.7.3.

9.4.3 Kulverter med konisk innløp
For kulverter med konisk innløp (type D) gir tabell 9.3 kapasiteten når
yl/D = 1,0 i forhold til  hovedrøret.  Siden innløpet er konisk, kan vi imid-
lertid tillate vannstanden oppstrøms kulverten å stige  over  yl/D = 1,0 og li-
kevel ha god klaring til taket. Dermed kan vi utnytte hovedrøret bedre, og
kapasiteten blir betydelig større.

Tabell 9.4 viser største kapasitet for rørkulverter med konisk innløp når
følgende kriterier er lagt til grunn:

overkritisk strømning i hovedrøret, dvs innløpskontroll

delfylling i hovedrøret  mindre enn  y/D = 0,8

energihøgden ved innløpet er mindre enn største diameter på konen
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Ki = 0,5
Frontmur

/4

,l

y
Ki=0,7

Formet etter skråning B

;
,i

K,  0,9
Utstikkende rørende c

d Konisk rin D1) å n'. ; 25
g

a
25

K4  =0,25 g

K, =  0,2
Muffeende i frontmur E

//.

K, =  0,2 Utstikkende muffeende E

Figur 9.6 Skisse av innløpstyper for  rørkulverter (K; = innlØpstap, sml avsnitt  3.5.7).
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Tabell 9.4
Kapasitet  (I/s) for rørkulverter  med konisk  innløp, type «D». Overkritisk  strømning,
delfylling 0,8 i hovedrøret og energihøgde lik største diameter i innløpet

Dimensjon Betongrør (M = 80) Plastrør (M = 100)

Innløp/hoveddel 10  %0 15%. 7,5%. 10%.
mm lis lis I/s I/s

400/300 85 110 90 90*
500/300 85 110 90 110

500/400 190 190* 200 200*

600/400 190 240 200 235

600/500 235* 240* 205* 235*
800/500 350 430 365 420

800/600 565 569* 585 585*

1000/600 565 695 585 675

* Innløpet  «lukkes »  før en utnytter kapasiteten i hovedrøret

Eksempel 9.1
Betydningen av konisk innløp

Av tabellene 9.3 og 9.4 ser vi at kapasiteten kan Økes betydelig ved å bruke ko-

nisk innløp som tillater høgere vannstand i innløpet. En 600 mm betongkulvert

uten konisk innløp (type A) har kapasitet på ca 360 1/s. Med konisk innløp

800/600 mm, Økes kapasiteten til 565 Us, altså med mer enn 50 %.

9.4.4 Kulverter  med bratt innløpsdel
I en rett kulvert med innlØpskontroll og strømningstype I er vanndybden
liten nederst i kulverten, og kulvertens tverrsnitt blir dårlig utnyttet.

I mange tilfeller kan vi Øke kapasiteten med 50-100  % ved å gå  over  til
kulvert med en brattere innlØpsdel enn hovedløpet. Gjennom det bratte
innløpet akselereres vannet opp til en hastighet som svarer til normal-
strømninga i hoveddelen. Ved normalstrØmning er vanndybden konstant,
og det er derfor mulig å fylle hoveddelen bedre i full lengde. Dette kan vi
utnytte til å redusere dimensjonen på hoveddelen.

Eksempel 9.2
Bratt innløp sammenliknet med jevn helning

Figurene 9.7 og 9.8 viser to kulverter som utnytter samme høgdeforskjell og

har samme diameter (2,0 m) på hoveddelen. Kulverten i figur 9.7 har jevnt fall
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Snitt
Kapasitet ca. 7

Snitt
Kapasitet ca .  13 m3/s " M

1,4 m

0,6 m . , ,

5m 45m
280 °/Ø  13016o

Figur 9.7
Kulvert med
innløpskontroll.
Strømning type 1.

Figur 9.8
Kulvert med innløps-
kontroll. Bratt innløp
og slakk hoveddel.

Plan

I

/ i / / / / / / ///

4.Om 2,0m

/il 7 11

på 40 %o, mens figur 9.8 viser en løsning med et utvidet, bratt innløp på 280 °%a

og en forholdsvis slak hoveddel på 13 %v. Begge kulvertene har innløpskon-

troll, og strØmninga er overkritisk både i innløpet og i hoveddelen.

På grunn av det bratte tilløpet og utvidelsen kan innløpsdybden heves fra 0,8

D til 1,0 - D, og vannflata kan bedre tilpasses taknivået i hoveddelen av kul-

verten med bratt innløp. Det medfører at den kan ta nesten dobbelt så stor vass-

føring som den rette kulverten., 17 m3/S mot 8 In3/s.

Tabell 9.5 sammenlikner kulverter med og uten bratt innløp. Et bratt innløp
kan grovt regnet fordoble kapasiteten i forhold til en tradisjonell kulvert
med innlØpskontroll og lik diameter.

En kulvert med bratt innløp og diameter 600 mm vil ha omtrent samme

kapasitet som en tradisjonell kulvert med diameter 8(x) mm.
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Tabell 9.5
Kapasitet  (I/s) for kulverter med bratt  innløp (rektangulært innløp, sirkulært rør) sammenliknet
med tradisjonell  løsning

Innløpsseksjon Hovedseksjon Kapasitet

Bredde Vanndyp ,  Helning Diameter  Helning Vanndyp  med bratt tradisjonell

innløpet innløp løsning

m m %o mm  % m I/s I/s

0,45 0,41 250 400 21 0,395 380 150

0,52 0 ,51 250 500 16 0,475 590 280

0,60 0 ,59 250 600 13 0,560 850 440

Åpning innstøpt i loddrett frontmur y/D = 1,2 Ruhet i røret 0,25 mm

For store kulverter (D > 0,8 m) kan bratt innløp gi en langt billigere løs-

ning enn den tradisjonelle kulverten med jevnt fall. innløpet blir da spesi-
alutformet for hver enkelt kulvert. Skal vi kunne tjene inn ekstrakostnaden

ved dette, må kulverten imidlertid ha en viss lengde.
Ved korte kulverter (L < 20-40 m) vil den tradisjonelle utformingen

med samme tverrsnitt på hele kulverten, eventuelt med konisk innløp, of-
test komme billigst ut. Dette gjelder også for alle kulverter med fall mindre
enn ca 10 %o. For lengre kulverter (L > 40-50 m) med fall større enn ca 10 %c
kan løsningen med et kort, bratt innløp bli billigst.

For at vi skal kunne  beregne  den nøyaktige kapasiteten til et bratt inn-
løp med vanlige formler, må innløpsseksjonen være relativt lang. Den blir
da forholdsvis kostbar. Reduserer vi lengden for mye, vil kapasiteten min-
ke sterkt. I slike tilfeller kan vi fastlegge den optimale utformingen av inn-
løpsseksjonen gjennom modellforsøk.

9.5 Kulverter med fritt vannspeil
og utløpskontroll (type 2 og 3)

9.5.1 Stromningstype 2
Strømninga er underkritisk gjennom kulverten, men går «gjennom kritisk»
ved utløpet. For å finne vanndybden y, i tilløpet må vi beregne vannlinjen
bakover fra snittet med kritisk strømning i utløpet (figur 9.1, snitt 3). Be-
regningene må skje stegvis, og det anbefales derfor bruk av EDB, f eks

programmet CulvertMaster fra Haestad Methods, se kapittel 11. Vi kan
også sette opp et regneark basert på formel (3.32) i kapittel 3.

334



9.5.2  Stromningstype  3
Strømninga er underkritisk gjennom hele kulverten og i utløpet. For å fin-
ne vanndybden y, i tilløpet må vi beregne vannlinjen fra nivået i avløp-
skulpen (figur 9.1, snitt 4) bakover til tilløpskanalen (snitt 1). Beregninge-
ne må skje stegvis, og bruk av EDB anbefales som for type 2.

9.5.3 Innløpets betydning for kapasiteten ved utløpskontroll
Når kulverten har  utløpskontroll,  vil en forbedring av innløpet bare gi en
mindre kapasitetsøkning. Skal vi få en økning som virkelig monner, er det
nødvendig å Øke diameter eller bunnhelning. I noen tilfeller kan det også
hjelpe å bedre avløpsforholdene nedstrøms kulverter.

9.6 Kulverter lagt i svinger
I en kanal med frispeilstrømning vil en kurve i horisontalplanet påvirke
strømningsmønsteret. Sentrifugalkraften i kurven vil føre til at vannspeilet
vipper om senterlinjen i kanalen.

Er strømninga  underkritisk  (ved utløpskontroll), vil vippinga sjelden
skape problemer ved de små hastighetene det her er snakk om.

Er strømninga derimot  overkritisk  (ved innlØpskontroll), blir det skapt
stående bølger i kanalen nedstrøms svingen. Er retningsendringen mer enn
20-30°, kan bØlgehøgden bli forholdsvis stor. Det er ikke uvanlig at bøl-
gen lukker hele tverrsnittet.

Dersom kulverten har bare en sving, trenger ikke dette å bety så mye.
Har kulverten flere svinger, kan bølgene innelukke store luftlommer og
dermed skape pulserende strømning i kulverten. For slike kulverter bør
svingene utformes slik at det blir frispeilstrømning også i kurvene. Dersom
retningsendringen fordeles på flere knekker, minker bølgehøgden. Bølger
som skapes ved retningsendringer i kulverter med overkritisk strømning,
er beskrevet i hydraulisk spesiallitteratur, f eks Rouse (1961).

Har kulverten en komplisert trase, vil det ikke være mulig å beregne
strømningsforholdene. For slike kulverter anbefaler vi modellforsøk.
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9.7 Beregning av reservekapasitet
ved fylte kulverter med innløpskontroll

9.7.1 Hydraulisk «lange » og «korte» kulverter
For å hindre oppsamling av flytende gjenstander i tilløpet skal kulverter ha
frispeilstrømning ved dimensjonerende vassføring. Dette innebærer at vi
har en viss reservekapasitet som kan utnyttes dersom dimensjonerende
vassføring skulle bli overskredet. Vi bør beregne reservekapasiteten for å
kunne vurdere konsekvensene i slike tilfeller.

Om strømninga blir av typen 4 eller 5, se figur 9.2, avgjøres av:

lengden på kulverten

kulvertens helning

kulvertens diameter

friksjonsfaktoren

innløpets form

Går kulverten full (type 5), kaller vi den «hydraulisk lang». Fylles kulver-
ten bare delvis (type 4), kalles den «hydraulisk kort».

Figur 9.9 gir betingelser for overgang mellom de to strømningstypene

for betongkulverter med sirkulært eller kvadratisk tverrsnitt. Ligger kul-

verthelningen under eller til høyre for kurvene for aktuell verdi av r/D eller

w/D, er kulverten hydraulisk lang, dvs type 5. Her refererer r og w til av-

runding av innløpet, som definert i figuren.

Figur 9.10 gir mer detaljerte diagrammer for korrugerte kulverter der

også ruhet og faktisk vanndybde er parametre. Begge figurene er referert
etter J.W. Carter.

9.7.2 Kapasitetsberegning for hydraulisk kort kulvert
Innløpet til kulverten dykkes når vannstanden i tilløpet (figur 9.1, snitt 1)
tilsvarer yi/D > 1,2. Innløpet fungerer da som et dykket utløp fra et bas-
seng, og vassføringa er gitt ved:

2Q =Cn'4 D 'y (9.1)

hvor C„ = vassføringskoeffisient, se tabellene 9.6 og 9.7.
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Tabell 9.6
Vassføringskoeffisienten CD for sirkulær eller firkantet kulvert med loddrett frontmur
som funksjon av innløpsform. (r/D og W/D er definert i figurene 9.9 og 9.10)
(Etter U.S. Bureau of Public Works, 1965)

r/b, w/b, r/D, or w/D
yllD

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,14

1,4 0,44 0,46 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51
1,5 0,46 0,49 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54
1,6 0,47 0,51 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56
1,7 0,48 0,52 0,55 0,57 0,57 0,57 0,57
1,8 0,49 0,54 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58
1,9 0,50 0,55 0,58 0,59 0,60 0,60 0,60

2,0 0,51 0 ,56 0,59 0 ,60 0,61 0,61 0,62
2,5 0,54 0,59 0,62 0 ,64 0,64 0,65 0,66
3,0 0,55 0,61 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70
3,5 0,57 0,62 0,65 0,67 0,69 0,70 0,71
4,0 0,58 0,63 0,66 0,68 0,70 0,71 0,72
5,0 0,59 0,64 0,67 0,69 0,71 0,728 0,73

Tabell 9.7
Vassføringskoeffisienten CD for en  firkantet kulvert med
vingemurer i innløpet. (Ber vinkelen mellom vingemuren
og kulvertens senterlinje) (Etter French, 1985)

Vingemurvinkel 0
yi/D

30° 45° 60° 75° 90°

1,3 0,44 0,44 0,43 0,42 0,39
1,4 0,46 0,46 0,45 0,43 0,41
1,5 0,47 0,47 0,46 0,45 0,42
1,6 0,49 0,49 0,48 0,46 0,43

1,7 0,50 0,50 0,48 0,47 0,44

1,8 0,51 0,51 0,50 0,48 0,45

1,9 0,52 0,52 0,51 0,49 0,46
2,0 0,53 0,53 0,52 0,49 0,46

2,5 0,56 0,56 0,54 0,52 0,49

3,0 0,58 0,58 0,56 0,54 0,50
3,5 0,60 0,60 0,58 0 ,55 0,52
4,0 0,61 0,61 0,59 0,56 0,53
5,0 0,62 0,62 0,60 0,58 0,54
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9.7.3 Innløpets betydning for kapasiteten
Når en kulvert har  innløpskontroll  (strØmningstype I eller 4), kan forbe-
dring av et dårlig innløp gi vesentlig kapasitetsøkning. Figur 9.11 viser ka-
pasitet ved ulik grad av dykking yl/D for de ulike utformingene av innløpet
som er vist i figur 9.2.

Eksempel 9.3
Kapasitetsøkning  ved hevet  vannstand og innløpskontroll

Hvordan endres kapasiteten for et rør med diameter D = I m og tradisjonelle
innløp når vi Øker innlØpsvanndybden fra l m til 2 m?

Tabell 9.3 gir verdier for y,/D = 1,0 og D = 1000 mm. Verdiene er ført i ko-

lonne 2 i tabell 9.8. l kolonne 3 er de multiplisert med verdier av Q/Qy/1= , for

y, /D = 2 fra figur 9.11.
Tabellen viser at «reservekapasiteten» for en 1 ni kulvert med dykket inn-

løp Øker med 36 % når vi går fra det dårligste innløpet C til det beste D. Et godt

utformet innløp har m a o enda større innvirkning på reservekapasiteten enn på

den «ordinære» kapasiteten.

I  korte  rør med  stor  helning kan avrunding av innløpet gi enda større kapa-
sitetsgevinst når vannstanden ved innløpet blir høgere enn 1,2-1,5 ganger

Figur  9.1  I

Reservekapasitet
for kulverter med
innløpskontroll i
forhold til kapasitet
ved y,/D = 1,0 ved
ulike innlØpsgeo-
metrier og innlØps-
vannstander.
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Tabell 9.8 Eksempel på reservekapasitet (m3/s)
for en kulvert med innløpskontroll. Diameter: 1000 mm

Kapasitet (m3/s)

Innløpsform  «Dimensjonerende» «Reserve» ved

ved vanndyp 1,0 m vanndyp 2,0 m

«A» I plan med en loddrett frontmur. 1,24 2,5

Røraksen vinkelrett på muren

«B» Innløpet er formet etter helningen

på terrengskråningen

«C» Utstikkende rørende

«D» Rettavkortet kjegle, hetning 1:1,5

1,25 2,3

1,13 2,2

1,39 3,0

rørdiameteren. Grunnen er at et avrundet innløp utnytter hele tverrsnittet,
mens bare 50-60  % blir utnyttet ved skarpkantet innløp.

Kapasiteten økes mest når innløpet rundes av på alle kanter. Skrå ving-

emurer bare på siden av en firkantet kulvert gir bare en liten forbedring i

forhold til en frontmur vinkelrett på kulverten.

9.8 Beregning av fylte kulverter med utløpskontroll
9.8.1 Kulverter med helt dykket utløp (type 6)
Vassføringa i kulverten avhenger av utløpstapet,  innløpstapet og friksjons-
tapet.  Bemoullis likning  (se 3.5.5-3.5.7)  gir med litt omskriving:

2gHV = L (9.2)
K;+f

D+1

som gir vassføringa:

Q= 4D`V (9.3)

Utløpskoeffisienten K„ er satt lik 1.
lnnløpskoeffisienten K; er gitt i tabell 9.11.
Friksjonskoeffisienten f kan vi finne av figurene 3.9 og 3.10 i kapittel 3.
H angir her høgdeforskjellen, som er lik samlet energitap, se figur 9.12.
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H Figur 9.12
Strømning type 6.

v
D

Kjenner vi Mannings tall M, kan f også avledes av uttrykket:

f =Sg/(Mz R 113) (9.3)

der R = D/4 = hydraulisk radius for rør. Noen verdier av M er gitt i tabelle-
ne 9.9 og 9.10. Verdiene i tabell 9.10 er anbefalte  bruksverdier,  dvs frik-
sjonsfaktor etter en tids bruk. Nye betongrør kan være glattere.

Tabell 9.9 Mannings tall M for korrugerte stålrør

Rørdiameter Mannings M

300 mm 37
600 mm 40

0,9-1,2 m 42
1,5-2.1 m 44

2,4 m 46

Tabell 9.10 Friksjonsforhold  i betongrør, bruksverdier

Betongflatens tilstand Mannings M Ruhet k

Fabrikkproduserte rør 70-80 1-2 mm
(støpt stående)

Vanlig plasstøpt betong 65-75 1,5-3,5 mm
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Tabell 9.11 Noen koeffisienter for innløpstap i kulverter

Kulverttype K;

Betongrør Utstikk fra  fylling, mansjettende 0,2
Utstikk,  rett avskåret 0,5
Utstikk, avrundet ende 0,2

Kuttet i flukt med fyllingskråning 0,7
Koniske innløp 0,2

Korrugerte Utstikk fra fylling, ingen frontmur 0,9
metallrør Med vingemurer 0,5

Tilpasset skråningshelning 0,7
Koniske utforminger 0,2

Firkant av Frontmur på tre sider 0,5
betong Samme, men avrundet 0,2

Vingemurer, 30°-75°, skarpkant 0,4
Samme, men avrundet 0,2
Vingemurer, 10°-25°, skarpkant 0,5
Parallelle vingemurer 0,7

Konisk innløp 0,2

Eksempel 9.4
Sammenlikning av kapasitet for støpt og korrugert kulvert

Gitt en 50 m lang kulvert med vannstandsforskjell H = 2 m mellom innløp og

utløp. Hvor mye større kapasitet gir et fabrikkstØpt betongrør med diameter =

1 m i forhold til en kulvert av korrugert metall med samme diameter, når beg-

ge har rett avskåret utstikkende innløp? Kan vi eliminere forskjellen ved å ut-

forme metallrøret med konisk innløp?

Betongrør med l m diameter

K; = 0,5 ifølge tabell 9.11. M = 75 ifølge tabell 9.10. R = D/4 = 0,25 m

Formel (9.4) gir:

f =8g/(MzR 1") = gg/(75'-0,25"')=0,0221

2gH
V-

L
K+f

D
+ I

- 2g 2,0 =  3,88 m/s

5(),5+0,02210+ I

som gir vassføringa:
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7c 2 Ir
Q=

4
D V  =

4
• 1'- •'i,88 = 3,05 m3/s

Korrugert rør med I m diameter:

K; = 0,9 ifølge tabell 9.11. M = 42 ifølge tabell 9.10. R = D/4 = 0,25 m

Formel (9.4) gir:

f =8g1(M2R";)  = 8g/(422  •0,25"')  = 0,0706

v = 2b L =  2g 2,0 0
=2  ,69 m/s

+1K, +f 0,9+0,0706 +1U
i

som gir vassføringa:

Q=
4

D 2 V  =
4 . 12 -  2,69 = 2,11 m3/s

FabrikkstØpt rør gir 45  %  større kapasitet._

Ved at vi gjør det korrugerte røret konisk, endres K; fra 0,9 til 0,2. Innsatt oven-

for gir det. V = 2,88 m/s og Q = 2,26 m3/s. Betongrøret gir fortsatt 35 % større

kapasitet, så svaret er  nei  på det siste spørsmålet.

9.8.2 Kulverter med undervann likt med
eller under rørtopp (type 5)

Dersom strømninga fyller røret helt (figur 9.13, type 5a), er høgdeforskjel-
len H entydig definert. Vi kan da beregne kapasiteten på grunnlag av lik-
ningene 9.2 og 9.3.

Dersom vannstanden ned- a
strøms kulverten er så låg
at strømninga «slipper» ta- H
ket i kulverten, vil kapasi-
teten Øke noe. For å bereg-
ne kapasiteten nøyaktig må

bvi beregne vannlinjen fra '
utløpet av kulverten. Dette H Figur 9.13
er en tidkrevende prosess,Strømning type 5.7 7,

og det anbefales å bruke
EDB.
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9.9 Sikring av inntak
9.9.1 Generelle krav til en kulvert
Lengre kulverter må vi sikre med en rist (varegrind), blant annet for å hin-
dre drukningsulykker. Inntaksrista skal også hindre at større gjenstander

som planker, greiner og busker blir ført inn i kulverten og forårsaker til-
stopping. Inntaket skal alltid sikres når:

utløpet eller den lukkede strekningen noe sted er dykket

kulverten er lengre enn 50 m

det er spesielt farlige forhold i eller nedstrØms den lukkede delen

Ristene vil imidlertid lett samle opp mindre, flytende gjenstander som
kvister, plastposer og annet søppel. Om vinteren og våren vil flommen
også dra med seg større og mindre isflak.

Dersom disse gjenstandene setter seg i innløpet, kan kulvertens
flomkapasitet bli vesentlig redusert. Det kan føre til oversvømmelse ved langt
mindre tilrenning enn det kulverten er dimensjonert for.

Kulverter på steder hvor oversvømmelser vil medføre betydelig skade,
må derfor tilfredsstille følgende krav:

Gjenstander som er så store at de kan sette seg fast inne i kulverten, skal
stanses i en fangrist et stykke oppstrøms innløpet. Denne utføres en-
klest ved å ramme profilstål eller trykkimpregnerte stolper ned i elve-

bunnen.

Gjenstander som er så små at de ikke vil sette seg fast  inne  i kulverten,
skal føres gjennom kulverten.

Under større flommer må inntaksrista renskes  manuelt  flere ganger før
flommen  er over.

9.9.2 Utforming av kulvertåpning og rister
For å hindre opphoping av flytende gjenstander ved innløpet bør:

kulverten ha frispeilstrømning ved innløpet under dimensjonerende for-
hold

lysåpningen i en eventuell inntaksrist være så stor at mindre gjenstan-
der slipper igjennom
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rista være «løs», og det hør være atkomst slik at den kan trekkes opp
under flom

et eventuelt gjerde på betongkanten rundt rista være lett å demontere

Vingemurer gjør det mulig å øke ristarealet betraktelig.

Inntaksrister bør konstrueres etter følgende regler:

Fri lysåpning mellom riststavene  (vanligvis flatstål)  bør være minst 100
mm.

Det bør være fri åpning på 100- 200 mm mellom rista og bunnen i inn-
taket (for å redusere mengden oppsamlet materiale i tørrvær).

Ingen tverravstivere bør stå vinkelrett på riststavene bortsett fra ved
opplagrene og ved spalter.

Større rister bør være seksjonert slik at de blir lettere å håndtere. Fast stå-

ende rist bør ha 100 mm høg spalte  nærmest liggende rist

9.9.3 Nødvendig ristareal
Følgende faktorer har betydning for valg av ristareal:

konsekvenser ved oversvømmelse

mengden av løst «rask» i bekkefaret

atkomst for rensking av rist

byggekostnader

Falltapet gjennom en rist fri  for  ristgods kan beregnes med stor nøyaktighet:

V2

Na = I ()4" sin a (9.4)

dD = formkoeffisient (se tabell 9.12)

t = riststavens  tykkelse

T = lysåpning  mellom riststavene

a = ristas  helningsvinkel med  strØmningsretningen
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Tabell 9.12 Formkoeffisienter

Stavtverrsnitt Ø

a 2,42

b 1,83
c 1,67

d 1,03
e 0,92
f 0,76
g 1,79

06 F

MnoQ 0 0

a b c d e f g

Når rista er delvis tett, blir beregningene mer usikre. Når bare en del av ris-
ta er tett, med anslått effektivt areal A,, kan følgende formler benyttes med
tilstrekkelig nøyaktighet:

V2
V = Q  som gir -*  hf,=l'

R

Eksempel 9.5
Falltap i delvis tette rister

En rist på 4 m2 er beregnet for dimensjonerende vassføring 6 m3/s. Hva blir

ekstra falltap når 50 % av rista er tett'?

Forutsatt vannhastighet  V = 6/4 = 1,5  m/s som gir hfr = 1,52/2g = 0,11 m

Vannhastighet ved delvis tett  grind V, = 6/2 = 3,0  m/s som gir h,, = 3,02/2g =

0,44 m.

Vannstanden oppstrøms vil stige 0,33 m høgere enn forutsatt for 6 m3/s.

Eksempelet viser at gjentetting av rista kan redusere kulvertens kapasitet
betydelig. Når større deler av rista er tett, er det neppe mulig å beregne fall-
tapet tilfredsstillende nøyaktig.

9.10 Erosjonssikring ved utlop av kulvert

9.10.1  Utløpshastigheter og erosjonsfare
Hastigheten i en kulvert er som regel overkritisk (F, > 1,0) og vesentlig hø-
gere enn den naturlige vannhastigheten i elva eller bekken. Nedstrøms kul-
verten vil det ofte dannes et vannstandssprang, se figur 9.14. 1 området
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PLAN MED KOTER

I Erosjonsgrop  I Deponert masse

Vannoverflate ) )

SNITT

fram til og i selve vannstandsspranget kan grunnen være utsatt for utgra-
ving. Ofte vil dette området ligge nær inntil en vegskråning, slik at det kan
oppstå skader. Utløpet må derfor som regel erosjonssikres.

Ved fri utstrømning fra kulverten vil hastigheten være gitt av vann-
mengde, dimensjon, friksjon, helning og lengde på kulverten. Tabell 9.13
viser vannhastighet ved utløpet av rørkulverter i plast og betong med for-
skjellige dimensjoner, lengder og fall ved dimensjonerende kapasitet. Fi-

gur 9.15 viser den maksimale vannhastigheten som kan tillates ved ulike
partikkelstørrelser dersom vi skal unngå erosjon.

Tabell 9.13 viser at det er fare for erosjon allerede ved en kulverthel-
ning på 15 %e, slik at området nedstrøms kulverten må sikres når det er
eroderbare løsmasser.

Området som må erosjonssikres, vil ofte være relativt stort. For større
kulverter med høg vannhastighet vil det være riktig å anlegge spesielle
energidrepere slik at vannstandsspranget og det erosjonsutsatte området
stabiliseres innenfor et avgrenset område.

Figur 9.14
Erosjon ved
kulvertutløp.
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Tabell 9.13 Vannhastighet (m/s) ved utløp av kulvert med innløpskontroll når yl /D = 1,0

Din~  I Betongrør M= 80 ( Plastrør M= 100

L D Helning %o Helning %o

m mm 5 10 15 20 30 50 5 10 15 20 30 50

8 400 1,4 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 1,6 1,9 2,2 2,4 2,8 3,4

800 2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,7 2,3 2,6 2,9 3,3 3,9 4,9

1200 2,7 3,0 3,2 3,4 3,7 4,2 2,8 3,1 3,6 4,0 4,9 6,2

1 600 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,6 3,2 3,5 4,2 4,8 5,8 7,4

2000 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,9 3,6 3,9 4,8 5,5 6,6 8,5

24 400 1,4 1,8 2,1 2,3 2,7 3,2 1,6 2,1 2,4 2,7 3,1 3,7

800 2,1 2,7 3,0 3,3 3,8 4,5 2,4 2,9 3,3 3,7 4,3 5,4

1200 2,7 3,3 3,6 3,9 4,4 5,2 3,0 3,5 4,0 , 4,5 5,3 6,6

1600  ' 3,2 3,7 4,1 4,4 4,9 ' 5,8 ' 3,4 3,9 4,6 L 5,2 ',6,2 7,8

2000 ' 3,6 ' 4,1 4,5 4,8 5,3 6,2 ' 3,8 4,3 5,1 5,8 ',7,0 , 8,8 ',

5.0

Figur 9.15
Største  tillatte
vannhastighet.

Vanndybde
0_5m

1.0m

2.Om

3.0  m
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c
C
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E
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0,0
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Tabell 9.14 Veiledning  i erosjonssikring

Kulvertdiameter mm Typisk hastighet m/s Tiltak v/utløp Eksempel på utforming

r 600 2-3 Plastring eller betongkum Figur 9.16 og 9.17

600-1000 3- 4 Tyngre steinsetting Figur 9.16 og 9.18

> 1000 > 4 Spesielle energidrepere Figur 9.19

9.10.2 Erosjonssikring ved utløp
Sikring av kulvertutløp skiller seg gjerne fra de vanlige sikringsmetodene
som er beskrevet i kapittel 6. Aktuelle sikringstiltak er listet opp i tabell
9.14. Figur  9.16 viser sikring med fleksibel steinplastring som i noen grad
blir formet av strømmen til en gunstig form.

Landbruksdepartementet utgav i 1975 en serie typetegninger .  Figurene
9.17 og  9.18 viser to løsninger ,  en med støpt energidreper for utløpshastig-

heter mindre enn 2 m/s, og en med steingrop for utløpshastigheter opptil 7
m/s. Figur 9.19 viser en løsning for spesielt store påkjenninger.

Figur 9.16
Erosjonssikring
med steinmasser.
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Figur 9.17
Sikring av  utløp med

betongkum.
Landbruksdep.

type TL/S 3a.

Lengdesnitt

A -r
-

-
- - - Topp forbygging

D _ Bh. kote:

Alle mål i m A .-t

L-- - 21-4

Tverrsnitt A -A

Steinmur
Filtermasse (komstørrelse
avpasset etter steinstørrelse
og underliggende masse)
Kumring med fast bunn

Høvelig tykkelse på steinmur: 0,2-0,3 m. Under steinlaget legges grov grus, småstein eller
subbus, som filter. Er undergrunnen lett eroderbar,  må det brukes et relativt tykt lag av
godt gradert filtermasse .  Sikringen kan nyttes ved vannhastighet  (V) 5 2 m/sek i rørledning

Lengdesnitt

- - - p- - - - - - -. _

Topp  forbygging

1-

Bh.  kote: Bh. kote: I
D-

Alle mål  i m
---LA

I L =
l

1.0---4
-r- 1- 11 `

Tverrsnitt  A - A

Figur 9.18
Sikring av utløp med

steingrop.
Landbruksdep.

type TL/S  l a.

Steinmur

Forholdet mellom vannhasti het V
Filtermasse (kornstørrelse

9 () avpasset etter steinstørrelse
l  rørledning og lengde (L) av grop tr og underliggende masse)

v
msek. <2 2 a-

L 1 2 3

B=1,5D

Høvelig tykkelse på steinmur: 0,2-0,5 m. Under steinlaget legges grov grus, småstein eller
subbus, som filter. Er undergrunnen lett eroderbar, må det brukes et relativt tykt lag av
godt gradert filtermasse.
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9.10.3 Flomskader på kjørebane, veggrøfter og skråninger
Flomkader på veger skyldes ofte at kjØrebane, veggrøfter og skråninger er
dårlig sikret mot erosjon. Når vannet tar andre veger under en flom fordi
stikkrennene blir tette eller har for liten kapasitet, kan store mengder mas-

se vaskes bort fra veggrøfter, vegbane og skråninger. Dette kan føre til nye
tilstoppinger lenger nedstrØms og dermed til et akselererende skadeforløp.

Vann som følger vegbanen, fører lett til skade på veger uten fast dekke.
Slike skader kan samle opp avrenning fra større områder og dermed over-
belaste stikkrenner som er dimensjonert for et mindre felt. På mindre vikti-
ge veger kan dette problemett løses med tverrdrenering i form av nedgrav-
de rør eller smale tverrgrøfter på egnede steder (lågbrekk).

9.11 Terskler for fiskeoppgang
Ved større kulverter må vi ta spesielle hensyn til fiskens «frie gang».  Vann-
hastigheten i kulverten blir mye høgere og vanndybden vesentlig mindre
enn før elva eller bekken ble utbygd .  Avstanden mellom  «kvileområdene»
blir dessuten stor. I kulverter med fall større enn  ca 30-40 °%o blir  vannhas-
tigheten så stor at fisken ikke klarer å gå opp gjennom kulverten.

Figur 9.19
Energidreper
ved kulvertutløp.
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Figur 9.20
Forhold for fiskeopp-
gang i en kulvert med

terskler.

Figur 9.21
Detaljutforming av

terskler. Avstand og
høgde varierer med

bunnens helning.
Ubenevnte mål i mm.

-Kvileområde  - U--n j-------- i
Område med
sterk strøm/ H H H H H
liten dybde

Dette problemet kan løses ved å støpe terskler som bremser opp vannet
i bunnen av kulverten, se figur 9.20. Tersklene utformes slik at de gir roli-
ge strømforhold for en vassføring som tilsvarer en mindre regnflom. For-
slag til terskelutforming er vist i figur 9.21.

En kulvert med terskler har:

korte strekninger med høg hastighet og liten vanndybde (overløp over
tersklene)

kort avstand mellom «kvileområdene» med låg hastighet og høg vann-
stand

Dersom vi setter inn terskler, reduseres kulvertens kapasitet vesentlig. Det
er derfor nødvendig å Øke tverrsnittet i kulverten.

1
120

-= 200

400 2 200 1.0m -20 .0m 400 2;200
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I tillegg til terskler i kulverten er følgende forhold viktige for fiskeopp-
gang:

Like nedstrØms kulvertutløpet skal det være en kulp der fisken kan kvi-
le seg før den gir seg i kast med kulverten. Dette kan kombineres med
erosjonssikring, se 9.10.2.

Eventuelle inntaksrister må holdes rene for stein og rask så de ikke
sperrer for fisken. Det anbefales 100-200 mm åpning mellom rista og
bunnen i inntaket.

Eksempel på terskler i Storelva og Sagelva i Malvik, Sør-Trøndelag, og
ved kryssing av E6 ved Torp er vist i SINTEF rapport STF60 A92101. Dis-
se anlegga er de første som er bygd etter prinsippene som er beskrevet i
dette kapitlet, og de er sannsynligvis ikke helt optimale.
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VEGER BRUER  VASSDRA G

10.1 Om anlegg av bruer og veger
som berører vassdrag

Planleggingen av veger og bruer skjer gjerne i flere omganger og på flere
nivå. Det er svært viktig at miljøforhold som plassering, linjeføring og fare
for oversvømmelser blir vurdert tidlig i den overordnede planleggingsrun-
den. Under detaljplanleggingen er det viktig å diskutere ulike løsninger.

Aktuelle problemstillinger kan da være:

o avstand mellom  veg og elv

* tilgang  til elva for andre brukere

« bru over vassdraget eller lukking/omlegging av elv

• lang bru med flere pilarer der en bevarer strandsonen, eller en korte-
re bru med få pilarer der strandsonen blir berørt

Veiledningen «Veg og strandsoner», utgitt av Direktoratet for naturforvalt-
ning, NVE og Statens vegvesen i 1994, inneholder mange viktige perspek-
tiver på vegplanleggingsprosesser.

Bruer og veganlegg som kommer i berøring med elver og vassdrag, vil
i alle tilfeller påvirke og endre strømbildet. Konsekvensene av en slik på-
virkning må vurderes før vi gjennomfører prosjektet.

Konsekvenser vi umiddelbart kan se, er endringer i strømhastighet og
strømretning. Dermed kan vannstander og vannlinjehelningen endres, og
vi kan få en annen fordeling av skjærkreftene mellom vannet og elvebun-
nen. Dette virker inn på stabiliteten av elvebunnen og elveskråninga og
kan føre til erosjon og ras dersom vi ikke forsterker de utsatte stedene.
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10.2 Dimensjonerende flommer
Vi står alltid overfor spørsmålet om å velge en fornuftig dimensjonerende
flom, og må være klar over konsekvensene om en slik flom overskrides.
Vanligvis velger vi en flom ut fra en flomfrekvensanalyse basert på hydro-
logiske data. Dersom det ikke foreligger hydrologiske data, kan vi som al-
ternativ metode bruke en hydrologisk modell som simulerer et flomforløp
ut fra et nedbørforløp, f eks HBV-modellen. Se kapitlene  I  og  11.

I damforskriftene av 1980 er dimensjonerende flom definert som til-
løpsflommen med et gjentaksintervall på 1000 år. Denne flommen brukes
til å beregne omløp, overløp osv på dammer. Stabiliteten på dammer bereg-
nes også ut fra en «påregnelig maksimal flom» (PMF).

Konsekvensene av store skader på dammer kan ikke sammenliknes
med skader på bruer og vegfyllinger. Det er derfor urimelig å stille samme
krav til dimensjonerende flommer. Vi må i hvert enkelt tilfelle vurdere hva
det er rimelig å forlange.

Svært ofte ser vi at 100-årsflommen legges til grunn når det gjelder per-
manente anlegg. Ved midlertidige fyllinger i anleggstiden brukes gjerne
flommer med vesentlig mindre gjentaksintervall, og det tas ofte sesong-
hensyn, se 1.3.1.

10.3 Strømning og falltap under bruer

10.3.1 Falltap på grunn av landkar og fyllinger
En bru fører ofte til at strømtverrsnittet blir innsnevret, noe som kan gi ekstra
falltap og hevet vannstand oppstrøms brua.  Skjer det en overgang fra under-
kritisk til overkritisk strømming, kan det bli særlig stor oppstuving.

Vi kan da bruke hovedprinsippene for beregning av frispeilstrømning,
slik de er beskrevet  i 3.5.7  og 3.6.3. Falltap som bare skyldes kontraksjon
og påfølgende ekspansjon på grunn av landkar eller fyllinger ,  kan vi be-
regne direkte.

10.3.2 Falltap på grunn av pilarer
Også pilarer ute i elva eller kanalen kan forårsake oppstuving av vannstan-
den oppstrøms brua. Hvor stor oppstuvinga blir, avhenger av antall, form
og størrelse på pilarene og av strømningssituasjonen.

Singulære falltap som skyldes pilarer, kan vi beregne ut fra teorien om
bevegelsesmengde.
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Figur 10.2 viser plan og oppriss av en vannstrøm som passerer en bru-
pilar. Snitt l og snitt A er plassert like ovenfor og nedenfor nesen av pila-
ren. Trykkfordelingen i de to snittene antas å være hydrostatisk.

Figur 10.3 viser seks forskjellige strØmningssituasjoner som kan opptre.
Strømkraften mot brupilarene i figur 10.2 er lik forskjellen mellom be-

vegelsesmengden for snittene 1 og A.

F = lj ,QpV, +YAiyri - 0  , QpVn -YAAYrA (10.1)

F = kraftft opptatt av brupilar

Q = vassføring

p = vannets tetthet

y = vannets egenvekt
VI, VA = gjennomsnittshastighet i snitt  I  og A

Pl, PA = dimensjonsløse koeffisienter for bevegelsesmengde

A l , AA = strømningsareal i snitt 1 og A

Ypi,YPA = avstand fra vannspeilet til geometrisk tyngdepunkt for tryk-

ket i snitt  I  og A
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Figur 10.1 Ålvundfossen i flom, Surnadal i Møre og Romsdal. Brua har trange
åpninger.



Figur 10.2
Strømforbi brupilar.

A 2 B 3

I I I I
I I I I

I
I

PLAN

Ved uniform strømning gjelder f3= 1. Dette er ofte nøyaktig nok når strøm-
forholdene i de to snittene ikke er svært forskjellige. Sidefriksjonen langs
pilaren er også neglisjert i (10.1).

Et annet uttrykk for strømkraften er «dragkraftformelen» (4.  1),  med p =
,fg  og v = Q/A innsatt:

F= 2"Y A,,
Q2

(4.1)
gA, °

Ap = eksponert  areal av pilaren  på tvers av  strømretningen

C„= 2 for pilarer  med flat endeflate

C[)= 1,33 for pilarer  med avrundet  endeflate

Uten å gå i detalj gir den videre utledningen følgende tre ulike uttrykk for
bevegelsesmengden, M2, i snitt 2 mellom pilarene i figur 10.2:

M.,=A,y,-A,,,yP,+Q L'
1A,

- 2"AP J ( 10.2a)

M, =
y +AZyz (10.2b)

gA,

z

M, = A3Y3 - AP1 yP1 +  Q  (1  0.2e)
gA.,
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".R1 ..r P .._« y  F, .  ,

yp = avstand fra vannspeil til geometrisk tyngdepunkt for trykket på An

Yl,  y2 og y3 = vanndybdene oppstrøms, mellom pilarene og nedstrØms

Når strømninga er  underkritisk før brua bygges,  gjelder figur 10.3a, h eller
c. Dersom vannstanden og dybden y,; i snitt 3 er kjent eller kan beregnes,
bruker vi (10.2c) til å beregne bevegelsesmengden M,. Kritisk bevegelses-
mengde Mkr;, finner vi ved å beregne y,, fra formel (3.6) og sette y2 = y, inn
i (10.2b). Dersom M, > Mk,, vil det oppstå en strømningssituasjon som
vist i figur 10.3a. Dersom M2 = Mkt;t, får vi en situasjon som vist i figur
10.3b. Dersom M2 < Mkrit.får vi et vannstandssprang som vist i figur 10.3c.

For situasjoner som i figur 10.3b og c er det kritisk strømning mellom
pilarene. Vi kan dermed beregne ukjente dyp oppstrøms og nedstrØms ved
å bruke likningene (10.2a og c) og kritisk minimum bevegelsesmengde.
For strømsituasjoner som vist i figur 10.3a kan vi beregne bevegelses-
mengden mellom pilarene fra y3, som antas å være kjent, med likning
(10.2c). Vannstander og dyp oppstrøms og mellom pilarene kan nå bereg-
nes fra (10.2a) og (10.2b).

Når hastigheten er  overkritisk før bygginga,  gjelder figur 10.3d, e og f.
Ved overkritisk hastighet er det mer hensiktsmessig å benytte vanndybden

i snitt 1 som utgangspunkt framfor vanndybden i snitt 3.
Dersom bevegelsesmengden mellom pilarene, beregnet ut fra vanndyb-

den y, i snitt  I  med likning (10.2a), er større enn den kritiske verdien
(Mk,;t), får vi situasjonen vist i figur 10.3d. Dersom bevegelsesmengdene
er like, får vi situasjonen som vist i figur 10.3c. Dersom Mkt;t er størst, får
vi vannstandssprang som vist i figur 10.3f.

Yarnells  likning
Yarnells halvempiriske likning (10.3) gir et godt  estimat  for den lokale
vannstandsstigningen  Ay ved situasjoner  som vist i  figur 10.3a:

Qy_2K(KIOV,'
-0.6)CA-`'' +15(A "'  )°Jv'2 (10.3)

2 gy.,  A3 A_, 2g

AY = (y,-y3) =  forskjell mellom opp- og  nedstrØms  vannstand ved til-
nærmet flat bunn

K _ eksperimentelt bestemt koeffisient for forskjellige typer pilarene,
se figur 10.4
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Figur 10.3
Aktuelle strømning-

situasjoner mellom
pilarer.

Figur 10.4
Koeffisienter i

Yarnells likning.
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10.4 Sikringstiltak ved bruer

10.4.1 Erosjon og plastring på bunn og langs elvebredder
Den generelle hastighetsøkningen som skyldes brua, fører til økt skjær-
spenning mot elvebredden og elvebunnen. Figur 10.5 viser eksempel på
erosjon ved et brusted med landfyllinger. Vi bør derfor vurdere om det er
påkrevd med ekstra plastring. Økte påkjenninger på grunn av isganger må

også vurderes.
Når oppstuvinga er beregnet (se ovenfor) eller målt, kan vi beregne en

ny gjennomsnittlig helning I på vannspeilet forbi pilarene. Gjennomsnittli-
ge skjærspenninger i tverrsnittet beregnes av uttrykket r, = yRI (se avsnitt
4.4.3). Deretter kan vi bruke Shields' kriterium til å gjøre et første anslag

over nødvendig størrelse på steinen.
Det er lite sannsynlig at hastighetene er jevnt fordelt i tverrsnittet. Ofte

er lokale skjærkrefter i de mest utsatte områdene i tverrsnittet avgjørende.
Vi må derfor måle, beregne eller estimere fordelingen av hastighetene i
tverrsnittet, anta sammensetningen av den ferdige plastringa og deretter
beregne lokale skjærspenninger. Resultatet må stemme overens med stabil
skjærspenning for valgt plastring, ellers må vi foreta nye beregninger.

I elver med ru bunn kan vi bruke Engelund-Hansens likning til å be-
regne skjærspenningen:

U
=6+2,51n

R
(10.4)

U, k,.

Denne likningen blir i stor grad benyttet ved SINTEF.
Vi kan også bruke følgende likning som kontroll og eventuelt velge den

som gir størst U*:

U
= 7,66 (10.5)

U, k,)

5 m erosjonsdybde

Topp veg

Flomslette
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Figur 10.5
Eksempel på lokal
erosjon ved et brusted
som følgt av inn-
snevring. HV (brukes
senere) og LV står for
henholdsvis dimen-
sjonerende flomvann-
stand og vanlig
lågvannsnivå.

k Målestokk
Erodert bunn etter flom

0 15 30 m
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U = vannhastighet.

R = hydraulisk radius

k, = ruhetsparameter

U* = skjærhastighet definert som  U, = z0 - gRI
P

I litteraturen er k, definert litt forskjellig.

Engelund- Hansen  (1972): k, = 2,0 d65 og k, = 2,5 d51)

Et annet  logisk forslag er: k, = 1,0 d911, dvs nesten største stein

Når vi har beregnet U* og skjærspenningen ro, kan vi bruke Shields' krite-
rium til å beregne nødvendig steindiameter, se 4.4.2. Shields' kriterium gir
steinstØrrelser som akkurat er stabile. Diameteren må derfor økes noe, f
eks 25 %, for å få en sikkerhetsmargin.

Shields' kriterium er lite egnet når hastighetene blir over 6-7 m/s.
Figur 4.48 i kapittel 4 viser sammenhengen mellom stabil steinstørrel-

se, hastighet og dybde. Dataene som ligger til grunn for kurven, er for-
skrifter fra USA og USSR. Dette er den enkleste måten å velge nødvendig
steinstØrrelse, og det gir et bunnlag som uten videre er stabilt. SteinstØrrel-
sen som kreves, kan imidlertid være unødvendig grov dersom bunnen tåler
litt tilpasning over tid.

Diagrammet gir steinstØrrelser oppgitt som kuler. Er steinformen mer
ujevn, kan vi benytte figur 10.6 til å omgjøre steindiameter til steinvekt.
Figuren gjelder likevel ikke for utpreget flat stein, se 4.3.2.

Steinvekt (kg)

10 20 30 50 70 100 200 300 500 700 1000 2000 3000 4000

24

Figur 10.6
Sammenheng
mellom kule-

diameter og
steinvekt.
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10.4.2 Sams masse som dekklag
En mer raffinert plastringsmetode bygger på en teori utviklet av J. Gessler, se
4.9.2, som beregner stabiliteten av en gradert masse. Metoden forutsetter at
det kan tillates noe utvasking av plastringslaget før det blir helt stabilt. Den
krever derfor et noe tykkere plastringslag enn et lag av jevnstore stein, men
metoden stiller vanligvis ikke krav til et spesielt filterlag, og den gjennom-
snittlige steinstørrelsen blir mindre. Beregningsmetoden er arbeidskrevende,
og NHL har derfor utviklet et dataprogram, DEKKLAG, som raskt utfører
beregningene.

10.4.3 Lokalerosjon rundt pilarer
Når vi plasserer brupilarer i strømmen, blir hastighetsfordelingen i tverr-
snittet forandret. Det kan føre til lokalerosjon. Erosjonsskadene kan oppstå
hvor som helst i tverrsnittet, men først og fremst rundt brupilarene, se figur
10.7.

Figur 10.8 viser strømlinjene rundt en sylindrisk pilar. Hastighetene
Øker vesentlig, og skjærspenningene mot bunnen følger kvadratet av hastig-
hetene. Eksperimentelt er det registrert at skjærspenningene mot bunnen
ved en sylinder kan bli opptil ti ganger større enn mot urørt elvebunn. Det-
te har betydning ved valg av erosjonssikring. Dersom ikke mer nøyaktige
analyser eller modellforsøk vi-
ser mindre verdier, anbefales det
vanligvis å sikre for åtte ganger
beregnet skjærspenning på urørt

A„

bunn. Figur 10.9 viser mer detal- Figur  10.8
jert strømmØnsteret rundt en sy - - StrØmlinjer rundt

lindrisk pilar, og hvordan ero en sylinder.

-

"- c-- - )-
sjonsgropa utvikles dersom bun-
nen ikke sikres.
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Figur 10.9
StrØmmØnster rundt

sylindrisk pilar, og
utvikling av

erosjonsgrop.

Pilardiameteren har mest å si for hvor dyp erosjonsgropa blir, hastighe-
ten og bunnmaterialet betyr mindre.  Figur 4.36 viser sammenhengen mel-
lom pilardiameter D og maksimum erosjonsdybde de når forholdet V0/V,, va-
rierer, der V)) er hastigheten foran pilaren (D tilsvarer b i figur 4.36).

Figur 4.36 viser en maksimumverdi når V„/VC = 1. Når V„/V, < 1 er
bunnen stabil i en viss avstand fra pilaren. Når V„/V, >1 er det  generell
erosjon i hele tverrsnittet.

Sammenhengen mellom de og D er ikke som vist i figuren når D blir stor i
forhold til vanndybden .  Dersom diameteren D > 1 m kan vi bruke uttryk-
ket:

d,  <_2•D (10.6)

Spesielt dersom vanndybden y < D kan vi vente mindre erosjonsdyp enn
figur 4.36 viser.
Når det bare er erosjon inne ved pilaren, mens bunnen for Øvrig er stabil,
kalles det klarvannserosjon. Området for klarvannserosjon er også vist i fi-
gur 4.36.

10.4.4 Erosjonsvern av pilarer
Figurene 10.10-10.13 viser noen prinsipper for erosjonsvern, hentet fra
«Guide to Bridge Hydraulics» (GR. Neil, 1972).
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Figur 10.10
Bunn av fundament
godt under antatt ero-
sjonsgrop.

Figur 10.11
Bunnen av fundamentet
under nivået til beregnet
generell erosjon.
Beskyttet med steinlag
for å stoppe lokal-
erosjonen.

Figur 10.12
Pelefundament som
tåler å bli undergravd.
Alternativt  med stein-
plastring som på
fig 10.1.

Figur 10.13
Fundamentplaten
beskyttet av
spuntvegg mot
lokalerosjon.
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10.5 Virkning av vegfyllinger

10.5.1 Oversikt

I utgangspunktet bør vi  unngå å  legge veger så nær strandsonen at selve
vassdraget berøres. Dersom vegtraseen likevel må legges langs elvebred-
den eller på fylling  ute i  elva, endres de hydrauliske forholdene. Figur
10.14 viser et typisk eksempel på dette.

Det vanlige er at strømningstverrsnittet reduseres, spesielt i flomperioder.
Dermed øker vannhastigheten. Resultatet kan bli forsert erosjon av elve-
breddene, noe som igjen kan føre til ras og andre problemer.

En annen  virkning er at flomvannstandene blir høgere. I bebygde områ-
der vil det kunne føre til skader med store Økonomiske konsekvenser. Det
legges også stor vekt på at livsvilkårene i elva kan endres, og dermed også
forholdene for fiske og annet friluftsliv.

Det er spesielt viktig at vi nøye undersøker flomforholdene i sideløp
som krysser vegfyllinga. Underdimensjonerte kulverter kan medføre skade
både på veganlegget og landskapet ovenfor. Det samme kan være tilfelle
når en veg stenger av deler av innsjøer, figur 10.15.

Slike veganlegg bør derfor vurderes nøye,  noen ganger  ved at vi gjen-
nomfører følgende beregninger:

Vannlinjeberegninger
Vi velger en dimensjonerende flom, beregner vannlinjene for den nye situ-
asjonen ved bruk av EDB-programmer og sammenlikner med eksisterende
situasjon. Dette arbeidet krever gode profiler av elveløpet der den nye veg-
fyllinga er inntegnet.

Med utgangspunkt i de nye vannlinjene vi har beregnet, kan vi ofte få
fram konsekvensene av vannstandsendringen med tilstrekkelig nøyaktig-
het ved å gå inn på kartet.

Erosjonsberegninger
Vi snakker gjerne om to typer erosjon, generell og lokal. Ved generell ero-
sjon blir som oftest hele elvebunnen senket på  grunn  av at gjennomsnitts-
hastigheten er blitt større. Lokalerosjon oppstår når geometriske detaljer
endres og gir ny strømretning eller lokale strømkonsentrasjoner.

Vi må analysere bunnmaterialene for å avgjøre om det vil bli erosjon,
og om den vil få sjenerende virkninger.

Svært mange norske elver har et dekke av stein. Dette  naturlige  dekkla-
get har utviklet seg over lang tid. Det er som regel kvasistabilt og forandrer
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seg gjerne litt ved store, naturlige flommer. 1 slike tilfeller skal det ganske
mye til (stor innsnevring) før vi får generell erosjon over hele tverrsnittet.
Brytes først dekklaget, er imidlertid konsekvensene store.

Andre elver med finere bunnmaterialer er mer følsomme. Dersom has-
tigheten øker i et område i elver med sandbunn, vil transporten til dette
området være uforandret, mens transporten ut av området blir større. Bun-
nen blir da senket på hele denne strekningen, selv ved moderate flomfor-
hold.

Bølgeberegninger
Fyllinger av noen størrelse som går langs eller krysser innsjøer, se figur
10.15, kan forårsake bølgeerosjon av sjøbunnen. Fyllinga kan også selv bli
utsatt for bølgeerosjon og overskylling. Dette må vi ta hensyn til både ved
dimensjonering av vegskråninga og av bunnen foran veglegemet. Vi kan
derfor måtte legge vegnivået høgere enn ønskelig for å unngå bølgesprut.

Flomberegninger av sideløp
Er det tilløp til områder som blir avstengt av en vegfylling, må vi sikre til-
strekkelige åpninger slik at det ikke oppstår vesentlige vannstandsforskjel-
ler under flom. Dette gjelder ikke bare avstengte områder av innsjøer, se fi-
gur 10.15, men også flate landskap der vegen hindrer naturlig drenasje.

Eventuelt må vegen og landskapet kunne tåle kortvarig oppdemming uten
å ta skade.

10.5.2 Tiltak mot  generell erosjon
Generell erosjon på grunn av innsnevring av elveløpet kan vi hindre på to
prinsipielt forskjellige måter:

Hele elvestrekningen hvor vi har fått større hastighet, kan tildekkes
med stein som er stor nok til å tåle de ulike skjærspenningene.

2. Vi kan kompensere for innsnevringa ved å grave ut på den andre elve-
bredden.

10.5.3 Tiltak  mot lokalerosjon
Lokalerosjon med konsentrert hastighetsøkning får vi lett ved foten av
vegfyllinger. Bølger kan også gi lokalerosjon, se figur 10.15. Figur 10.16
viser eksempel på hvordan vi kan utføre vegskråninger dersom vi venter
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Plastre hele bunnen som berøres av bruanlegget

Figur 10.16 Forskjellige metoder for å hindre undergraving av skråningsbeskyttelse.

hunnsenkning langs foten .  I figuren angir HV dimensjonerende flomvann-
stand  og LV  vanlig lågvannsnivå . Over «midlere» flomvannstand bør en
kunne vurdere å kle kanten med vegetasjon.

10.6 Steinsatte terskler for trafikk
Vi kan beregne vassføring over en veg eller en steinterskel ved å bruke ter-

skelformelen og dele inn vegen i segmenter og beregne vannstrømmen for
hvert segment:

Q=C L  H3/2 (10.7)

Q = vassføring over et terskelsegment

L  = lengde av segment

H = vannstand over terskel/veghane målt til energinivået oppstrøms

C = overløpskoeffisient

Den teoretiske C for et fritt overløp er  1,7 1.  For en bredkronet ter-

skel eller vegfylling er verdien mindre, se 3.7.2.
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EDB-VERKTØY OG
ANDRE HJELPEMIDLER

11.1 Informasjon om vassdrag og nedborfelt

11.1.1 Inndelingssystemet i REGINE
Hele Norge kan deles opp etter dreneringsområder eller nedbØrfelt. Det-
te danner grunnlaget for systematisering av vassdragsfaglig informasjon.
AvrenningsmØnster, dimensjonering av vassdragsanlegg, studier av ulike
vassdragsfenomener o a er knyttet til nedbØrfelt. REGINE (Register over
nedbØrfelt) er et grunnleggende inndelingssystem som er utviklet av
NVE. REGINE deler Norges arealer inn på grunnlag av kystlinjen, elver
og vannskiller. Enhetene i REGINE er vassdragsområder, nedbØrfelt og

deler av disse. Hver enhet er definert med et vassdragsnummer. Enhete-
ne er organisert i et hierarki som reflekterer vassdragets hydrologiske
struktur. En erfaren person vil utfra vassdragsnummeret vite hvor i lan-
det en REGINE-enhet er plassert, og hvordan den ligger i et vassdrag.
Denne systematikken blir også brukt ved beregninger og programmering
der data om flere enheter knyttes sammen.

Figur 2 (innledningskapitlet) viser den grove inndelingen av landet i
260 vassdragsområder. Et vassdragsområde er avgrenset av Norges gren-
se mot sjØ eller naboland og langs vannskiller mot neste vassdragsområ-
de. Vassdragsområdene har nummerform iii (i = heltall) og inneholder
gjerne ett definert hovedvassdrag, iii.z, og et tilleggsområde, iii.0, som

blir drenert av mindre vassdrag. Glomma har f eks 002.z, mens 002.0 er
kysten fra Iddefjorden til Onsøy med de Øvrige vassdraga. 002.z og
002.0 er videre inndelt i underliggende enheter ned til minsteenheter.
Inndelingskriteriene for minsteenhetene er f eks at enheten har en elve-
strekning med en lengde over 10 km eller en innsjø lengre enn 1 km.
Punkter der vann overføres og/eller demmes, vil også alltid være ut-
gangspunkt for en REGINE-grense. Til sammen er det nå ca 18 000 min-
steenheter og ca 32 200 enheter med egen kode.
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Bruk av REGINE
REGINE-kode skal brukes innenfor NVE-systemet for å stedfeste data og
informasjon. Den bør også brukes av andre institusjoner som produserer
informasjon om vassdrag. Dermed kan informasjon fra ulike kilder koples
sammen og gjenfinnes for bestemte vassdragsavsnitt.

REGINE er etablert som en del av kartgrunnlaget på NVEs GIS -data-
base (GIS = Geografiske informasjonssystemer). Dette gjør at REGINE
kan brukes i ulike GIS-analyser som opptellinger, areal- og avrenningsbe-
regninger og til kartframstilling av vassdragsinformasjon.

REGINE utgjør også en sentral enhet i Vassdragsregisteret, se 11.1.3.
Her blir utvalgt vassdragsinformasjon fra NVE og noen eksterne kilder
knyttet sammen i en relasjonsdatabase som vi kan søke på med egen PC. I
tillegg til geografisk informasjon om REGINE-enhetene inneholder Vass-
dragsregisteret informasjon om verneplaner, konsesjoner, litteraturreferan-
ser, landbruks- og befolkningsstatistikk, tekniske inngrep i vassdrag, inn-
sjøer, fosser osv.

Alle opplysninger som er knyttet til REGINE-enhetene, kan kombine-
res i ulike typer programmer for å beregne egenskaper til større og mindre
deler av et vassdrag. Den strenge, hierarkiske oppbyggingen av REGINE
gjør det mulig å kople sammen enhetene og dermed sammenstille data og
beregninger for utvalgte områder, f eks arealer oppstrøms enhver REGI-
NE-enhet.

Dokumentasjon
REGINE-grensene er plottet på kart for Norge i målestokk 1:50 000, men
kan også plottes i Ønsket målestokk og detaljgrad fra NVEs GIS-database.
Det er utgitt en kartbok med REGINE-grenser med forklaring. Ved hjelp
av GIS-verktøy kan vi på dataskjerm tegne opp og sØke ut REGINE-enhe-
ter sammen med annen stedfestet informasjon. Foreløpig blir dette vanlig-
vis gjort på GIS-kontoret i NVE. Tabellinformasjon og annen utvalgt in-
formasjon om REGINE er tilgjengelig gjennom Vassdragsregisteret. NVE
Publikasjon nr V22 (1989) inneholder alle REGINE-enheter som represen-
terer hele nedbØrfelt, med kode, navn, areal, kommune og kartbladtilhørighet.

11.1.2 Stasjonsnett
NVE har data fra et stasjonsnett med over 6000 målepunkter som dekker alle
deler av det hydrologiske kretslØpet, blant annet vannstand, vassføring, grunn-
vann, markfuktighet, teledyp, snødyp, bremålinger, slam og sedimentmåling-
er. Ved forbygninger er det mest aktuelt med data om vannstand og vassføring.
Datasystemet  Hydra II  har vassføringsdata for over 15(X) målepunkter. Av dis-
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se er ca 650 i drift i dag. Systemet har også informasjon om vannstand/volum
(magasinkurve) for ca 700 magasiner. Alle målestasjoner er nummerert med
vassdragsnummer i RELINE.

Vassføringstasjonene er anbrakt oppstrøms et vannstandssprang der det
er tilnærmet entydig sammenheng mellom vannstand og vassføring, slik at
profilet ikke blir påvirket av oppstuving nedenfra. Dette innebærer at det
ikke er stasjoner ved samløpspunkt i vassdrag, der det for Øvrig ofte er be-
byggelse som det kan være aktuelt å verne mot oversvømmelse. For å be-
regne vassføringa i elva på slike steder (f eks sted x) må vi bruke data fra
en nedstrøms målestasjon eller fra oppstrøms stasjoner i hovedelva og bi-

elva (sted y). Vassføringa beregnes ved å skalere den målte vassføringa (i
sted y) basert på et forholdstall beregnet ut fra nedbØrfeltene på det aktuel-
le stedet (sted x) og målestedet (sted y), eller på forholdet mellom normal-
avløpa. Ved detaljert prosjektering kan det også være påkrevd med hydrau-
liske beregninger.

For en del større regulerte vassdrag utarbeides det også  tilsigsserier.
Dette er serier som tar utgangspunkt i målte vassføringer på et punkt i
vassdraget. Deretter korrigeres det for overføringer og magasinendringer,
og dermed får vi vassføringsserier tilnærmet slik de ville vært uten vass-
dragsreguleringer. Tilsigsseriene gir altså den naturlige uregulerte vassfø-

ringa, men vi bør være oppmerksom på at den naturlige dempingen som et

tidligere uregulert vann i nedslagsfeltet ville gi, heller ikke er med i bereg-
ningen. Hydra II har tilsigsserier for mer enn 250 steder i Norge.

Utvalgte deler av data fra DNMI (Det norske meteorologiske institutt)

overføres også til NVEs databaser til bruk i saksbehandlingen i NVE. Enkelte
serier overføres rutinemessig, men ved prosjektarbeid vil det ofte være aktuelt
å bestille andre serier fra DNMI som kan legges inn i NVEs databaser.

Måleteknikk og feilkilder
Hydrologiske data og data fra andre observasjoner vil alltid være tilnær-
minger til «sanne» verdier ute i naturen eller inne i laboratoriet. Feilkilde-
ne er mange, og noen knytter seg til måleinstrumentene. Derfor utforskes
det stadig nye og bedre måleteknikker, blant annet:

e presisjonsbarometre for å måle snø- og breoverflater

• bruk av satellitt i snøkartleggingen

• akustisk måleteknikk for å måle vassføring (lydbølger i vann påskyndes
eller forsinkes ettersom strømhastigheten er høgere eller lågere)
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11.1.3 Vassdragsregisteret
Vassdragsregisteret er et EDB-basert informasjonssystem. Det kan presen-
tere data direkte på skjerm, i listeform, som kataloger, publikasjoner og te-
makart i kombinasjon med GIS.

Vassdragsregisteret gir informasjon innenfor flere fagområder innenfor
vassdragssektoren, blant annet informasjon knyttet til reguleringer, inn-
grep i vassdrag, vern og restriksjoner, bosetting og landbruk og vitenska-
pelige undersøkelser.

Der det er mulig, er den vassdragsfaglige informasjonen stedfestet og
knyttet til bestemte, definerte nedbørfeltenheter, se  l 1,  1.1. Denne informa-
sjonen kan presenteres på kart.

Vassdragsregisterets inndeling for hele landet er vist på kartet «Vass-
dragsområder» (målestokk 1:2 millioner) i serien «Nasjonalatlas for Nor-
ge» og i Vassdragsregisterets kartbok, hovedsaklig i målestokk 1:500 000.
Disse kan bestilles fra NVE. I tillegg kan NVE levere kart i fritt valgt må-
lestokk som plott direkte på hovedkartserien Norge 1:50 000 og i SOSI-
format på disketter o 1. Prisen blir avtalt etter oppdragets størrelse.

11.1.4 Flomkart
Flomkart  er fellesbetegnelse på flere typer kart som har flom som tema.
Flomarealkart  er kart som viser hvilke arealer som ble satt under vann ved
en gitt historisk flom.  Flomsonekart  viser utbredelsen i plan (areal) ved en
eller flere flommer med gitt(e) gjentaksintervall.  Dambruddsbølgekart  vi-
ser hvilke areal som blir satt under vann ved et dambrudd, og hvor lang tid
det tar fra dambruddet inntreffer til bølgefronten og bølgetoppen når defi-
nerte snitt langs vassdraget.

Flomsonekart er nyttige for en rekke formål. De er et viktig grunnlag
for arealplanlegging. De viser hvor nytten av fysiske sikringstiltak er
størst, og de gjør det lettere å utføre konsekvensberegninger (ruting-bereg-
ninger - nedstrøms flomforhold).

Flomsonekart vil også være nyttige dersom vi skal utarbeide mer detal-
jerte beredskapsplaner for flomfare, og de er et viktig hjelpemiddel i akutt-
situasjoner.

Flomsonekart har en tosidig effekt i forhold til flomvarsling. De kan gi
sikrere prognoser fordi det er lettere å ta den naturlige dempingen på elve-
slettene inn i beregningene. Nytten av data fra flomvarslingen vil bli større
ettersom de kan overføres direkte til et kartgrunnlag og dermed vise over-
svømt areal, berørte bygninger, veger o 1, dersom prognosene slår til.

Flomsonekarta kan koples til informasjon om arealer, bygninger o a
som blir berørt av flommer. På grunnlag av slik kopling kan vi framstille
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risikosoner. Digitale flomsonekart koplet mot GIS gir en rekke slike mu-

ligheter.

11.1.5 Andre vassdragsrelaterte databaser
Som grunnlag for planlegging og saksbehandling av tiltak i vassdrag er det
behov for fakta og data om flere forhold i området der tiltaket skal utføres,
ofte både på land og i selve vannstrengen. Informasjonen om vassdrag er
imidlertid spredt fordi flere etater utøver vassdragsforvaltning på ulike
fagområder. Data og fakta er gjerne organisert i databaser som er knyttet
opp mot den aktuelle etat. Det arbeides nå for å kunne kople mer av denne
informasjonen sammen.

Nedenfor følger en oversikt over noen databaser som finnes innenfor
vassdragsforvaltningen. Gjennom Internett gis det en mulighet for større
datautveksling mellom ulike aktører i vassdragsforvaltningen.

Miljønett

Miljøverndepartementet arbeider med et felles referansesystemi for miljø-
informasjon som forenkler gjenfinning og bruk av miljødata for nærings-
liv, organisasjoner og forvaltning. Dette kalles Miljønett. Miljønett skal:

• digitalisere informasjonen og gi brukeren direkte tilgang over Internett

• lenke digitale informasjonsobjekter og lage et sammenhengende infor-
masjonssystem av desentrale informasjonskilder

slik at informasjonen skal bli tilgjengelig gjennom et felles referansesystem.

Miljøstatistikk
Statistisk sentralbyrå (SSB) har på grunnlag av nasjonale folke-, bolig- og
landbrukstellinger oversikt over befolkning, arealbruk og ulike produk-
sjonsenheter i landbruket. Datagrunnlaget er innhentet kommunevis og
fordelt på  statistiske grunnkretser  (delområder av kommuner avgrenset ut
fra et ønske om hensiktsmessige statistiske enheter). NVE har konstruert
en kombinert arealenhet, et  statistikkområde,  som er det minste området
som omfatter en samling grunnkretser og en samling REGINE-enheter
med nær og felles geografisk dekning. Dette gjør at vi kan knytte statistiske
data og beregninger til nedbørfelt og deler av nedbØrfelt. Det er spesielt in-
teressant ved vurdering av vannkvalitet og resipientforhold. En del statis-
tiske opplysninger fordelt på statistikkområder er tilgjengelig gjennom
Vassdragsregisteret.
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Naturbase
Naturbase er et kartbasert forvaltnings- og beslutningsstøttesystem til bruk
i arealforvaltning. Det består av en database med data om naturvern, fri-
luftsliv, vilt, kulturlandskap, kvartærgeologi, rØdlistebiotoper, botanikk,
virvelløse dyr, verneområder, midlertidig vernede områder, friluftsområ-
der, villreinområder, viktige områder for naturvern, friluftslivs og vilt, og
områder som er i planprosess. Fylkesmennenes miljøvernavdelinger er an-
svarlig for å legge inn og ajourføre data. Det arbeides med en ny versjon (2.0),
som blant annet skal ha høgere brukervennlighet og digital kartkopling.

SESAM

SESAM (System for effektiv saksbehandling i miljøvernavdelingene) er et
saksbehandlingsverktøy i miljøforvaltningen, hovedsakelig rettet mot for-
valtning av akvakultur, avløp og avfall og overvåking av vannmiljø. Data
presenteres på kart.

Limnobase
Limnobase er en database som hovedsakelig inneholder fiskefaglig informa-
sjon, f eks om fiskestatus, vannkvalitet og utsetting av fisk. På sikt skal den
også omfatte invertebrater og amfibier. Limnobase administreres av Direk-
toratet for Naturforvaltning (DN) og brukes og oppdateres av fylkes-
mennenes miljøvernavdelinger.

Verneverdier i vernede vassdrag
For tiden (1997) pågår det et prosjekt i samarbeid mellom DN og NVE for
å registrere og systematisere verneverdiene i de vernede vassdraga. Regist-
reringen baserer seg på litteratur, databaser og diverse andre kilder og skal
resultere i rapporter med oversikter over objekter og delområder som har
lokal, regional og nasjonal verneverdi. Tabellene skal overføres til Verne-
base, og ekstraktet blir skannet inn i Vassdragsregisteret. Rapportdelen har
generell tekst, bilder og tabeller over delområder og objekter. Kartdelen i
rapporten viser delområdene og objektene i farger, og den viser også inn-
grepsfrie områder. Det arbeides for at kartene skal bli søkbare på lnternett.

Internett  og datalinjer
Internett legger til rette for:

• kommunikasjon mellom to eller flere

• kringkasting

• overføring  av lyd,  video, bilder og dokumenter
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Informasjonen er tilgjengelig for alle med tilgang til Internett.
Det er et mål at man gjennom Internett skal kunne få økt utveksling av

vassdragsdata i framtida, blant annet gjennom tilgang til databaser og pro-
grammer som Vassdragsregisteret.
NVEs adresse er http://www.nve.no

11.2 Hydrologiske og hydrauliske
beregningsprogrammer

11.2.1 Vassdragssimulatoren
Vassdragssimulatoren er en samling av EDB-programmer som kommuni-
serer mot en felles database og har et felles brukergrensesnitt. På denne
måten er det relativt enkelt å kjøre etter hverandre programmer som er av-
hengige av hverandre. Simulatoren er i dag tilgjengelig på en av NVEs
sentrale UNIX-maskiner. Det arbeides med å flytte den til PC, der den vil
kunne kjøres under Windows NT. Modellene som inngår i Vassdragssimu-
latoren er VANSIMTAP, ENMAG, HEC-2, DAMBRK, HEC-6, RICE,
FINNECO, QUAL2E, AKVANN, BIOLAKE, BIORIV, HABITAT, RE-
CREATE. På enkelte felt finnes det alternative modeller som inngår i Vass-
dragssimulatoren. MIKE 11 brukes f eks innenfor hydraulikk/hydrodyna-
mikk som alternativ til HEC2 og DAMBRK. Nedenfor er programmer
som inngår i Vassdragssimulatoren merket *. Se tabell 11.3.

11.2.2 SSIIM
SSIIM (Sediment simulation in intakes with multiblock options) er et nu-
merisk regneprogram for tredimensjonal modellering av vassdrag og vann-
veger. Programmet er utviklet for bruk ved prosjektering i vassdrag innen-
for områder som hydraulikk, sedimenttransport og miljø. SSIIM er utviklet
av Nils Reidar Bøe Olsen, SINTEF Bygg og miljøteknikk.

Hovedmålet med å utvikle SSIIM var behovet for å simulere sedimcn-
ter med liten partikkelstørrelse. Slike simuleringer er vanskelig å utføre
med fysiske modeller. Det er også behov for å kunne simulere hvordan se-
dimenter fyller opp magasiner og elver. Ved utforming av konstruksjoner i
vassdrag er det viktig å kjenne hvilken effekt disse har på vannstrøm og lo-
kal utgraving. SSIIM gjør det forholdsvis enkelt å studere ulike alternati-
ver for geometrisk utforming av slike konstruksjoner. Programmet krever
forholdsvis stor regnekapasitet og fungerer i operativsystemet OS/2.

377



SSIIM krever at den aktuelle geometrien legges inn som et tredimen-

sjonalt rutenett. Programmet beregner hastighet og skjærkrefter for hver

rute og presenterer dem grafisk i lengde- og tverrsnitt. Det beregner også
erosjon og sedimenttransport. Programmet bruker en endelig-element-
metode til å løse Navier-Stokes likninger for tre dimensjoner i et ikke-
ortogonalt rutenett.

Programmet er under stadig utvikling. Eksempel på beregninger finnes
på SINTEFs hjemmeside på lnternett:

http://www. sintcf.no/nhl/vann/vassdrag.html

Se også kapittel I når det gjelder hydrologiske beregninger.

11.2.3 Hydra II - hydrologiske data og analyser
Hydra II består av Norges nasjonale hydrologiske database og tilhØrende
programvare for lagring ,  kontroll ,  presentasjon og analyse av ulike typer
data. Måleverdiene er hovedsakelig lagret i knekkpunktstruktur,  men lag-
ringsmetoden kan variere i forhold til type data. I tillegg til måledata har
systemet også informasjon om blant annet nedbØrfelt,  vassføringskurver,
måleutstyr,  observatØrer,  stasjonseiere ,  hydrologiske pålegg og regule-
ringsgrenser i forbindelse med konsesjoner .  De mest aktuelle analyse-
programmene i forbygningssammenheng er beskrevet i kapittel 1 om hydro-
logi. Andre viktige programmer for å hente ut og presentere hydrologiske
data er DAGUT  for døgndata  og FINUT  for data med fin eller variabel
tidsoppløsning .  Begge programmene har fleksible tabell- og grafikkpresen-
tasjoner.

Hydra iI kjøres på en av NVEs sentrale  UNIX- maskiner og er tilgjeng-
elig for  alle i NVE og for  eksterne brukere godkjent  av NVEs  hydrologis-
ke avdeling .  Normalt benyttes en PC med en X-windows emulator for å
kjøre systemet  på UNIX- maskinen. Ca 40 brukerprogrammer er tilgjenge-
lige fra en felles meny,  startmenyen ,  der man blant annet kan starte flere
programmer samtidig i ulike vinduer.

11.2.4  Kanalstromningsprogrammer

Beregningstyper
Tabell 11.1 viser en oversikt over de beregningstypene som vanligvis bru-
kes for kanalstrØmning. Mer om strømningssituasjoner og ulike typer
strømning i kapittel 3.
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Tabell 11.1 Beregningstyper -  kanalstrømning

STASJONÆR IKKE-STASJONÆR
(konstant Q)

------------------ ----- - ---------------------------- ---
(tidsvarierende Q)

ENSFORMIG Normalstrømning: Idealiserte  bølger
(lang kanal, Mannings formel (monoklin bølge, bore):
konstant tverrsnitt) Regneark Håndregning

GRADVIS Vannlinjer: Reelle bølger
VARIERENDE HEC-2 (flodbølge, lokkeflom,
(naturlig elv) 3-D modell av- og påslag av kraftverk):

Fysisk modell DAMBRK

RASKT  VARIERENDE Håndregning
(overløp,  energidreper, Fysisk modell
vannstandssprang)

---- - - - -------------------------------- - ------

St Venants likninger
Ikke-stasjonære strømforhold i vassdrag beregnes oftest ved hjelp av St.
Venants to likninger; kontinuitetslikningen og impulslikningen. Disse
gjengis nedenfor på redusert form:

(A) (B)

+
cx

luA) = 0

(C) (D) (E) (F)

l au + u au + ah _ S
g at g ax Ø °

(G)

+ SP

der A = strØmningstverrsnitt

y = dybde

g = tyngdens akselerasjon

x = elvas lengdeakse

t = tid

Se = friksjonshelning

S„ = bunnhelning

h = vanndyp

u = hastighet

Tabell 11.2 viser hvilke av leddene A til G som er viktigst ved forskjellige
problemtyper, og som brukes av ulike beregningsprogrammer. Det er led-
dene B og C som er karakteristisk for ikke-stasjonær strømning. Begge må
være med for å danne en virkelig ikke-stasjonær løsning. Tilnærmede løs-

379



Tabell  11.2 Beregningsmetoder  og program for stasjonær og ikke-stasjonær strømning

m 0 E n
Stasjonære beregninger -  bruk av enkle formler

Stasjonær  beregning, kanal, elv med lite
_

stasjonær, ensformig bare ledd F og G
ensformig varierende tverrsnitt strøm

Stasjonær beregning, elv, vilkårlig tverrsnitt stasjonær, uensformig ledd D, E, F og G
uensformig strøm

Hydrologisk  ruting -  enkle beregninger

Magasinruting magasin, uten vesentlig ikke-stasjonær, bare kontinuitet:
fall på vannflata, ikke-dynamisk strøm o„t = oinn - AM
vilkårlig tverrsnitt tilsvarer ledd A og B

Muskingum kanal,  elvestrekning, ikke-stasjonær strøm tilsvarer ledd A og B,
Metode for  hydrologisk lite fall, vilkårlig tverrsnitt samt implisitt ledd F og G.
ruting i vassdrag Tilnærmet beregning.

-
_

Hydraulisk ruting - krever numeriske  løsningsmodeller

Kinematisk beregning kanal, tilnærmet ikke-stasjonær, ledd A, B, F og G
konstant tverrsnitt ikke-uniform strøm
bratt elv, slak front

- - -- --------------- ------- ----
Diffusiv beregning

- ------
kanal, varierende ikke-stasjonær, ledd A, B, E, F og G
vanndybde ikke uniform strøm

Kvasistasjonær kanal, langsomt varierende ikke-stasjonær, ledd A, B, D, E, F og G
beregning tverrsnitt og vassføring ikke-uniform strøm

Dynamisk beregning kanal, konstant tverrsnitt ikke-stasjonær, ledd A, B, C, D,
(bølger) (elementær bølge, ikke-uniform strøm eventuelt også E, F og G

positiv surge (bore),
negativ surge,
svingninger)

Negativ surge (svingninger)

Dynamisk beregning kanal, elv, varierende ikke-stasjonær, alle ledd
(full dynamisk beregning) tverrsnitt og vassføring ikke-uniform strøm

slak helning, bratt front
(flom, på/avslag av
kraftverk, lukeregulering,

^

dambrudd)
-------------- --

Numeriske program

HEC-2' (Boss HEC2) elv stasjonær strøm I ledd A, D, E, F og G
se lenger ned

Flowmaster,  se lenger ned elv stasjonær strøm ledd A, D, E, F og G

Mike 11 elv stasjonær og alle ledd
se lenger ned ikke-stasjonær strøm

DAMBRK,  se  lenger  ned elv ikke-stasjonær strøm alle  ledd

MOUSE (ikke omtalt) avløpsnett ikke-stasjonær strøm alle ledd

NIVANETT (ikke omtalt) avløpsnett ikke-stasjonær strøm ledd A, B, F og G



vinger benytter til dels bare ledd B for å tilfredsstille kontinuiteten ved
synkende eller stigende vannstand.

Beregningsmetoder for stasjonær strømning

HEC-2" (Boss HEC-2)
HEC2 (enkelt program i Fortran) er utviklet av Hydrologic  Engineering
Center, USA, til å beregne vannlinjer (stasjonær strøm) i elver og kanaler
og gjennom broer og kulverter. HEC-2 forutsetter cndimensjonal gradvis
varierende stasjonær strømning. Både overkritisk og underkritisk strøm-
ning kan analyseres, og Mannings tall (M eller n) blir brukt til å beskrive
ruhetsforholdene. Se St. Venants likning, ledd D, E, F og G.

Inngangsdata til modellen er tverrprofiler. Vassføringa kan endres ii
hvert tverrprofil for å simulere sideelver og lateral strømning. Mannings
tall kan varieres horisontalt over tverrprofilet. Vannstanden i første tverr-
profil kan beregnes av programmet eller angis som en gitt  vannstand, en
kritisk dybde eller ved en vassfØringskurve.

Programmet gir variable Mannings tall over profilet og regner både

over- og underkritisk. HEC2 gir muligheter for å plotte ut tverrprofiler og
vannlinjer og kan beregne M-verdier ut fra observerte vannlinjer. Virk-
ningene av  innsnevringer  kan beregnes etter seks forskjellige metoder.

HEC2 blir brukt ved NVEs regionkontorer. Programmet har en for-
holdsvis høg brukerterskel og krever kunnskap om hydraulikk for å kunne
vurdere og eventuelt korrigere resultatene.

Boss  HEC2 er en videreutviklet versjon av HEC2 med et mer bruker-
vennlig grensesnitt.

H EC-RAS
HELRAS (Hydrologic Engineering Center-River Analysis System) beregner
endimensjonal stasjonær strømning. Det er et windowsbasert integrert simule-
ringsprogram laget for flerbrukernett (multi-tasking). Programmet kan bereg-
ne vannlinjer for stegvis varierende strømning i et fullt nettverk av kanaler,
et forgrenet system eller i et enkelt elveløp. Det kan også beregne vannlin-
jer for underkritiske, overkritiske og miksede strømningsregimer.

Den grunnleggende beregningsrutinen baserer seg på løsning av den
endimensjonale energilikningen. Energitap beregnes ved hjelp av friksjon
(Mannings formel) og kontraksjon og ekspansjon (koeffisient multiplisert
med endring av hastighetshØgde). Momentlikningen er brukt i situasjoner
der vannlinjen raskt endres. Disse situasjonene inkluderer beregning av
blandede strømningsregimer som vannstandssprang, hydraulikk ved bruer
og beregning av vannlinjer ved elvesammenløp.
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Effekten av bruer, kulverter, overløp og andre hindringer i elveløpet
kan analyseres. HEC-RAS er laget for vannbruksplanlegging og risiko-
studier i forbindelse med inngrep i elveløp. I tillegg kan programmet be-
regne endringer på vannlinjer ved kanalutbedringer, floddiker og isdekke.

Ved NVE benyttes HEC-RAS til å ekstrapolere vassfØringskurver på
målestasjonene for vassføring.

HEC-RAS er windowsbasert og derfor mer brukervennlig enn HEC2.

Flowmaster
Flowmaster er enklere enn HEC2, også når det gjelder bruk  (enklere teori
og utregninger).  Programmet foretar raske beregninger ved enkel geometri
og tilnærmet normalstrømning . NVEs  regionkontorer har tilgang til dette
programmet.

DAMBRK* (og Boss DAMBRK)
DAMBRK kan beregne dynamisk strømning (hurtig endring av vassføring
over tid). Programmet er PC-basert og brukes til å simulere dambrudd. På
grunnlag av kunnskap om dambrudd og hydrodynamisk teori kan pro-
grammet forutse en dambruddssituasjon og utviklingen nedstrøms på
grunn av dambruddsflommer, overløpsflommer og spesifikke flomhydro-
grafer.

DAMBRK simulerer dambrudd, kalkulerer vannstand og simulerer
flombølgen gjennom elvedalen nedstrøms. Opptil ti dammer og/eller bruer i
en serie kan tas inn i beregningene. Resultatet av disse utregningene kan bru-
kes til å utvikle flomkart for hypotetiske eller historiske brudd, finne tiden
flombølgen bruker nedover vassdraget og vurdere effektene av usikkerhe-
ten som er knyttet til de ulike parametrene som er brukt i beregningene.

DAMBRK baserer seg på den dynamiske beregningsmodellen med St
Venants likninger. Denne modellen er allment kjent som den matematisk
korrekte for ikke-stasjonære endimensjonale strømningsberegninger. I til-
legg til kontinuitetslikningen bruker den alle fem ledd i likningene.

Boss er en kommersiell dataleverandør som har programmert et skall
rundt DAMBRK. Dette skallet forenkler innlesningsrutinene, gir feilmel-
dinger og har brukbare utskriftsmuligheter.

I vassdragssimulatoren er muligheten til å ta med sideløp utelatt. Vass-
dragssimulatorens versjon av DAMBRK brukes til å simulere dambrudds-
bølge, lokkeflom (for fisk), virkninger av brå endringer i pådrag (kraft-
verk) og naturlige flommer.
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Mike 11
Mike 11 er et hydraulikkprogram som har mye felles med HEC2, men som er
mer avansert. Det kan regne med både stasjonær og ikke-stasjonær strøm. Pro-
grammet er forholdsvis dyrt, ca kr 110 000  (1997).

Mike I 1 er utviklet ved Dansk hydraulisk institutt (DHI). Modellen in-
neholder moduler innenfor hydrologi, hydrodynamikk, sedimenttransport
og vannkvalitet .  Det er også mulig å kople modellen sammen med et geo-
grafisk informasjonssystem  (Mike Il -GIS).

I tillegg til å håndtere uregulerte elver og kanaler har Mike 11 flere ru-
tiner  for å  behandle reguleringsanlegg i elver og kan også håndtere dam-
brudd. Programmet kan simulere forholdsvis komplekse elvenettverk, og
det er mulig å ta hensyn til lateral strømning . Ved å  kople det mot GIS kan
vi bedre visualisere vannlinjeberegningene ,  og vi kan utarbeide flom-
sonekart.

De hydrauliske forutsetningene i Mike I1 er ivaretatt ved løsning av St.
Venants likninger  (bevaring av masse og impuls).  Likningene blir løst ved
en implisitt metode som fulltidssentrerte differensiallikninger i et gridnett
hvor punktene blir bestemt automatisk. Løsningsmetoden er den såkalte
«Double sweep method» med glatting av ikke-lineære ledd.

Beregning av vannstand og vassføring blir foretatt i tverrsnitt. Vann-
stand beregnes i punkter tilsvarende tverrsnitt i elva som er lagt inn i mo-
dellen. Vassføring beregnes midt mellom tverrsnittene.

Inngangsdata til modellen er tverrprofiler, en beskrivelse av ruhetsfor-
hold (Mannings tall) og tidsserier (øvre og nedre grensebetingelse) av
vannstand og/eller vassføring .  Modellen må kalibreres mot observerte
vannstander med tilhørende vassføringer.

11.3 Oppmåling

11.3.1 Totalstasjon
Ved oppmåling i og langs vassdrag bruker vi samme metoder og utstyr som
ved ordinær landgnåling. Totalstasjon og hjelpeutstyr som boremaskin og
båt er vanlige verktøy. En totalstasjon er en elektronisk teodolitt som bru-
kes til å måle eller avsette vinkler i horisontalplan eller vertikalplan. Total-
stasjonen inneholder også en avstandsmåler som måler både horisontal og
skrå avstand. De registrerte dataene overføres direkte til PC for beregning.

Ofte bruker vi presisjonsnivellement som supplement til totalstasjonen
for å bestemme høgden mer nøyaktig. For å få nØyaktige posisjonsdata
måles det inn fastbolter med GPS (Global Positioning System). GPS er et
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Vassdragshåndboka

militært system som består av 24 satellitter som kretser rundt jordkloden.
Satellittene sender ut radiosignaler som blant annet inneholder tidsangivel-
ser, måledata og informasjon om satellittenes baner. Hvor vi enn befinner
oss på jordkloden, kan vi ta inn signaler fra minst fire satellitter samtidig
og bestemme posisjon og høgde ved hjelp av en GPS-mottaker.

Ekkolodd er også brukt i enkelte tilfeller.

11.3.2 Vesla Geonor
Vesla Geonor består av de selvstendige, men likevel samstemte systemene
VG-LAND, VG-KART, VG-EIENDOM og VG-LEDNING. De to første
er aktuelle å bruke i planlegging av vassdragsanlegg.

VG-LAND  er et programsystem for innsamling, beregning og presenta-
sjon av alle typer landmålingsdata. Programmet utfører kommunaltekniske
og trigonometriske beregninger, det kan beregne størrelsen på eiendommer
og ta ut målebrev. Data kan lastes inn fra diskett, totalstasjon og digitalise-
ringsbord eller importeres fra andre programmer/systemer.

VG-KART  er et geografisk informasjonssystem (GIS) som først og
fremst brukes til å håndtere digitale grunnkartdata. Bruksområdet er eta-
blering, ajourhold, forvaltning, lagring, produksjon og distribusjon av digi-
tale geografiske data. I NVE benyttes systemet i stor grad til å presentere
lengde- og tverrprofiler av elver og flomverk på grunnlag av data som er

innmålt med totalstasjon. VG-KART finnes bare på DOS plattform. Mer om

dette i 6.1.6.

11.4 Presentasjon/framstilling

11.4.1 Designer
Designer er et illustrasjonsverktøy som kan vise tekniske detaljer i planer
for vassdragsanlegg .  Oppmålingsdata fra Geodimeter 600 og tverrprofiler
fra VG- kart kan eksporteres til Designer  4.1TE for  videre behandling for å
få flere  detaljer på tegningen .  Skanner kan også brukes til  å  legge inn bil-
der og tegninger .  Brukerterskelen er forholdsvis høg. BrukerstØtte finnes i
Danmark .  Eksempel på  bruk  er vist i 6.1.6.

11.5 Andre programmer
Om andre programmer, se tabell 11.3.

Om verktøy for analyse av historiske dataserier, se kapittel 1.
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Tabell 11.3

Avrenning HBV-modeller'

Vassføring, vanntemperatur, HYDRA II
grunnvann, snø og bre HYDRA II er en database utviklet
og markvann ved hydrologisk avdeling i NVE.

Den har en rekke innebygde
beregningsmoduler og
presentasjonsformater.
Systemet går på UNIX/sybase.

----------------------
RICE`

-
Grunnvann

- - --- - ------------- --
AKVASS*

Vannkraft VANSIMTAP*
--- ---------------- - -----
ENMAG*

--- -----------
Erosjon og sedimentering HEC-6`

Volumberegning  TEMOD

Vannkvalitet  i  FINNECO'

QUAL2E'

Fisk I BIOLAKE'

Friluftsliv

BIORIV*

HABITAT'

RECREATE*

(1.2.1)

databasen har en enhetlig måte å
definere stasjoner og dataserier på

temperatur og isproduksjon

grunnvannsmodell
(nivået i elva påvirker grunnvatnet)

-------------_
kraftverksdrift (kompleks)

--------- ---- ---------------
mindre kraftverk et magasin (enkel modell)

erosjon og sedimentasjon
- ---------------------------

terrengmodell, regner ut volum,
kotegenerering for kart

vannkvalitet i innsjøer (beregner i dybden)

vannkvalitet (endimensjonal)

fiskebiologi i innsjøer, vekst til et individ som
følge av temperatur og areal

fiskebiologi i elv, vekst til et individ som
følge av temperatur

---- - ----- - -
forholdene for fisk i forhold til vassføring- ------ -------
(grunnlag HEC-2)

endring av rekreasjon (padling/bading)
i forhold til vassføring
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SAKSBEHANDLING

12.1 Private og allmenne interesser i vassdrag
Vi skiller gjerne mellom allmenne og private interesser i vassdraga. Vass-
dragslovgivningen skal sikre både allmennheten og privatpersoner mot
ulovlige og uheldige inngrep som påvirker eiendomsgrenser, fiskeretter,
muligheter for vannuttak, friluftsliv, ferdsel, naturvern eller muligheter for
annen utnyttelse, f eks kraftproduksjon.

Konflikter mellom de private interessene for bruk av vassdraget løses
gjennom den privatrettslige lovgivningen, f eks ved at en av partene tar ut
søksmål. NVE har her ingen myndighet og kan bare gi opplysninger om
lovverk og relevante faglige forhold.

De private interessene har imidlertid begrenset rådighet over vassdraget
etter vassdragslovgivningen og må ta hensyn til allmenne interesser. Dette

er de interessene samfunnet har i vassdraget, det vil ofte si interesser av
ikke-Økonomisk art som ofte kommer hele befolkningen til gode. Eksem-
pler på slike interesser er blant annet friluftsliv, ferdsel, fiske, naturvern,
vassdragsvern, kulturvern, vannkvalitet og sikkerhet mot flom og erosjon.
De blir ofte fremmet av interesseorganisasjoner som miljøvernorganisasjo-
ner og fiskeforeninger eller av lokalsamfunn.

Vassdragslovgivningen - spesielt vassdragsloven - gir regler for hvor-
dan en skal forholde seg til de allmenne interessene, enten det er privatper-
soner eller det offentlige som ønsker å gjøre inngrep. NVE og fylkesmannen
har ansvar for at de allmenne interessene blir ivaretatt etter dagens lovverk.

NVE har avgjørelsesmyndighet etter vassdragsloven til å vurdere vass-
dragsinngrep som har konsekvenser for allmenne interesser. Det vil si at
NVE etter vassdragsloven §§ 104-106 kan gi tillatelse til andre tiltak enn
kraftutbygging, se 12.2.1. NVE vil i tillegg til sine egne vurderinger inn-
hente uttalelser fra andre berørte myndigheter, f eks kommunen, fylkes-
mannen og fylkeskommunen. Saksbehandlingsrutinene kan variere mel-
lom de ulike tiltakstypene, og NVE har utgitt veiledninger for saksgang.
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12.2 Hva som vektlegges
ved behandling av inngrep i vassdrag

ingen tiltak må  være  i strid med gjeldende lovverk og vedtak .  Det gjelder

både kraftutbygging ,  forhygning ,  flomsikring ,  terskler, biotopjustering,

vegbygging ,  masseuttak,  utfylling, vannuttak eller andre tiltak. Før det blir
gjort inngrep,  må tiltaket derfor godkjennes i forhold til berørte private og
allmenne interesser og til relevant lovverk og offentlige myndigheter.

Hovedregelen for alle tiltak i vassdrag er at en konfererer gjeldende
lovverk og vedtak  (f eks vernevedtak) og tar kontakt med myndighetene,
først og fremst kommunene ,  fylkesmannen  og NVE.  I tillegg varsles grun-
neiere som blir eller kan bli berørt.

De sentrale lovene er  først  og fremst vassdragsloven ,  som er en sektor-
lov, og plan- og bygningsloven .  Vassdragsreguleringsloven, industrikonse-
sjonsloven ,  lov om laksefisk og innlandsfisk ,  forurensningsloven ,  kultur-
minneloven og naturvernloven har også bestemmelser som det må tas hen-
syn til.

12.2.1 Vassdragsloven
Sentrale bestemmelser i vassdragsloven (vl) er §§ 104-106 om konse-
sjonsplikt. Konsesjonsplikt utlØses dersom vassdragsinngrepet kan ha kon-
sekvenser av betydning for de allmenne interessene i vassdrag. Det er

NVE som vurderer om et inngrep er konsesjonspliktig, vanligvis etter råd
fra fylkesmannen. En juridisk bindende vurdering av konsesjonsspØrsmå-

let kan bare gis ved at det gjennomføres et skjønn etter vl § 112, men den-

ne regelen er sjelden brukt.
Når et tiltak blir vurdert som konsesjonspliktig, må det søkes om sær-

skilt tillatelse fra NVE. En konsesjonsbehandling er en grundig behand-
lingsprosedyre som krever detaljerte opplysninger om tiltaket og om det
området og de interessene som vil bli berørt av det.

Det er de dokumenterte ulempene ved tiltaket som avgjør om tillatelse
vil bli gitt. NVE kan også stille  vilkår  for tillatelse, slik at ulempene redu-
seres. Et vilkår kan f eks være at «i de deler av vassdraga hvor inngrepene
medfører vesentlige endringer i vassføring eller vannstand, kan NVE på-
legge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elve-
korreksjoner, opprenskninger o 1 for å redusere skadevirkninger».

Ved mindre alvorlige inngrep kan NVE beskrive  forutsetninger  for at
saken ikke er konsesjonspliktig. Det vil si at inngrepet med små justering-
er kan gjennomføres uten at det får konsekvenser av betydning for allmen-
ne interesser.
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12.2.2 Plan- og bygningsloven
Kommunen er planmyndighet og vedtar i hovedsak alle kommunale planer
som hører inn under plan- og bygningsloven (pbl). Vedtatte arealplaner
som reguleringsplan, bebyggelsesplan eller arealdelen i kommune(del)plan er
juridisk bindende. Det er ikke lov å utføre tiltak som er i strid med areal-
bruksformål i vedtatt plan uten at det er gitt spesiell tillatelse (dispensa-
sjon). Slike arealplaner kan også omfatte vassdrag, og det kan knyttes uli-
ke bestemmelser til bruk og vern av vassdraget.

Når kommuner eller andre planstillere, f eks vegvesenet, utarbeider are-
alplaner, må de sørge for at planene ikke medfører bruk av vassdraget som
er i strid med vassdraglovgivningen eller andre vedtak som knytter seg til
vassdrag, f eks verneplan for vassdrag. Derfor er blant andre NVE og fyl-
kesmannen høringsinstanser i planprosesser etter plan- og bygningsloven,
og de kan også være aktuelle samarbeidsparter i planprosessen.

Rikspolitiske retningslinjer fnr vernede vassdrag  er hjemlet i plan- og
bygningsloven, og disse retningslinjene pålegger kommunen å ta særskilte

hensyn ved utarbeiding av planer som berører slike vassdrag. NVE har ut-

arbeidet retningslinjer for differensiert forvaltning av vernede vassdrag.
Hensikten er å sørge for en enhetlig forvaltningspraksis i vassdragssaker i
tråd med Stortingets vernevedtak.

Planer for forbygningstiltak eller andre vassdragsinngrep i privat regi

kan gjerne planlegges i regulerings- eller bebyggelsesplan etter plan- og
bygningsloven. Dette er spesielt aktuelt når det gjelder vassdragstiltak som
må ta hensyn til flere interesser, og når tiltaket planlegges i tettbygde strøk
og byer. Plansystemet i loven legger stor vekt på medvirkning og tverrfag-
lige hensyn, og en planprosess etter plan- og bygningsloven vil sørge for at
alle aktuelle interesser blir involvert. Planen må imidlertid vurderes i for-
hold til vassdragslovgivningen på vanlig måte.

12.2.3 Lov om  laksefisk og innlandsfisk med forskrift
Av spesiell interesse ved inngrep i vassdrag er Forskrift om tekniske fiske-
kultiveringstiltak og inngrep i vassdrag. Forskriften gjelder uavhengig av
hensikten med tiltaket, med unntak for tiltak som er nevnt i § 1, som he-
handles etter vassdragsloven (konsesjonsbehandling), og som ikke har til
hensikt å forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller

utbredelse. Fylkesmannen har myndighet etter lov om laksefisk og inn-

landsfisk og er således en viktig instans når planer for vassdragsinngrep
skal behandles.
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12.2.4 Kulturminneloven
Kulturminneloven gjelder også vassdrag. De fleste faste kulturminner fra
før 1537 er automatisk fredet etter § 4 i loven og skal ikke røres. Det sam-
me gjelder samiske kulturminner som er mer enn 100 år gamle. Kultur-
minner kan også være fredet av Miljøverndepartementet eller Kongen.

Ved planlegging av større offentlige og private tiltak plikter den ansvar-
lige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil
virke inn på faste kulturminner (§ 9). Det kan skje ved at planen for tiltaket
sendes kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen, som skal gi uttalelse
innenfor en frist på tre måneder.

Dersom en støter på eldre innretninger under anleggsprosessen, må en
straks melde fra til kulturminnemyndighet.

12.2.5 Saksgang
Veiledning om formell saksgang finnes blant annet i de aktuelle lovtekste-
ne, kommentarlitteratur og NOU 1994: 12 Lov om vassdrag og grunnvann
(den nye vannressursloven). En praktisk veileder er NVE-publikasjon nr
2/1993 «Retningslinjer for inngrep i vassdrag». Den beskriver vanlig saks-
gang for bestemte inngrepstyper på en oversiktlig måte. Figur 12.1 gir en
skjematisk oversikt over saksbehandling ved søknad om bygging i og over
vassdrag. I publikasjonen finnes det også flytskjema for saksbehandling
for flom- og erosjonsikring, akvakultur, stenging av vassdrag, jordvanning,
vannforsyning, kraftverk og andre tiltak.

Eksempel 12.1
Saksbehandling av et vassdragsinngrep

Grunneier Kari Ås vil ta ut masse i Åselva, og hun har lest NVEs brosjyre om

saksprosedyrer. Hun merker av det aktuelle området på 1:50 000 kart og de-

taljkart 1:5 000, som også viser atkomstveg til området. Hun sender dette i et

brev til kommunen der hun beskriver hvor mye masse som skal tas ut, og hva

hun skal bruke den til. Hun har også tegnet profiler av hvordan uttaket skal skje.

Kommunen innhenter nødvendige uttalelser fra berørte grunneiere og in-

teresseorganisasjoner og vurderer tiltaket i forhold til gjeldende planer etter

plan- og bygningsloven. Kommunen har ingen innvendinger. De sender brevet

fra Kari Ås og sin egen uttalelse videre til NVE og fylkesmannen. Kommunen

sender også varsel til fylkeskommunen for å få tilbakemelding på om det er

spesielle kulturminneverdier en må ta hensyn til. Fylkeskommunen har ingen

innvendinger,  men minner  om bestemmelsene i kulturminneloven.
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Saksbehandling Kap 12

SØKER
Figur 12.1
Forenklet flytskjema
for saksbehandling.
Bygging i eller over
vassdrag.

KOMMUNE

AK
," s

SØKER KOMMUNE

Fylkesmannen ser ikke tiltaket som konfliktfylt i forhold til fisk og gir til-

latelse med hjemmel i forskrift etter lov om laksefisk og innlandsfisk. Han set-

ter imidlertid som vilkår at uttaket må skje utenom gytetidene, og at kantvege-

tasjonen ikke må ødelegges. Fylkesmannen skriver videre i sin uttalelse at han

heller ikke kan se at tiltaket vil berøre allmenne interesser slik at konsesjons-

behandling etter vassdragsloven synes å være nødvendig. Fylkesmannen sen-

der sin uttalelse til NVE med kopi til Kari Ås og kommunen.

NVE kan ikke se at tiltaket er i konflikt med allmenne interesser, blant an-

net med bakgrunn i fylkesmannens uttalelse og en befaring av området. Kari

Ås får brev om at det ikke synes å være nødvendig med ytterligere behandling

(konsesjonsbehandling) av saken. Imidlertid stiller NVE som forutsetning at

uttaket må utføres med slakere skråninger enn det som er angitt, og at det na-

turlige dekksjiktet må oppbevares og tilbakeføres etter at uttaket er ferdig. De

minner om at Kari Ås er ansvarlig for eventuelle ulemper som oppstår som føl-

ge av tiltaket, og at hun hør varsle NVE når hun begynner uttaket, slik at det

kan føres tilsyn under anleggsperioden. NVE minner også om at kulturminne-

loven gjelder for vassdrag, og at Kari Ås blant annet må varsle kommunen el-

ler fylkeskommunen dersom en skulle støte på kulturminneverdier under ar-

beidet.
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12.3 Tiltak mot flom og  erosjon
Privatperson, her kalt tiltakshaver, som ønsker å forbygge mot flom og/el-
ler erosjon bør diskutere tiltaket med sin egen kommune og berørte grun-
neiere. Dersom sikringstiltakene skjer i privat regi, blir saksgangen som
beskrevet i kapittel 12.2. For tiltak som ønskes utført i NVEs regi, er saks-
gangen følgende:

NVE har et eget søknadsskjema om forbygningstiltak. Søknadsskjemaet
sendes ferdig utfylt til NVEs regionkontor via kommunen, som bekrefter og
eventuelt supplerer søkers opplysninger og gir sitt syn på søknaden.

Når det gjelder kostnader til slike tiltak, kan staten over NVEs budsjett
vanligvis dekke inntil 80 % av totalkostnadene, dersom tiltaket tilfredsstil-
ler visse kriterier. De resterende kostnadene, kalt distriktsandel, må dekkes
av tiltakshaveren eller andre interessenter.

På grunnlag av oversendte opplysninger og en eventuell befaring vil
NVE, gjerne i samråd med fylkesmannen, vurdere om forbygning er nød-
vendig, om nytten av tiltaket vil være større enn kostnadene, og om tiltaket
er miljømessig forsvarlig. Det er videre viktig at det tidlig blir gjort et
grovt kostnadsoverslag slik at det kan avklares om tiltakshaveren finansie-
rer distriktsandelen før NVE starter detaljert planlegging og andre saksfor-
beredelser.

En søknad vil etter denne vurderingen kunne få følgende utfall:

Avslag  ut fra tidligere kjennskap til forholdene ,  ut fra kommunens eller
fylkesmannens vurdering eller fordi tiltakshaveren ikke finansierer dis-
triktsandelen.

Saken anses som kurant, og NVE lager detaljert plan med kostnadso-

verslag. Planen sendes på høring til aktuelle parter og myndigheter.
Dersom tiltaket har konsekvenser av betydning for allmenne interesser,
blir saksgangen noe mer omfattende.

Etter at planen er godkjent, treffer NVE bevilgningsvedtak med vilkår om
at kommunen gjør et  kommunalt vedtak  på eget skjema fra NVE. Dette
vedtaket innebærer blant annet at kommunen påtar seg ansvar for distrikts-
andelen av prosjektets kostnader og gir garanti/undergaranti for ansvar og
framtidig vedlikehold. Kommunen kan selv inngå slik avtale med de som

blir tilgodesett av tiltaket.
Offentlige instanser som kommunen eller vegvesenet kan også initiere

forbygningstiltak mot flom og erosjon. Ofte vil det være gunstig å innar-
beide slike tiltak i detaljplaner etter plan- og bygningsloven, eller å lage
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egen teknisk plan for tiltaket. En kan søke NVE om bistand til planlegging
og delfinansiering (vanligvis inntil 80 %).

I de tilfellene der tiltakshaveren selv planlegger tiltakene, bør en sørge
for at fagfolk med vassdragskompetanse deltar. Ved å trekke aktuelle myn-
digheter tidlig med i prosessen vil en også effektivisere behandlingen av
planen for tiltaket. Behandlingsprosedyren er den samme som for planer
utarbeidet i statlig regi ved NVE.

12.4 Terskler
For alle typer terskler må vi skille mellom to situasjoner som er praktisk og
resultatmessig like, men som juridisk er helt forskjellige.

Siden begynnelsen av 1960-åra er det vanlig at konsesjonsvilkårene for
kraftutbygging og andre større inngrep i regulerte vassdrag inneholder
bestemmelser om å hygge terskler for å redusere skadevirkningene av
tiltaket. Det er NVE som med hjemmel i konsesjonen har myndighet til
å pålegge konsesjonæren slike vilkår.

I de tilfellene der terskler ikke regnes som et vilkår for en konsesjon,
skal planen for terskler behandles som et vassdragsinngrep, se 12.2. For
terskler som skal sikre mot flom- og erosjonsskader, er saksgangen og

finansieringsordningen den samme som den som er beskrevet i 12.3.

Terskler som skal brukes til f eks landskaps- eller biotoptiltak, følger

den saksgangen som er beskrevet nedenfor i 12.5.

12.5 Biotoptiltak og andre miljøtiltak
NVE har eget skjema for varsel/søknad om biotoptiltak. Tiltakshaver kan

selv lage plan for tiltaket og legge den ved varslet/søknaden. En kan søke
NVE om delfinansiering og bistand til planlegging.

Når det gjelder andre miljøtiltak, f eks typiske vannhruksplantiltak som
etablering av fiskebrygger, vadesteiner og badeplasser, hør tiltakshaveren
søke om bistand til planlegging og/eller finansiering.

For tiden er det ikke noen fast prosentsats for statlig finansiering over
NVEs budsjetter til biotoptiltak og andre miljøtiltak, slik det er for forbyg-
ningstiltak. Dersom tiltakene inngår i forbygningsplaner, f eks fordi de

også har sikringseffekt eller er avbØtende tiltak, vil de bli behandlet som en
del av forbygningsplanen. Er de frittstående tiltak, følges saksgangen i 12.2.
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12.6 Ansvar, vedlikehold  og nedlegging
av vassdragsinnretninger

Eldre vassdragsinnretninger som ikke lenger brukes, forfaller dersom ing-
en overtar ansvaret for vedlikeholdet. Dette kan føre til ulemper og fare og
til at kulturminner går tapt. Økende bruk av vassdrag til rekreasjon og fri-
tid har aktualisert dette problemet. Spesielt representerer mindre dammer,
som ikke er underlagt offentlig ettersyn, en risiko. Et dambrudd kan i peri-
oder med flom eller isgang føre til skader nedstrøms, og dårlig vedlikehold
kan innebære fare, f eks for folk som skal krysse dambygningen.

Sikkerhet og ansvar i vassdrag og vassdragsanlegg reguleres av vass-

dragsloven, se 12.6.1 og 12.6.2.

12.6.1 Anleggseiers ansvar
Etter vassdragsloven (vl) § 115 kan eier av vassdragsinnretninger pådra
seg erstatningsansvar for skader på mennesker og eiendom når dette skyl-
des feil ved anlegget. Eieren plikter å holde anlegget forsvarlig vedlike og
blir ansvarlig for skader som måtte skje på grunn av feil eller mangler ved
vedlikeholdet. Dette gjelder selv om det ikke foreligger forsett eller uakt-
somhet fra eierens side.

Dersom noen lider eller utsettes for skade på grunn av manglende ved-
likehold, kan vedkommende kreve at anlegget settes i stand. Dersom dette
ikke blir gjort innenfor rimelig tid, kan man henvende seg til by- eller her-
redsretten, som ved skjønn kan fastsette at anlegget skal settes i stand eller
fjernes, og at arbeidet eventuelt skal utføres for anleggseiers regning.

Dersom anlegget på grunn av manglende vedlikehold eller av andre
grunner er i en slik forfatning at NVE mener det innebærer fare for priva-
te, offentlige eller allmenne interesser, kan NVE etter vl § 120 gi pålegg
om at det settes i stand eller fjernes. Blir ikke pålegget etterkommet, kan
NVE la arbeidet utføres for anleggseiers regning. Derimot kan eieren grad-
vis la et anlegg forfalle dersom det ikke innebærer noen risiko, slik at noen
kan kreve det istandsatt eller fjernet.

VI § 116 hjemler en mulighet for å kvitte seg med dette ansvaret ved å
nedlegge anlegget eller overdra det med tilhørende ansvar til en annen, se
12.6.2.
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12.6.2 Nedlegging av vassdragsinnretninger
Vassdragsloven inneholder bestemmelser for hvordan en eier av et vass-
dragsanlegg skal gå fram når han Ønsker å nedlegge anlegget, se vl § 116.
Likeledes har vassdragsreguleringsloven § 21 bestemmelser om nedleg-
ging når den fastsatte konsesjonstiden utlØper.

Nedlegging skjer på initiativ fra eier, og prosessen starter med en mel-
ding til NVE. Meldingen skal inneholde opplysninger om hvilke(t) anlegg
som Ønskes nedlagt, en plan for nedleggingen og en oversikt over hvilke
interesser som knytter seg til vassdraget, og hvilke konsekvenser en ned-
legging kan få. Anleggseieren må videre varsle alle interesserte. Varsling-
en skal følge framgangsmåten i vl § 125, og NVE kan stille krav til hvor-
dan nedleggingen skal foregå. Det er viktig at en prøver å tilbakeføre vass-
draget til samme tilstand som før anlegget ble bygd, og at en på forsvarlig
måte sørger for at nedleggingen ikke medfører Økt fare eller skade.

Etter at tØmmerfløtinga tok slutt, har det i det enkelte vassdrag vært
stort behov for å rydde opp i innretninger som representerer fare eller
ulempe for andre interesser. Det gjelder i stor grad der fløtningsforeningene
ikke har hatt Økonomi til å foreta pliktig oppryddingsarbeid etter lovverket.

Oppryddingsarbeidet utføres vanligvis etter anmodning fra kommunen,

og planene vurderes av fylkesmannen og NVE. Ofte kan det ha like store
konsekvenser å fjerne en vassdragsinnretning som å bygge en ny.
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Uttrykk Engelsk Forklaring Referanser

Avleiring Deposit Løsmasser transportert og lagt til ro av (4.4.2)
strømmende vann

Bernoulli Bernoulli Hydrauliker, ref vanligvis til Bernoullis formel Likning (3.12)

Biotop Biotope Levesteder for arter Kapittel 7

Blokker i forhand Bonded blocks Blokker lagt slik at neste lag dekker mellomrom (6.2.5)
mellom foregående

Brudd Break(age), breach Skade som ødelegger en konstruksjons funksjon (6.3.3)

Bune Groin dike Utstikker (ofte av stein) fra terrenget ut i elva, (7.3.2)
brukes ofte som biotoptiltak, kalles også vange,
steinutstikker, strømbøyer

Bunetå Groin head Ytterste spissen på en bune Tabell 7.3

Bunnhelning Bed slope Bunnens helning i strømretningen, ev (3.3)
gjennomsnitt over en strekning

Bunnisdam Anchor ice dam Oppdemming pga nydannet is som vokser fra (2.3.1)

bunnen, ev forsterket med drivende sarr Figur 2.5 / 2.6

Bunnlast Bed load Sedimenttransport som beveger seg i hyppig (4.5.7)

kontakt med bunnen

Chezy Chezy Ref til Chezys formel, ev til Mannings formel Likning (3.20)

Darcy-Weissbach Darcy-Weissbach Ref til Darcy-Weissbachs formel Likning (3.19)

Dekklag Cover layer, Øverste lag i en beskyttelse mot strømbølger (4.9.2)

armour layer

Energi Energy Ekvivalent til arbeid, måles i joule (J). Kapittel 3
1 J = 1 Nm. 1 kWh = 3,6- 106 J (3.4)

Energihelning Energy slope Energilinjens helning i strømretningen. (3.5)
(Potensiell + kinetisk energi)

Energihøgdc Energy head Sum av vannstand og hastighetshøgde (3.5)

Energilinje Energy line Lengdeprofil av energihøgda (3.5)

Erosjon Erosion, scour Tilstand der mer materiale fjernes fra et sted (4.4 / 4.6)

enn det tilføres

397



Uttrykk Engelsk ;  Forklaring
......... .... ...... .........

;  Referanser
.... .......,

I Erosjonsgrop Scour hole !  En grop som blir dannet av vannstrømmen  i ; (4.5.3 1 4.7.7)

bakkant av konstruksjon/element i vassdraget
(f eks stein ,  terskel)

Erosjonshud Amour layer Det øverste ,  stabile laget med masser i Jfr dekklag
,  elvebunnen ,  gjerne dannet naturlig (4.9.2)

Erosjonssikring Scour protection ;  Sikring mot.  vannets graving i elvebunn og  -sider. , (6.2)
Utføres vha stein ,  grus, fiberduk ,  vegetasjon o 1

Fallhastighet Settling velocity .  Synkehastighet av partikler  i væske. (4.2._3 / 4,5.8)

Finnes fra diagram eller måling

Fiberduk Geotextile Tetningsmateriale som brukes i (6.2.8)
vassdragskonstruksjoner ,  slipper vann gjennom
men ikke grovere finstoff .  Følgelig kan duken
bli tett etter en stund.  Se geotekstil

Filter Filter Lag som hindrer partikler i å passere . (6.3.3)

Flomsikring Flood protection Vern mot oversvømmelser under flom. (6.3)
Eks: flomverk /diker, dcmpningsmagasiner

Forband Bond Se Blokker i forband (6.2.5)

Forbygning Bank protection Byggverk som sikrer mot flom og/eller erosjon (6.1)

Friksjon Friction Motstand som oppstår langs flaten mellom to (3.5.5 / 3.5.6 /
legemer søm beveger seg i forhold til hverandre 3.5.7)
samtidig som de presses mot hverandre

Friksjons- Friction coefficient' Forhold mellom friksjonsmotstand og de (3.5.5 / 3.5.6 /

koeffisient ; normalkrefter som utløser friksjon 3.5.7)

FrispeilstrØmning : Free surface flow Strømning som har overflate mot luft o l (3.1)

Froudes tall Froude Number , Ditnensjonsløst tall Fr = V2/(gD). (3.3.3)

Fysisk modell Physical model, , Gjengivelse av topografi, konstruksjoner og (1.1 /1.2)

scale model prosesser i vanligvis redusert målestokk etter
bestemte modellover

Gabion Gabion Nettkorg som omslutter steinmaterialer (6.2.8)

Geotekstil Geotextile Tekstilliknende flak av fibermaterialer o 1 til (6.2.8)
bruk i grunnarbeider og som filter i dekklag

Gjentaksintervall Return period Gjennomsnittlig tid mellom hver gang en tilstand, ' (1.1.4)

... ...... ..:.. ......... .........

f eks en flomstørrelse, statistisk sett gjentar seg

..
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Gradering Grading Uttrykk som angir om kornstørrelser varierer (4.2.2)
mye eller lite

Gradient Gradient Endring av en størrelse i forhold til endring av en (6.3.3)

annen. Eks: helning (m/m), trykkgradient (Pa/ni)

Granulaxt filter Granular filter Filter av (utvalgte) løsmasser

Hastighetshøgde Velocity head Kinetisk energi omgjort til væskesøyle: V2/2g (3.5.1)

HBV Hydrologiska byrån, vattenbyggnadsscksjonen (I .2.1)

Helning Slope, inclination Endring av høgde i forhold til (3.5.3)

lengderetning/strømretning

Hydraulisk kontroll Hydraulic control Tverrsnitt som hindrer nedstrøms vannstand (3.6.4)

å innvirke oppstrøms

Hydrologi Hydrology Læren om vannets kretsløp, forekomst og bevegelse Kapittel

Hydrostatisk trykk Hydrostatic pressure Trykk bestemt av den vertikalt avstand (6.3.3)
til fri overflate

Indre stabilitet Internal stability Stabilitet mot utvasking eller omlagring (6.3.3)

under en overflate

Isgang Ice run Elveis som brytes opp, og som med tyngde (2.3.1)
og gravende kraft følger flomvannet nedover

Isdam Ice jam Sammenstuving av is ved innsnevringer (2.3)

eller på grunne partier. Se også Bunnisdam

Kinetisk energi Kinetic energy Bevegelsesenergi: masse - v2/2 (3.5)

Kjerne Core Indre/sentrale del av flomverk eller demning (6.3.3)

Kohesjon Cohesion Glidemotstand uavhengig av trykk langs (4.2.5)
glideflaten mellom to jordmasser

Kontraksjon Contraction Reduksjon av effektivt strømtverrsnitt pga (3.7.3)

innløpets form ved innsnevringer

Kornstørrelse Grain size Vanligvis oppgitt som diameter på kule gned (4.4.6)

partikkelens volum
«Midlere kornstørrelse» d50: 50 % vekt er større

Median kornstørrelse: 50 % av antall partikler
er større

Kritisk Critical Betegner en tilstand ved eller nær en grense (3.6.1)
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Kritisk hastighet  Critical  velocity Grensehastighet mellom over - og (3.3.3 / 3.6.1)

underkritisk strømning

Kritisk Critical Skjærspenning  sorti så vidt setter (4.4)

skjærspenning shear stress bunnmateriale i bevegelse

Kritisk strømning Critical flow Overgang mellom over- og underkritisk strømning (3.3.3)

Lakseterskel Det samme som  syvdeterskel;  en terskelform (7.2)
som har til formål å stabilisere elvebunnen
og skape kulper

Lokalerosjon Local  erosion/scour Erosjon på et begrenset  område pga  lokal økning (4.7.2)

av skjærspenning

Lukket strømning Closed conduit flow Strømning uten fri overflate  (rør, tunneler) (9.7. / 9.8)

Manning Manning Hydrauliker.  Ref vanligvis til Mannings formel ,  Likning  (2.13)

Matematisk modell Mathematical model! Matematiske formler eller regneprogrammer (1.1 / 1.2)

til å beskrive en prosess

Matte Mat, mattress Fleksibelt flak av naturlige og/eller kunstige (6.2.8)
materialer, gjerne flere lag bundet sammen

Mellomlag Intermediate  layer Lag mellom dekklag og undergrunn (6.3.3)

Migrasjon Migration Intern bevegelse av finere partikler mellom (6.3.3)
grovere i et løsmassevolum

Modell Model Innretning for å simulere forløp/prosesser . (1.1/1.2)
Se  Fysiske modeller, Matematiske modeller

Modellov Model law Forhold mellom de størrelser som representeres (3.3)
i en fysisk modell

Muskingum Muskingum Metode for hydrologisk ruting av flom (1.2.3)

og flodbølger

Naturlig dekklag Natural Topplag dannet ved erosjon /utvasking av de (4.9.2)

armour layer finere materialer i en sammensatt masse inntil
resten består av stabile kornstørrelser

Nedstrøms kontroll Downstream control ' Lokal vannstand påvirkes av nedstrøms tverrsnitt (3.6.4)

Normalstrømning Uniform flow Strømning med lik helning på bunn, (3.1.2)

overflate og energilinje

Nytte /kost  !  Benefit /cost Tall som angir et tiltaks nytteverdi i forhold til (6.1.7)
kostnaden .  Verdier og effekter som ikke kan

........ .........
kostsettes ,  kan angis med (+) eller (-)

... ........ ......... ......... ........ ......... ...... ......... ......
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......... .........,

Oppstuvingskurve ' Backwater curve Lengdesnitt av vannflate når helningen blir

.
; (3.8)

slakerc i strømretningen

Overkritisk Supercritical flow Strykende strømning, karakterisert ved at Fr2 = V2/(gl»

strømning Froudes tall Fr > 1 (3.3.3)

Parallellstrømning Parallel flow Se Normalstrømning (3.1.2)

Piping Piping Erosjon som utvikler seg fra nedstrøms side (6.3.3 / 6.3.5)
av dam eller flomverk i form av en tunnel.

Plastre Protect by stones Steinsette, erosjonsikre (sml erosjonssikring) (6.2.1)

PMF PMF Påregnelig maksimal flom. Beregnes etter (1.2.3)

spesielle regler

Poretrykk Pore pressure Væskchykk målt inne i porene i en jordmasse e 1 (6.3.3)

Porøsitet Porosity Forhold mellom porevolum og totalvolum (6.3.3)

PQRUT Precipitation Nedbør (1.2.1)

Quantity Mengde

RUTing Beregning av vannstrøm

Profil Profile Opptegning eller listing av data langs en gitt akse (6.1.5  1 6.1.6)

Progressiv skade Progressive damage Skadeforløp som utvikler seg gradvis, gjerne fra
en ubetydelig begynnelse

Ras Slide Bevegelse av løse jordmasser, fjellblokker eller (6.4)

snø som er blitt undergravet eller på annen måte
har mistet stabiliteten

Relativ tetthet Relative density Tetthet angitt i forhold til annet materiale (4.2.4)

Reynolds tall Reynolds' Number Dimensjonsløs størrelse, definert Re = VD/v. Re = VD/v

Brukes hl a til å karakterisere turbulensforhold (3.3.4)

Romvekt, tørr Bulk weight Tørr vekt av prøve dividert med opprinnelig (4.2.4)

volum inkludert porer

Sandtransport Sand transport Transport av sand i vann som bunnlast, (4.5)

suspendert last eller svevelast

Sarr Frazil ice Drivende eller oppsamlet nydannet is i form av (2.2.4)

enkeltpartikler

Sediment-transport Sediment transport Transport av alle typer faste partikler i vann som (4.5)
bunnlast, suspendert last eller svevelast
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Senkningskurve Draw-down curve Lengdesnitt av vannoverflate der helningen øker (3.8)

i strømretningen

Setning Settlement, setting Synkning av grunn eller konstruksjon pga (6.3.3)

sammentrykning av underlaget

Shields Shields' Shields' kriterium for kritisk skjærspenning Figur 2.21/2.22

Sikring Protection Tiltak for å hindre at erosjon eller skred oppstår (6.1)

Singulært falltap Singular head loss Falltap som skyldes strømforhold i (3.5.7)

tverrsnittsendringer, kurver o 1

Skalaeffekter Scale effects Unøyaktigheter ved modellforsøk pga redusert
målestokk

Skjevhet Scewness Statistisk størrelse.
For kornfordeling: log(d54'dI6/d502)/log(d84/d16)

Skjærhastighet Shear velocity Størrelse betegnet u. og definert som (3.4.2 / 4.4.2)
U,2 = (skjærspenning/tetthet)

Skjærkraft Shear force Den kraft vannstrømmen påvirker en (3.4.2)

bunnflate med

Skjærspenning Shear stress Skjærkraft pr flateenhet (4.4.2)

Skred Landslide Voldsom løsning og bevegelse av jordmasser som (6.4)

har mistet stabiliteten pga naturlige årsaker eller
menneskelige inngrep. Se også Ras

Sortering Sorting Betegner  liten/stor spredning i kornfordeling (8.1 18.2)

(sortert/usortert)

Spesifikk energi Specific energy Energihøgde over bunnen = sum av vanndybde og (3.5.2)

hastighctshøgde

Sprengstein/ Blasted rock/ Steinblokker fra sprenging i fjell. (8.1/8.2)
bruddstein Quarry stone Kantet, gir god stabilitet, men kan framstå som

fremmedelementer i vassdragsmiljøet

Spunt Sheet piling En  type  konstruksjon i form av kjelker som (6.3.2 / 6.3.3)
Bulkhead presses ned i grunnen for å tette under

fundamenter (f eks for å unngå undergraving og
lekkasje under flomverk). Finnes både i plast, tre
og stål, sistnevnte mest vanlig

Stabil Stable I . Bunn : Tilstand der bunnen ikke endres, (4.3.3 / 4.9.3)

ev varierer litt omkring middelverdi
2. Skråning: Tilstand der skråninga vil være i ro

under alle aktuelle laster
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Stabilitetsfaktor

Engelsk

Stability factor

Forklaring

Mål for stabilitet (>1,0) av f eks en skråning,
angitt i forhold til grensen mot ustabil tilstand
(sikkerhetsfaktor)

Referanser

(6.3.3)

Steinsprang Rockfall Løsning/ras av steinblokker fra bratte fjellpartier (6.4.2)

Steinutstikker Rock dike Se bunt (7.3.2)

Strickler Strickler Stricklers formel = Mannings formel (3.5.6)

Strømavbøyer Guide vane,
vane dike

Se bune (7.3.2)

Strømhastighet Flow velocity Vektor som angir fart og retning på strøm «3.1  / 3.2 / 3.3)

StrØmkonsentratorer Constricting
structure

Innsnevring av elveløpet.
Skaper større vannhastighet

(7.3.2)

Suspendert last Suspended load Svevende partikler som hører til bunnmaterialet (4.5.8)

Svevelast Wash load Fine svevende partikler uten tilknytning til lokale
bunnforhold

(4.5.8)

Syvdeterskcl Det samme som lakseterskel; en terskelform som
har til formål å stabilisere elvebunnen og
skape kulper

(7.2)

Terskelbasseng Dammed pool «Sjø» som dannes oppstrøms en terskel Figur 7.5

Terskelkrone Top of sill Den øverste delen av en terskel (toppen) Figur 7.5

Tetthet Density Masse dividert med volum (4.2.4)

Toppsville Sill crest Øverste delen av en terskel (toppen)

Totalskade Total damage Feil som gjør at en konstruksjon ikke lenger
fungerer/kan repareres

Tverrhånd Horizontal
sill section

Det området som ikke skrår på en terskel,
men ligger horisontalt rett (oftest midtpartiet)

Undergrunn Subsoil, base Naturlig masse som en konstruksjon kviler på (6.3.3 / 6.3.5)

Underkritisk
strømning

Subcritical flow Rolig strømning, karakterisert ved at
Froudes tall Fr < 1

Fr2 = V2/(gD)
(3.6.1)

Underlag Base layer Naturlig eller kunstig masse som en
konstruksjon ligger på

(6.3.3)

Uniform Uniform Et punkt har sameie egenskap som alle nabopunkt (3.3.2)

Uniform strømning Uniform flow Strømning parallell med både hunn og energilinje  (3.3.2)
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Utvasking Suffosion Fjerning av finere partikler/jordlag mellom (6.3.3)
grovere vha indre  vannstrØm

Vange Vane, ving Se bune Figur 7.5

Vassdrags- River hydraulics Læren om de naturlovene som gjelder for vannets
hydraulikk bevegelse i kanaler og elver med fri overflate,

og de metoder og parametre som benyttes for
å beskrive og beregne strømmen og dens
virkninger på omgivelsene

Vassføring Discharge, flow rate Transportert  vannmengde  pr tidsenhet (1.1.3)

Vannstand Stage, water level Nivå på vannflate  på et sted uten hastighet  (1.1/ 1.2)

Vena contracta Vena contracta  Den smaleste /grunneste  delen av en vannstråle (3.7)
eller bunnstråle
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Torstein Tjelde

Eirik Traae

Arve Tvede

Edward Witczak

Haavard Østhagen

Randi Pytte Asvall
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Utarbeiding av  kart/figurer
Leif Gaustad

Søren Eikjær Kristensen

Åse-Wenche Lunde

Edward Witczak

Tore 0. Sandnæs

Bilder
Fotografene er navngitt under hvert enkelt foto
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Vassdragshåndboka
Håndbok i forbygningsteknikk og vassdragsmiljø

Folk har til alle tider prøvd å sikre seg mot skader forårsaket av flom og
erosjon. I Norge ble det statlige ansvaret lagt under Canaldirektionen
allerede i 1804, og siden videreført til dagens Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Som statens forvaltningsorgan har NVE samlet
mye kunnskap om flom- og erosjonssikring og om andre tiltak i vass-
dragene våre. Med denne boka ønsker NVE å gjøre denne kunnskapen
lettere tilgjengelig.

Boka er primært tilrettelagt for fagfolk med vassdragsfaglig bakgrunn,
men den vil også være et godt oppslagsverk for kommuner, fylkes-
administrasjoner, konsulenter etc. Den bør også kunne brukes til
undervisningsformål.

TAPIR FORLAG




















