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Forord 

Flomsonekartlegging er et viktig hjelpemiddel i arealdisponering langs vassdrag 

og for beredskapsplanlegging. NVE arbeider med å lage flomsonekart for 

flomutsatte elvestrekninger i Norge. Som et ledd i utarbeidelse av slike kart må 

flomvannføringer beregnes. Grunnlaget for flomberegninger er NVEs 

omfattende database over observerte vannstander og vannføringer, og NVEs 

hydrologiske analyseprogrammer, for eksempel programmet "Ekstrem" som 

benyttes for flomfrekvensanalyser. 

Denne rapporten gir resultatene aven flomberegning som er utført i forbindelse 

med flomsonekartlegging av flomutsatt elvestrekning ved Liknes i 

Kvinavassdraget. Rapporten er utarbeidet av Turid-Anne Drageset og 

kvalitetskontrollert av Lars Evan Pettersson. 

Oslo, oktober 2001 

avdelin sdirektør 
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Sammendrag 
Flomberegningen ved Liknes i Kvina omfatter ett delprosjekt (fs 025_1) i 

Flomsonekartprosjektet i NVE. Kvina er et stort sørlandsvassdrag med hoveddelen av 

nedbørfeltet i Vest-Agder fylke. Vassdraget strekker seg i retning nord-sør fra 
høyfjellsområder i Langfjella ned til kysten, med utløp i Fedafjorden. Delprosjektet 

omfatter flomutsatte elvestrekninger i Kvina og Litlåna oppstrøms samløpet mellom 
disse elvene og i Kvina nedstrøms samløpet. 

Flomberegningene er i hovedsak basert på frekvensanalyser av observerte flommer 

ved to hydrometriske målestasjoner i vassdraget, disse er 25.30 Stegemoen i Kvina og 
25.8 Mygland i Litlåna. Høstflommer er dominerende i vassdraget, men flommer kan 
forekomme til alle årstider. 

Vassdraget har siden slutten av 1960-tallet vært sterkt regulert til kraftproduksjon, noe 

som gjør det komplisert å beregne flomverdier som skal representere flomforholdene i 

framtida. Flomforholdene slik de er i dag, etter at tilveksten av reguleringsmagasiner 
avtok fra slutten av 1980-tallet, kan ventes å være representative for flomforholdene 

ved mindre flommer. Ved større og mer sjeldne flornhendelser vil reguleringens 
flomdempende effekt avta med økende gjentaksintervall, slik at flomforholdene 
sannsynligvis blir mer lik uregulerte forhold. 

På bakgrunn av dette er det beregnet kulminasjonsvannføringer på flommer ved 

forskjellige gjentaksintervall for tre punkter der elvene Kvina og Litlåna møtes. 
Resultatet av beregningene ble (avrundet til nærmeste 10 m3/s): 

Areal OM 05 010 020 050 0100 
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Kvina ved Stegemoen (oppstr. Litlåna) 1147 230 290 330 470 590 640 

Litlåna 231 180 230 260 290 330 370 

Kvina nedstrøms tilløp fra Litlåna 1404 380 490 580 730 840 870 

0200 
m3/s 

690 

400 

930 

Sidevassdraget Litlåna kulminerer stort sett samme døgn som i hovedelva Kvina når 
flommer opptrer samtidig. Det er ikke gitt at flomstørrelsen har samme 

gjentaksintervall i de to elvene, og det kan også skje at det er flom i sidevassdraget 

uten at det er flomvannføring i hovedvassdraget og omvendt. Dette har betydning for 
beregning av flomvannføring i Kvina nedstrøms tilløpet fra Litlåna. Beregning av 
vannføringen i Kvina under kulminasjonen i de forskjellige sideelvene ga følgende 

resultat: 

OM 05 010 020 050 0100 0200 0500 
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

I Litlåna (OTr 180 230 260 290 330 370 400 440 

Kvina nedstrøms Litlåna 370 460 530 590 680 710 770 820 

Kvina oppstrøms Litlåna 190 230 270 300 350 340 370 380 

Kvina oppstrøms Litlåna (OT) 230 290 330 470 590 640 690 700 

Kvina nedstrøms Litlåna (OT) 380 490 580 730 840 870 930 950 

I Litlåna 150 200 250 260 250 230 240 250 
. aT angir hVilke av vannfønngsverdlene I tabellen som lilsvarer 9Jentakslntervallet øverst I kolonnene 
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1. Beskrivelse av oppgaven 
Flomsonekart skal konstrueres for flomutsatt elvestrekning i Kvina og Litlåna ved 
Liknes i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Strekningen omfatter ett delprosjekt i 

Flomsonekartprosjektet, med delprosjektnummer fs 025_1. Strekningen er tegnet inn 

på figur l. Flomutsatt på strekningen er bl.a. tettbebyggelse og riksveg. 

Som grunnlag for konstruksjon av flomsonekart for denne strekningen skal midlere 
flom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år beregnes. 

Kalibreringsdata til hydraulisk modell skal fremskaffes for den 2. august 2000. 

2. Beskrivelse av vassdraget 

Nedbørfelt 
Kvina har sitt utspring i Langfjella nordvest for Byglandsfjord, best kjent som 

Njardarheim. Herfra drenerer elva sØrover gjennom Kvinadalføret via til dels sterkt 

regulerte vann til utløpet på Sørlandskysten i Fedafjorden. Det samlede nedbørfeltet 
ved utløpet i fjorden er på 1453 km2, og ved Liknes nedstrøms tilløpet fra Litlåna 1404 

km2• Størsteparten av vassdraget har beliggenhet i Vest-Agder fylke, i de Øvre deler 
fra Kvifjorden og nordover ligger de østlige deler av vassdraget i Aust-Agder og de 
vestlige delene i Vest-Agder. Nedbørfeltet avgrenses i nord av Sirdalsheiene og 
Rjuven, i vest av Sira vassdragets nedbørfelt og i øst av Setesdal og Lyngdal. 

Kvina er et langstrakt vassdrag på ca.11 mil. Vassdragets Øvre halvdel er preget av 

mange og store sjøer som i stor grad fungerer som reguleringsmagasiner. Vassdragets 

lange og smale fonn gjør at nedbørfeltet i stor grad utfylles av hoveddalføret på en 

slik måte at det er liten plass til større sidevassdrag. Tilløpene er relativt små og korte. 
Største sidevassdrag er Litlåna som tilløper Kvina ved Liknes ca. 7 km fra utløpet i 
Fedafjorden, og med et nedbørfelt på 231 km2 som strekker seg opp i ca. 740 moh. 

Kvinas sterkeste fall er på strekningen nedenfor Kvifjorden fra Nesjen til Homstølvatn 
og videre til Risnes. Fra Risnes faller elven forholdsvis jevnt, men med noen 
konsentrerte fall, og danner ingen vann av betydning. 

Kvinas nedbørfelt strekker seg fra lavland til høyfjell. Hypsografisk kurve for hele 

Kvinas nedbørfelt (figur 2) illustrerer høydeforskjellene i det langstrakte vassdraget 

med høyeste punkt på 1434 moh. Tabell l viser feltkarakteristika for ulike delfelt i 

Kvina. Nedbømonnaler for meteorologiske målestasjoner i feltet er 1950 mm ved 
4188 Kvinesdal (343 m o. h.) og 1853 mm ved 4225 Fedafjorden Il (26 m o. 

h.)(Førland 1993). 

NVEs isohydatkart (1987) gir en naturlig spesifikk årlig avrenning for perioden 1931-
1960 på 57,61/skm2 ved Stegemoen (Rafoss), og varierer innenfor vassdraget fra 
omkring 40 til omkring 60 1/skm2. Den spesifikke avrenningen er størst i de Øvre 

områder og avtar mot kysten. 

De største flommene i Kvina oppstår vanligvis i månedene september til desember i 
forbindelse med kraftige nedbørhendelser, men flommer forekommer også vinter, vår 

og sommer. 
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Figur 1. Oversiktskart over Kvinavassdraget med nabovassdraget Sira. Strekningen som skal 
flomsonekartlegges, og som det er gjort flomberegninger for, er Inntegnet med gult. 
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Figur 2. Hypsograflsk kurve for Kvina ved utløpet I fjorden. Areal 1453 km2• 

Tabell 1. Feltkarakteristika for delvassdrag I Kvinavassdraget I henhold til data beregnet av NVE-VG 
Juli 2001. 

;;,- ,., \ "n .:: 

Feltltarakterlstika ~-: ;;Kvina oppstrams Litlåna ;~:vina nedstrøms Kvina;:/o'ed utløpet i 
samløp med Utlåna samløp med Litlåna sjøen 

Arealoppstrøms (km2) 1173 231 1404 

Sjø prosent (%) 13,1 6,2 12,0 

Effektiv sjø prosent (%) 1,82 0,46 1,29 

Snaufjellareal (km2) 780 29,1 809 

Snaufjellprosent (%) 67 13 58 

Maks. høydeforskjell (m) 1358 727 1358 

Hovedelvas gradient (mlkm) 9,37 15,15 9,37 

Feltaksens lengde (km) 103 38 103 

Midlere feltgradient (mlkm) 10,15 10,34 10,15 

Benyttede feltareal er fastlagt ved nye beregninger av Seksjon for geoinformasjon 

(VG), og kan avvike noe fra de arealer som er oppgitt i Hydrologisk avdelings 

database, Hydra2. I beregningene har det i noen tilfeller forekommet at feltarealer fra 
Hydra2-databasen er benyttet. Dette fremgår av tabell 2. 

Tabell 2. Benyttede feltarealer til delvassdrag i Kvinavassdraget I henhold til data beregnet av NVE-
VG juli 2001 (der annet Ikke er oppgitt). 
Feit Areal Kommentar 

Jkm2) 

25.5 Rafoss 1124 Areal hentet fra Hydra2 

25.3 Stegemoen (i Kvina) 1147 

Kvina oppstrøms samløp med Litlåna 1173 

25,8 Mygland (i Litlåna) 46,6 Areal hentet fra Hydra2 

Litlåna før samløp med Kvina 231 

Kvina nedstrøms samløp med Litlåna 1404 

Kvina ved utløp i fjorden 1453 

8 

1453 

11,8 

1,20 
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Reguleringer 
Kvinavassdraget har stor betydning i kraftproduksjonssammenheng. Utnyttelse av 

vassdragets magasiner til kraftproduksjon startet allerede tidlig på 1900-tallet, men 

inntil midten av 1960-tallet var vassdraget bare i beskjeden grad utnyttet til 

kraftproduksjon. I 1909 ble Trelandsfossen utbygd som første større kraftverk. Med 

bakgrunn i ønsket om en forbedret lavvannføring i Kvina ble Roskreppfjorden, oppe i 

vassdragets nordlige kildeområder, noen år etter utnyttet som regulert magasin (Vogt 

& Solem 1966). Deretter skjedde ingen større utbygginger før på midten av 1960-

tallet. Reguleringskonsesjon ble gitt i 1963 på overføring av de Øvre deler av Kvina fra 

Homstøisvatn til Tonstad kraftverk i Sira, og på etablering av magasinene 

Roskreppfjorden, 0yarvatn, Langelona, NesjeniKvifjorden og Homstølvatn i Kvina. 

Bakgrunn for overføringen av de Øvre deler av Kvina til Sira var at fallene videre 

nedover i Kvina er mer jevnt fordelt og egner seg derfor mindre bra for utbygging av 

større anlegg. Den beste utnyttelse av vannet i denne delen av vassdraget oppnås ved 

overføring av Kvina fra Homstøi til Tonstad i Øvre ende av Sirdalsvatn i Sira. 

Etablering av de nevnte magasiner og kraftverk som beskrevet over foregikk i flere 

trinn, og pågikk fra 1968 til 1989. Etter 1989 har det ikke skjedd større utbygginger. 

Nedbørfeltet til Kvina nedstrøms Homstøisvatn er uregulert og utgjør 640 km2 (Vogt 

& Solem 1966) til utløpet i Fedefjorden. 

Reguleringssystemet skjøttes av Sira-Kvina kraftselskap. Ofte er det flom i både 

Kvina og Sira samtidig. Regulerinene skal manøvreres slik at flommer i Sira ikke 

forøkes utover naturlig flomvannføring. Ved flom må derfor overføringen fra Kvina til 

Sira strupes i økende grad avhengig av flommens størrelse. Tonstad kraftverk har 

maksimal kapasitet på 250 m3/s. Kraftselskapet (Agnar Teodorsen pers.med.) 

opplyser at det som en tommelfingerregel kan antas at 50-60 % av driftsvannføringen i 

Tonstad er overført fra Kvina, dvs. at når kraftverket kjøres maksimalt er 125-145 m 3/s 

overført fra Kvina. Ved middelflom kan det antas at 50 % overføres fra Kvina, og at 
prosentandelen avtar lineært t.o.m. 50-årsflom. Fra lOO-årsflom og oppover kan det 

antas at overføringen til Kvina strupes helt. 

Reguleringsmagasinene i Kvinas naturlige nedbørfelt har en total lagringskapasitet på 

1144 mill m3• Dette tilsvarer i overkant av 50 % av midlere årlig tilsig. Reguleringer 

har vanligvis flomdempende effekt. Flommer som kommer om høsten er som regel de 

mest kritiske pga. fulle magasiner og en vannstand (HRV) i sjøene som da gjerne 

ligger over den naturlige vannstanden. 

3. Hydrometriske stasjoner 

3.1 Hydrometriske stasjoner i Kvinavassdraget 

Det finnes flere målestasjoner for vannstand/vannføring i nedbørfeltet til 

Kvinavassdraget. De viktigste målestasjonene i tilknytning til strekningen ved Liknes 

som skal flomberegnes er 25.30 Stegemoen i Kvina, ca . 5-6 km oppstrøms Liknes, og 

25.8 Mygland i Litlåna, et sidevassdrag som tilløper Kvina ved Liknes. 
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Målestasjonen 25.8 Stegemoen ble opprettet i 1970, og er fortsatt i drift. Vannstanden 

registreres vha. limigraf, og datakvaliteten skal være bra på høye vannføringer (mindre 

bra på lav vannføring). Dataserien ved Stegemoen er forlenget bakover i tid med data 

fra den nå nedlagte målestasjonen 25.5 Rafoss, som var i drift i perioden 1911 til 

1970, og som ble erstattet med målestasjonen 25.30 Stegemoen. Rafoss ble nedlagt i 

1970 pga. byggingen av terskelen rett oppstrøms ved det nye vannmerket Stegemoen, 

som forstyrret måleprofilet ved Rafoss. Vannstandsregistreringer ble foretatt manuelt 

en gang daglig, og datakvaliteten er noe mer usikker enn ved den nyere målestasjonen 

Stegemoen. Målestasjonen er, som tidligere beskrevet, siden 1968 sterkt påvirket av 

reguleringer oppstrøms og betydelig overføring av vann fra Kvina til Sira ved 

Homstølvatn. Homogenitetstest av observert dataserie ved Stegemoen viser at det er 

signifikant brudd i serien i 1970 (Astrup 2000), som sammenfaller med årstall for 

flytting av målestasjonen og utbyggingsstart i vassdraget. 

Målestasjonen 25.8 Mygland i Litlåna ble opprettet i 1931, og er fortsatt i drift. 

Manuell avlesning av vannstanden en gang daglig pågikk frem til 1996 da stasjonen 

ble utstyrt med limnigraf og i 1999 med datalogger. Målestasjonen er ugunstig 

plassert, slik at de hydrauliske forholdene blir usikre på stor vannføring med høy 
vannhastighet omkring stigerør og skala. I nedbørfeltet til Mygland har Eftestøl 

kraftverk vært i drift siden 1979 med et reguleringsmagasin på 0,5 mill. m3. 

Reguleringen antas å ha liten påvirkning på vannføringen i Litlåna ved stor 

vannføring. Homogenitetstest viser at det er ingen signifikante brudd i målerserien 

(Astrup 2000). 

Tabell 3. Stasjonsopplysninger for målestasjoner i nedre deler av Kvinavassdraget. 

Stasjon " Felt- ~;bbserv) QM QM Qmax <Qmaxi .iStasjonskommentarer: 

areal "periode (ml/s) (Uskm2) målt %av 
, ' '(r1:' " (~3IS) 

, 
(km2) 'QM 

25.30 Stegemoen 1147 1970- 217 189 306 140 God datakvalitet på høye 

d. d. vannførinaer 

25.5 Rafoss 1124 1911- 379 337 330 87 Brukbar datakvalitet 

1970 

25.8 Mygland 46,6 1931- 28,4 609 18,86 66 Usikker datakvalitet på 

d. d. høye vannføringer 

QM: Middelflom for hele observasjonsperioden, Qmax målt: Største målte vannføringsmåling som inngår i 

vannføringskurven. Qmax i % av QM: Største vannføringsmåling som inngår i vannføringskurven i % av middelflom. 

3.2. Karakteristiske vannføringsverdier 

Vannføringsforholdene i Kvinavassdraget er endret opp gjennom årene på grunn av 

tilveksten av reguleringsmagasiner og overføring av vann til Sira. 

Reguleringsmagasinene og overføringer som har innvirkning på 
vannføringsforholdene i nedre deler av Kvina, har bel iggenhet i den nordlige delen av 
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vassdraget over ca. 700 moh. Utbygging av reguleringsmagasiner og 

overføringssystem skjedde i flere trinn hovedsaklig i perioden 1968-1988. Figur 3 
viser karakteristiske vannføringsverdier for hver dag i løpet av året for målestasjonen 
25.30 Stegemoen i Kvina i tre ulike perioder, i uregulert periode (1911-1967), i hele 

den regulerte perioden (1971-1998, hull i data i 1968-1970) og til slutt i perioden etter 

at utbyggingene i vassdraget var sluttført (1989-1998). øverste kurve (maksimum) i 

diagrammet viser største observerte vannføring og nederste kurve (minimum) viser 
minste observerte vannføring i løpet av måleperioden. Den midterste kurven er 
middelvannføringen. Figuren viser at både årsregimet og størrelsen på vannføringen 

har endret seg drastisk med utbyggingen av vassdraget. I den uregulerte perioden 

fremgår det klart at flommer i hovedsak forekom både om våren og høst/vinter. Etter 

utbyggingen er det ikke lenger noen markert flomsesong. De største endringene i det 
hydrologiske regimet i nedre deler av Kvina skjedde etter 1.utbyggingsfase på slutten 

av 1960-tallet da flere sjøer i Øvre deler av vassdraget ble regulert og 

overføringstunellen fra Homstølvatn til Tonstad kraftverk i Sira ble satt i drift. Dette 
fremgår også av figur 4, der kurven for glidende lO-års middel for flomvannføring er 
markert lavere etter 1970 enn før. Fra omkring 1970 har vannføringsforholdene endret 
seg gradvis med videre utbygginger. 

I tabell 4 er de største flommene ved Stegemoen i Kvina og Mygland i Litlåna 

presentert. 

Tabell 4. De fem største flommene Iløpet av observasjonsperioden ved Stegemoen I Kvina og ved 

Mygland i Litlåna. Hentet fra NVEs dataarkiv Hydra2. 
Stasjon Observasjons- Ar Dato Døgnmiddel-

periOde vannførina, m3Js 

25.30 Stegemoen 1911-1998 1949 19/5 571 

1957 21/12 558 

1925 29/5 541 

1975 26/9 514 

1936 21/12 509 

15.8 Mygland 1931-1998 1992 1/12 82 

1975 26/9 43 

1987 16/10 40 

1931 4/11 39 

1944 2/12 39 

11 



--- -
? 600-i 

L I 

=oJ 

I 

'00 I 

-- 1911-1967 

'\;'\.'" . 

'- &00 l 
r >Oo~ 1 I 

~ l! =, 

- 1971-1998 

O +-1 ~~~'"-"-------:--' --~~=-~-==r~ 
~ 

Flerå rs-statistikk 

-- 1989-1998 

lo ~ . .. lo 
F ler6rs - statistikk 
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4. Beregning av flomverdier 
Flomsonekart skal konstrueres for tre punkter i Kvinavassdraget ved Liknes, der 

sidevassdraget Litlåna tilløper Kvina. De tre punktene er i Kvina rett oppstrøms og 

nedstrøms samløpet med Litlåna og i Litlåna rett før tilløpet til Kvina. 

Flomforholdene i Kvinavassdraget er forandret opp gjennom årene på grunn av 

økende reguleringsgrad og betydelige overføringer til nabovassdraget Sira. Store deler 

av nedbørfeltet, nedstrøms Homstølsvatn, er imidlertid uregulert. Uregulert nedbørfelt 

utgjør omtrent 640 km2 , dvs. ca 40 % av Kvinas naturlige nedbørfelt. Flomstørrelsene 

er bestemt aven kombinasjon av de naturlige flomvannføringene og reguleringenes 

innvirkning på flomforholdene. 

I et slikt regulert vassdrag er det vanskelig å utføre flomfrekvensanalyser slik at 

flomstørrelsene blir representative for dagens forhold. Med økende flomstørrelse vil 

sannsynligvis både reguleringenes flomdempende effekt og overføringer ut av 
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vassdraget avta, slik at flomstørrelsene ved store gjentaksintervall nærmer seg 
naturlige (uregulerte) forhold. 

Utgangspunktet for denne flomberegningen er som tidligere nevnt en 73 år lang 

sammensatt dataserie for vannføring ved Stegemoen i Kvina og en 68 år lang dataserie 
ved Mygland i Litlåna. 

4.1. Frekvensanalyse på observerte og konstruerte data i Kvina 
Flommer generert av snøsmelting og flommer som er resultat av nedbørepisoder 

tilhører to forskjellige populasjoner. Vårflommene er årvisse, har ofte stort volum og 
lang varighet, og stiger moderat mot høyere gjentaksintervall. Høstflommene kan være 
små eller mangle mange år, har ofte et spissere flomforløp med mindre volum og 

kortere varighet, og stiger ofte raskere mot høye gjentaksintervall. Store naturlige 

sørlandsvassdrag er dominert av både vårflommer og høstflommer som følge av 
snøsmelting og/eller regnvær. I regulerte vassdrag som Kvinavassdraget dempes 
vanligvis vårflommene i betydelig grad slik at det stort sett er høstflommer som er 

dominerende pga. store nedbørmengder i kombinasjon med relativt fulle 

reguleringsmagasiner, og ofte i kombinasjon med snøsmelting. I perioden før 

utbyggingen av vassdraget (1911-1967) var det omtrent like mange vårflommer som 
høstflommer ( årsflommer). I perioden etter at utbyggingene startet (1968-1998) var 
omtrent 80 % av årsflommene høstflommer og 20 % vårflommer. Totalt sett over hele 

observasjonsperioden ved Stegemoen inntrer omtrent 60 % av de største flommene 
hvert år i månedene september -desember, mens 30 % inntrer i månedene mai-juli. 

Til tross for at høstflommer er dominerende i vassdraget, er det ikke uvanlig med stor 

vannføring til alle årstider, spesielt om våren. I vassdrag med hyppighet av både høst

og vårflommer er det vanlig å utføre separate analyser av vår- og høstflommene, og 
ekstrapolere hver for seg (Sælthun 1997). I flom beregninger i 
flomsonkartsammenheng utføres analysene kun på årsflommer (Pettersson 2000), dvs. 

at frekvensanalysen er basert på de høyeste observerte døgnmiddelvannføringene hvert 
år. Bakgrunnen for dette er at en flomepisode, enten den inntreffer vår eller høst, 

vanligvis har oppstått som en kombinasjon av både snøsmelting og regn, og tilhører 
derfor nødvendigvis ikke to forskjellige populasjoner. Når analysen gjøres kun mhp. 
årsflommer kan en risikere at andre store flommer i et år kan være større enn den 
største flommen i et annet år. For eksempel kan det skje at vårflommen ett år ikke 
kommer med i analysegrunnlaget, fordi denne er lavere enn høstflommen samme år, 

til tross for at den er større enn største flom i et annet år. 

For å få et inntrykk av endringer av flomforholdene i Kvina ved Stegemoen som følge 

av reguleringer og overføringer oppstrøms, er største årlige flomvannføring for 
avløpsserien ved Stegemoen siden 1911 vist sammen med løpende lO-års middel i 

figur 4. Dessverre er avløpsserien beheftet med målebrudd uten observasjoner over 
noen år, men av figuren fremgår det likevel at det før omtrent 1970 var betydelig 
større flomvannføringer sammenlignet med perioden etter 1970, som sammenfaller 
med starttidspunkt for utbygging av vassdraget og overføring av vann til Sira. 
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Figur 4. Flomvannføring i avløpsserien ved Stegemoen. Største årlige flomvannføring er plottet 
sammen med løpende 1G-års middel (vist med trekant for siste år i 1G-års perioden). 

Med bakgrunn i dette er det valgt å gjøre frekvensanalyse på dataserien ved 

Stegemoen for ulike perioder. En sammenligning av middelflom og frekvensfaktorer 
for disse periodene vil gi en indikasjon på de endrede flomforholdene (tabell 5). På 
slutten av 1980-tallet var utbyggingen av vassdraget ferdigstilt, og etter dette er det 

ikke kommet til nye reguleringer. Flomverdier beregnet for perioden etter 1989 bør 
derfor være representative for flomforholdene som kan ventes i framtida ved lave 
gjentaksintervall. Eventuell økt flomdempningseffekt som fØlge av større sjøareal ved 
oppdemning av magasinene og overføring av vann til Sira blir det da direkte tatt 

hensyn til i beregningene. Effekten av klimaendringer på vannføringsforholdene vil 
det også på denne måten bli tatt hensyn tiL 

Dataserien for vannføring ved Stegemoen er sterkt påvirket av reguleringer og 
overføringer oppstrøms slik at frekvensanalysen vanskelig lar seg sammenligne med 
andre målestasjoner i nærliggende vassdrag. Frekvensanalysen er derfor i hovedsak 

basert på data fra Stegemoen i Kvina i tillegg til Mygland i Litlåna. Resultatet av 
frekvensanalysene på observerte data i ulike perioder (hele perioden og før og etter 

regulering) er vist i tabell 5, med midlere flom, QM, i spesifikke verdier og flommer 
med forskellige gjentaksintervall ,<)r, som en faktor i forhold til midlere flom. I tabell 

6 er resultatene presentert med midlere flom i absolutte verdier og flommer med 
forskjellig gjentaksintervall for varighet ett døgn. 
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Tabell 5. Flomfrekvensanalyse på årsflommer for målestasjoner i Kvinavassdraget, Or/O .. 

Stat jon Periode * Ant. Varighet OM OM 051 0101 0201 0501 Q100 Q200 
år døgn IIs·km2 QM QM QM QM IQM IQM 

ob, erverte data: 

25.30 Stegemoen 1911-1998 73 1 277 317 1,32 1,51 1,68 1,87 1,99 2,10 

1911-1967 45 1 331 380 1,20 1,31 1,40 1,51 1,59 1,66 

1968-1998 28 1 190 217 1,26 1,47 1,68 1,94 2,14 2,34 

1989-1998 10 1 165 189 1,25 1,44 1,62 1,85 2,02 2,18 

25.8 Mygland 1931-1998 68 1 609 28,4 1,23 1,42 1,60 1,83 2,00 2,18 

I 
Konstruerte data: 

Kvina 1934-1998 59 1 300 421 1,24 1,42 1,59 1,81 1,97 2,13 

Kvina 1934-1967 31 1 336 471 1,20 1,33 1,45 1,58 1,67 1,76 

Kvina 1989-1998 10 1 233 328 1,28 1,50 1,72 2,01 2,22 2,44 

. 25.30 Stegemoen: 1911-1998 (hele observaslonspenoden), 1911-1967 (uregulert penode), 1968-1998 (hele den regulerte 
I perioden), 1989-1998 (etter siste regulering). 

Kvina' 1934-1998 (hele observasjonsperioden) 1934-1967 (uregulert periode) 1989-1998 (etter siste regulering) , 

Tabell 6. Flomfrekvensanalyse på årsflommer for målestasjoner I Kvinavassdraget, flomverdier 

(m3/s) 

s~sjon Periode * Ant. Varighet QM QM QS Q10 020 QSO Q100 Q200 
år døgn IIs·kmz 

Obrerverte data: 

25.30 Stegemoen 1911-1998 73 1 277 317 418 481 534 594 633 667 

1911 -1967 45 1 331 380 454 496 533 575 603 630 

1968-1998 28 1 190 217 274 320 365 422 465 509 

1989-1998 10 1 165 189 236 272 306 349 381 412 

25r Mygland 1931-1998 68 1 609 28 35 40 45 52 57 62 

Konstruerte data: 
I 

Kvina 1934-1998 59 1 300 421 521 598 670 761 829 896 

Kvina 1934-1967 31 1 336 471 567 628 681 744 789 831 

Kvina 1989-1998 10 1 233 328 418 493 564 658 728 799 

. 25

1 

. . 30 Stegemoen: 1911 -1998 (hele observasJonspenoden) , 1911-1967 (uregulert penode), 1968-1998 (hele den regulerte 
perioden), 1989-1998 (etter siste regulering). 

Kvina: 1934-1998 (hele ObservaSjonsperioden), 1934-1967 (uregulert periode), 1989-1998 (etter siste regulering). 

I Kvina nedstrøms samløpet med Litlåna finnes ingen observasjoner av vannføring. 
Det er laget en konstruert dataserie med utgangspunkt i målestasjonene 25.30 

Stegemoen i Kvina og 25.8 Mygland i Litlåna som antas å være representativ i Kvina 

nedstrøms samløpet. For hver dag i den felles observasjonsperioden 1934-1998 er 

døgnmiddelvannføring ved de to målestasjonene addert . For å inkludere avrenningen 

fra de mellomliggende arealene (del feltene) mellom de to målestasjonene og samløpet, 

er det foretatt en skalering av dataseriene før addisjon. Skaleringen består i at 

observerte data er skalert mhp. forskjell i arealforhold etter følgende formel : 
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Konstruert serie Kvina = 25.30 Stegemoen x 1,02 + 25.8 Mygland x 4,96 

Ved slik arealskalering antas det at spesifikk avrenning er den samme i delfeltene som 
det skaleres opp for som i nedbørfeltet til målestasjonen. Beregnet middelflom, 

frekvensfaktorer og flomvannføring i ulike perioder (hele perioden og før og etter 
regulering) for den konstruerte serien i Kvina fremgår av tabell 5 og 6. 

Ved små gjentaksintervall har reguleringene i vassdraget betydelig innvirkning på 

flomstørrelsene i nedre del av Kvina. Frekvensanalyse for små gjentaksintervall er 

derfor, som beskrevet over, utført for perioden etter siste regulering, slik at 

flomstørrelsene blir representative for dagens forhold. På slutten av 1980-tallet var 

utbyggingen av vassdraget ferdigstilt, og frekvensanalyse for perioden 1989-1998 (fig. 
5 og 6) regnes som egnet for beregning av flomstørrelser som er representative for 

dagens regulerte forhold. Med økende flomstørrelse vil sannsynligvis overføringer og 
reguleringenes flomdempende effekt avta, slik at flomstørrelsene ved store 
gjentaksintervall nænner seg naturlige (uregulerte) forhold. Frekvensanalyse for store 

gjentaksintervall er derfor utført for en lengre periode før utbyggingen av vassdraget 

tok til, men denne frekvenskurven er ikke benyttet direkte. Ved store gjentaksintervall 

er en tilnærming til denne frekvenskurven benyttet, fordi det antas at 

flomdempningseffekten ved "naturlige forhold" er større etter at 

reguleringsmagasinene ble bygget som følge av økt magasinkapasitet. I figur 5 er 
frekvenskurvene for observasjonsperioden ved Stegemoen før 1968 og for perioden 

etter 1989 inntegnet sammen med kurven for hvordan reguleringseffekten antas å 
reduseres med økende gjentaksintervall. Med bakgrunn i den 10 år lange dataserien 
som representerer dagens forhold, kan det anslås flomstørrelser ved gjentaksintervall 

på opp mot 10-20 år. Fra gjentaksintervall 20 år til 100 år antas det, som det fremgår 

av figuren, at den flomdempende effekten avtar gradvis. Dette antas blant annet med 

bakgrunn i at vassdraget skal manØvreres slik at flomvannføringen i Sira, som ofte har 

flom samtidig som i Kvina, ikke skal forøkes. Overføringen av vann til Sira må derfor 

strupes i økende grad med økende flomvannføring. Ved 100 års gjentaksintervall antas 
det at all overføring ut av vassdraget er stengt og at reguleringsmagasiner er fulle og 

har overløp. Flomdempningseffekten har da avtatt i så stor grad at en tilnænnelse (som 
beskrevet over) til frekvensanalysen som er foretatt på observasjonsserien før 1968 er 

representativ for flomstørrelsene. Ved hvilken flomstørrelse reguleringseffekten på 
flomforholdene faktisk begynner å avta er imidlertid vanskelig å anslå. Beregnede 
flomverdier er derfor meget usikre ved store gjentaksintervall. I tabell 7 er 

flomverdiene ved Stegemoen ved de ulike gjentaksintervall angitt for 

observasjonsperioden før regulering, 191 1-1967, for perioden etter at vassdraget var 
ferdig regulert, 1989-1998, og for flomforholdene slik de antas å være i framtida ved 
store og lave gjentaksintervall (representative flomstørrelser). Med utgangspunkt i de 

benyttede flomverdiene er det foretatt en omregning til frekvensfaktorer, QTIQM, med 

QM på 190 m 3/s. 

I Kvina ned strøms samløpet med Litlåna er det gjort de samme antagelser om 
reguleringenes avtagende effekt på flomdempning med økende gjentaksintervall. For 
små gjentaksintervall er frekvensanalysen foretatt på konstruert dataserie i perioden 

1989-1998, og for store gjentaksintervall perioden 1934-1967. Dette er illustrert i figur 
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6. Det fremgår av figuren og tabell 7 at flom verdier på store gjentaksintervall ut fra 
frekvenstilpasningen er estimert til å være større i den regulerte enn den uregulerte 
perioden. Dette er lite sannsynlig ut fra antatt økt flomdempningseffekt i perioden etter 
regulering. Det er stor usikkerhet i frekvenstilpasningen for perioden 1989-1998, 
spesielt på store gjentaksintervall. 

Tabell 7. Resultat av flomfrekvensanal)se i Kvina, døgnmiddelverdier (m3/s) for årsflommer. 
",' " 

Periode Varighet /QM .QS Q10 020 QSO Q100 ·Q200 døgn 

25.30 Stegemoen 1911-1967 1 380 454 496 533 575 603 

25.30 Stegemoen 1989-1998 1 190 238 274 308 351 383 

Representativ 

flomstørrelse 190 238 274 390 490 560 

Frekvensfaktorer, Or/OM 1,25 1,44 2,05 2,58 2,95 

Kvina (konstruert serie) 1934-1967 1 470 565 626 679 743 787 

Kvina (konstruert serie) 1989-1998 1 320 408 481 551 643 711 

Representativ 

flomstørrelse 320 408 481 610 700 760 

Frekvensfaktorer, Or/OM 1,28 1,50 1,91 2,19 2,38 

De omregnede frekvensfaktorene Qr/QM og "representativ flomstørrelse", som angir 
flommer med forskjellige gjentaksintervall, Qr, og varighet ett døgn, fra tabell 7 antas 
som representative i Kvina ved henholdsvis Stegemoen oppstrøms samløpet med 

Litlåna og i Kvina nedstrøms samløpet. Litlåna regnes som uregulert i hele 

observasjonsperioden 1931-1998, og frekvensanalyse ved Mygland er utført for hele 

observasjonsperioden. For at flomverdiene ved Mygland skal representere 
avrenningen fra hele Litlånas nedbørfelt er verdiene skalert opp med en faktor på 
omtrent 5, som utgjør forskjellen i arealforhold mellom Mygland og Litlånas utløp i 
Kvina. Middelflomverdier, frekvensfaktorer og flomstørrelser ved de tre ulike 
punktene i vassdraget er oppsummert i tabell 8. 

Tabell 8. Benyttede middelflomverdIer (QM) og frekvensfaktorer (Q,-/QM) I tre punkter i 

Kvinavassdraget, årsflommer. Flomvannføringene er døgn midler og avrundet til nærmeste 10 m3/s. 

Areal Varighet QM QM QS Q10 Q20 QSO 
døgn IIs·km2 

Frekvensfaktorer: 
(aT/aM) 

Kvina ved Stegemoen (oppstr. Litlåna) 1147 1 166 190 1,25 1,44 2,05 2,58 

Litlåna 231 1 610 141 1,23 1,42 1,60 1,83 

Kvina nedstrøms tilløp fra Litlåna 1404 1 228 320 1,28 1,50 1,91 2,19 

Flomstørrelser: 
(OT,m'/sl 

Kvina ved Stegemoen (oppstr. Litlåna) 1147 1 166 190 240 270 390 490 

Litlåna 231 1 610 140 180 200 230 260 

Kvina nedstrøms tilløp fra Litlåna 1404 1 228 320 410 470 610 700 
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Figur 5. Flomverdier ved Stegemoen (årsflommer). Rosa kurve viser flomstørrelsene beregnet ved 
frekvensanalyse for observasjonsperioden 1911-1967. Grønn kurve viser flomstørrelser beregnet 
ved frekvensanalyse for perioden 1989-1998, som regnes som representative for dagens regulerte 
forhold. Mørk blå kurve antas representere reguleringenes avtagende effekt ved økende 
gjentaksintervall. 
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Figur 6. Flomverdier I Kvina nedstrøms tilløp fra LItlåna (årsflommer). Rosa kurve viser 
flomstørrelsene beregnet ved frekvensanalyse for observasjonsperioden 1934-1967. Grønn kurve 
viser flomstørrelser beregnet ved frekvensanalyse for perioden 1989-1998, som regnes som 
representative for dagens regulerte forhold. Mørk blå kurve antas representere reguleringenes 
avtagende effekt ved økende gjentaksintervall. Lys blå kurve viser flomstørrelsen I Litlåna ved ulike 
gjentaksintervall. 
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4.2. Kulminasjonsvannføring 

Flomverdiene som hittil er presentert representerer døgnrnidler. 

Kulminasjonsvannføringen kan være adskillig større enn døgnmiddelvannføringen. 

Dette er spesielt karakteristisk for små vassdrag med rask flomstigning og spisse 

flomforløp. I større vassdrag som Kvina er situasjonen ofte slik at avløp fra 
forskjellige sidevassdrag oppstrøms ankommer ett og samme punkt i hovedvassdraget 

på forskjellige tidspunkt. Som følge av dette er vannføringen i slike vassdrag ofte stor 

i flere påfølgende døgn. Dermed er forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og 
døgnmiddelvannføring ofte lavt. 

Kulminasjonsvannføringen anslås fortrinnsvis ved å analysere de største observerte 

flommene i vassdraget. Forholdstallet (Qmon/Qmid) mellom observert 

kulminasjonsvannføring (momentanvannføringen) og døgnmiddelvannføring beregnes 

da for en eller flere av de større flommene ved målestasjoner i vassdraget, og/eller 

eventuelt i nærliggende vassdrag, avhengig av hvor og når det finnes data med fin 
tidsoppløsning (timesverdier). Grunnlaget for å anslå forholdet mellom 

kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring i Kvina er noe tynt. Ved 
vannmerket 25.30 Stegemoen finnes data med fin tidsoppløsning kun siden 1987. 
Etter 1987 har det ikke vært flommer av særlig størrelse. Den største var den 1. 
desember 1992 med døgnmiddelvannføring på 294 m3/s og kulminasjonsvannføring 
på 354 m3/s (forholdstall 1,2), og dette var den 40. største flommen som er registrert i 

hele observasjonsperioden ved Stegemoen når årsflommer tas i betraktning. Den nest 

største og tredje største flommen i perioden etter 1987 var den 6. juli 1990 og den 

8.februar 1989 med forholdstall Qmon/Qmid på henholdsvis 1,12 og 1,13. Alle disse tre 
flommene hadde gjentaksintervall på omkring 10 år ut fra beregnede 
døgnmiddelverdier i tabell 8. Sammenlignbare nærliggende vassdrag er i dette tilfellet 

vanskelig å finne grunnet det omfattende reguleringssystemet i Kvina. I og med at 
forholdet Qmon/Qmid ikke lar seg estimere for store flommer på bakgrunn av observerte 
data, er tilsvarende forholdstall for sammenligning også estimert vha. formler, som 
uttrykker en sammenheng mellom forholdet Qmon/Qmid og feltkarakteristika (feltareal 
og effektiv sjøprosent) (Sælthun 1997). Resultatet ga lavere verdier enn de direkte 

observerte når feltkarakteristika for hele nedbørfeltet benyttes, 1,04 (høstflom) og 1,03 

(vårflom) ved Stegemoen. Ved Stegemoen er det benyttet et forholdstall på 1,20 for 

gjentaksintervall opp til 50 år. For større gjentaksintervall er forholdstallet gradvis 
redusert til 1,10 (tabell 9). Bakgrunnen for dette er at overføringssystemet mot Sira og 

reguleringsmagasinene forårsaker et betydelig redusert bidrag fra de Øvre deler av 

vassdraget ved små gjentaksintervall. Flommer som påvirker de nedre deler av Kvina 
antas da i stor grad å ha sitt opphav i den nedre uregulerte delen av nedbørfeltet på noe 
over 600 km2 • Ved større flommer antas det at all overføring ut av vassdraget er stengt 
og at reguleringsmagasinene har mindre flomdempende effekt, slik at hele nedbørfeltet 

på 1147 km2 i større grad bidrar til flomvannføring nederst i Kvina. Med bakgrunn i 

dette antas det at flomforløpet er spissere og at forholdet mellom 
momentan vannføringen og døgnmiddelvannføringen er større på små enn på store 
gjentaksintervall . 
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I Kvina nedstrøms tilløp fra Litlåna og ved Mygland i Litlåna finnes ikke data med fin 

tidsoppløsning. I Kvina nedstrøms Litlåna er det gjort de samme antagelser som i 

Kvina ved Stegemoen med hensyn på reduksjon i forholdstallet QmonlQrnid fra små til 
store gjentaksintervall. Formelverket gir forholdstallet på 1,07 (høstflom) og 1,04 

(vårflom) i Kvina nedstrøms Litlåna når hele nedbørfeltet inngår i beregningen. På 

bakgrunn av dette antas det et forholdstall på omkring 1,10 ved store gjentaksintervall. 

De samme forholdstall som ved Stegemoen er valgt benyttet. 

Ved målestasjonen Mygland i Litlåna finnes heller ikke data med fin tidsoppløsning. I 

Litlåna rett oppstrøms samløp med Kvina er QmonlQrnid beregnet til 1,42 (høstflom) og 

1,23 (vårflom). Tilnærmet middelverdi på 1,30 er benyttet for alle gjentaksintervall. 

Dette stemmer godt overens med tilsvarende beregnet for det uregulerte 

nabovassdraget Møska (areal: 119 km2, eff.sjø: 1,43) rett sØr med middelverdi på 

omtrent 1,30. 

Kulminasjonsvannføringen i de tre punktene i Kvinavassdraget ved ulike 

gjentaksintervall er presentert i tabell 9. 

Tabell 9. Flomvannføring i tre ulike punkter i Kvinavassdraget, kulminasjonsvannføring i m3/s for 

årsflommer, avrundet til nærmeste 10 m3/s. 

Areal QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Kvina ved Stegemoen (oppstr. Litlåna) 1147 230 290 330 470 590 640 690 

(Omon/Omid) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,15 1,15 

Litlåna 231 180 230 260 290 330 370 400 

(Omon/Omid) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Kvina nedstrøms tilløp fra Litlåna 1404 380 490 580 730 840 870 930 

(OmonlOmid) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,15 1,15 

I en tidligere flomberegning for Sira-Kvina, foretatt av Berdal Strømme AS i 

september 1991, ble dimensjonerende avløpsflom (kulminasjon) ved Homstølvatn 

(724 km2) beregnet til 652 m3/s (900 Vskm2) ved ruting av tilløpsflommen gjennom 

ovenforliggende magasiner. Foreliggende beregning gir QIOOO (kulminasjon) ved 

Stegemoen på ca. 756 m3/s (QM = 190 m3/s, QlOOO/QM = 3,62, QmonlQrnid = 1,10). 

Sammenlignet med Berdals Strømmes QlOOO ved Homstølvatn gir dette et tilsig til 

Kvina på kun 100 m3/s ved 1000- årsflom fra det 423 km2 store nedbørfeltet mellom 

Homstølvatn og Stegemoen, som tilsvarer et spesifikt avløp på 236 Vskm2 fra 
lokalfeltet. Dette virker veldig lavt sammenlignet med at spesifikt avløp i Litlåna er 

beregnet til 2038 Vskm2 ved 1000-årsflom. Dette gir indikasjon på at flomverdier i den 

foreliggende flomberegningen er i uoverenstemmelse med den tidligere beregningen, 

og at foreliggende flom verdier sammenlignet med denne er estimert for lavt. 

Usikkerhetene i dette er beskrevet i kap. 7. 

4.3. Samløpsproblematikk 

Ofte er det tilfellet at det er flom i ei sideelv i et vassdrag uten at det er 

flomvannføring i selve hovedelva, eller at flommer kulminerer tidligere i sideelver slik 
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at hovedbidraget fra en sideelv under en flomepisode har passert hovedelva før 
flomvannføringen i selve hovedelva kulminerer. I hydrauliske modeller for 
vannlinjeberegninger er det nødvendig å beregne vannføringen i hovedelva når 

flomvannføringen kulminerer i sideelva. Generelt er det i slike tilfeller nødvendig å 

beregne vannføringen for hver av greinene i samløpet, som regel to elver inn og en ut. 

Grunnet sidevassdragenes små nedbørfelt og lite sjøareal i den nedre uregulerte delen 
av vassdraget er det grunn til å anta at flommer i sidevassdragene i denne delen av 
Kvinavassdraget stort sett kulminerer tidligere enn kulminasjonen i hovedelva ved 

samme flomepisode, selv om observerte data viser at kulminasjonen i Kvina og i 
Litlåna normalt skjer innenfor samme døgn. Ved samme flomepisode er det ikke gitt 

at gjentaksintervallet for flommen i sideelva er det samme som for flommen i 
hovedelva. I hovedelva nedstrøms tilløpet fra sideelvene vil vannføringen avhenge 

både av flomvannføring i sideelva og vannføringen i hovedelva. I og med at det ikke 

finnes finoppløselige vannføringsdata i Litlåna og i Kvina nedstrøms samløpet, og at 

flommene kulminerer innenfor samme døgn, lar det seg vanskelig gjøre å estimere 
vannføringen i Kvina nedstrøms samløpet ved kulminasjonstidspunktet i Litlåna. Det 
beste estimatet som kan gis fremkommer ved sammenligning av 

døgnmiddelvannføringene for konstruert serie i Kvina nedstrøms tilløpet fra Litlåna og 
i Litlåna oppstrøms tilløpet til Kvina (oppskalering av observasjoner ved Mygland), 
samme døgn som flommer kulminerer. Døgnmiddelvannføringen i Kvina nedstrøms 
samløpet med Litlåna er i gjennomsnitt ca. 220% av døgnmiddelvannføringen i 
Litlåna, beregnet for sju av de åtte største observerte flommene ved Mygland 

(oppskalert til å gjelde ved utløpet i Kvina). Resultatene fremgår av tabell 10. 

Døgnmiddelvannføringen som på denne måten fremkommer i Kvina vil i gjennomsnitt 
stige med 20 - 10 % (avtagende med økende gjentaksintervall, se tabell 9) før 
kulminasjonen nås. 

Tabell 10. Samhørende vannføring i Kvina ved kulminasjon I Litlåna (døgnmiddelvannføringer), 

avrundet til nærmeste 10 m 3/s. 

NB! Vannføringer som her er oppført langs Kvina tilsvarer Ikke nødvendigvis gjentaksintervallet 

angitt øverst i kolonnen. 

QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 
m31s m3/s m3/s m31s m31s m31s m31s 

I Litlåna (Or) 140 170 200 230 260 280 310 

Kvina nedstrøms Litlåna 310 380 440 490 570 620 670 

Prosentandelen vannføring i Kvina nedstrøms Litlåna 
av vannføringen ved de ulike gjentaksintervall (tabell 8) 94 90 88 81 81 82 

Tabell 10 viser som nevnt døgnmiddelvannføringen i Kvina nedstrøms samløpet med 

Litlåna når Litlåna kulminerer (døgnmiddel). Tilsvarende kulminasjonsvannføring kan 

kun beregnes ved antagelsen om at Litlåna og Kvina kulminerer på samme tidspunkt, 
altså den mest ugunstige situasjonen ved en flomsituasjon. Årsaken til at en slik 
antagelse må gjøres er at kulminasjonene skjer innenfor samme døgn, og siden det 

21 

83 

Q500 
m31s 

340 

740 

87 



ikke finnes finoppløselige data hverken i Kvina nedstrøms samløpet eller i Litlåna, lar 

det seg ikke gjøre å skille kulminasjonstidspunktene. Tabell 11 viser 
kulminasjonsvannføringen i Kvina når Litlåna kulminerer og omvendt. Ved 

kulminasjon i Litlåna ved de ulike gjentaksintervall er kulminasjonen i Kvina 

nedstrøms samløpet beregnet som 120-110 % (avtagende med økende 

gjentaksintervall, se tabell 9) av døgnmiddelet fra tabell 10. 

Kulminasjonsvannføringen i Kvina oppstrøms samløpet er så beregnet som 

differansen mellom beregnet kulminasjonsvannføring nedstrøms samløpet og 
vannføringen i den flomførende sideelva Litlåna ved gitt gjentaksintervall. Ved 
kulminasjon i Kvina ved de ulike gjentaksintervall er kulminasjon i Litlåna beregnet 

som differansen mellom kulminasjonvannføringen oppstrøms og nedstrøms samløpet 
ved samme gjentaksintervall. I disse tilfellene er det dermed antatt at 

kulminasjonsvannføringen har samme gjentaksintervall i Kvina oppstrøms og 

nedstrøms samløpet. 

Tabell 11. Samhørende kulminasjonsvannføring I Kvina ved kulminasjon I Litlåna og omvendt, 

avrundet til nærmeste 10 m 3/s. 

«ly) angir hvilke av vannføringsverdiene i tabellen som tilsvarer gjentaksintervallet øverst I 

kolonnene. 

QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3ls m3/s m3/s 

I Utlåna (aT) 180 230 260 290 330 370 400 440 

Kvina nedstrøms Utlåna 370 460 530 590 680 710 770 820 

Kvina oppstrøms Utlåna 190 230 270 300 350 340 370 380 

Kvina oppstrøms Utlåna (aT) 230 290 330 470 590 640 690 700 

Kvina nedstrøms Utlåna (QT) 380 490 580 730 840 870 930 950 

IUtlåna 150 200 250 260 250 230 240 250 

5. Kalibreringsdata 
Til kalibrering av hydraulisk modell for Kvinavassdraget ved Liknes foreligger 

vannstandsobservasjoner ved Liknes den 2.august 2000. NVEs ukontrollerte dataarkiv 

(HyTran) viser at vannføringen i Kvina ved Stegemoen dette døgnet var 5,65 m3/s 

(døgnmiddel), og at vannføringen var noenlunde stabil i en periode omkring den 2. 
august. Vannføring på 5,65 m 3/s utgjør bare 3 % av beregnet middel flom ved 
Stegemoen. Ved Mygland i Litlåna finnes det ikke vannføringsobservasjoner den 2. 

august. 

Siden vannføringen i Kvina dette døgnet er langt lavere enn middelflom, er det ikke 

mulig å benytte de foreliggende beregningene til å estimere vannføringen i de to andre 

beregningspunktene dette døgnet. Siden det heller ikke finnes observasjoner av 

vannføring verken i Litlåna eller i Kvina nedstrøms tilløpet fra Litlåna, er eneste 
mulige beregningsmetodikk å anta at spesifikk avrenning er den samme i Litlåna som i 
Kvina ved Stegemoen eller som i et annet sammenlignbart vassdrag. 
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Spesifikk avrenning ved Stegemoen dette døgnet er beregnet til 8,8 lJskm2 med 

bakgrunn i at det kun er lokalfeltet på 640 km2 nedstrøms Homstølsvatn som bidrar til 

avrenningen. Det antas dermed at avrenningen lenger oppstrøms magasineres eller 

overføres til Sira. 

Med antatt spesifikk avrenning på 8,8 l/skm2 i Litlåna rett oppstrøms tilløpet til Kvina 

er vannføringen i de tre punktene den 2. august beregnet til fØlgende: 

Kvina rett oppstrøms samløpet med Litlåna: 

Litlåna før samløp med Kvina: 

Kvina ned strøms samløpet med Litlåna: 

5,8 m 3/s 

2,0 m3/s 

7,8 m3/s 

I Kvina nedstrøms samløpet med Litlåna er vannføringen beregnet som summen av 

vannføringen i Kvina og i Litlåna oppstrøms samløpet. Dette gir en spesifIkk 

avrenning i Kvina nedstrøms samløpet på 5,61/skm2• 

Antatt spesifIkk avrenning i Litlåna på 8,8 I/skm2 ser ut til å stemme rimelig bra 

overens med at observert spesifIkk avrenning i nabovassdraget Møska (119 km2) den 

2. august var 7,8lJskm2. Møska har større effektiv sjøprosent (1,43 %) enn Litlåna. 

6. Observerte flommer 

De seks største flommene som er observert i Kvina ved Stegemoen hadde alle 

døgnmiddelvannføring mellom 500 og 600 m 3/s. Alle disse, med unntak av den tredje 

største i 1975, opptrådte i perioden før utbyggingen av vassdraget startet i 1968. Fire 

av disse seks største flommene opptrådte høst/vinter, mens to skjedde om våren. De 
fem største flommene ved Stegemoen er listet opp i tabell 4. Som det fremgår av 

tabellen skjedde de to største observerte flommene henholdsvis 19. mai 1949 med en 
døgnmiddelvannføring på 571 m 3/s og 21. desember 1957 med en vannføring på 559 
m3/s, som er beregnet til 100-200 års flommer. 

Ved Mygland i Litlåna skjedde den desidert største flommen den 1. desember 1992 

med en døgnmiddelvannføring på 82 m3/s. 1992-flommen var dobbelt så stor som den 

nest største flommen 26. september 1975 med vannføring på 43 m 3/s. 1992-flommen 

er estimert til i overkant aven lO00-årsflom (73 m 3/s). Ved samme flomepisode var 

døgnmiddelvannføringen i Kvina ved Stegemoen den 1. desember 1992 på 294 m 3/s 

som tilsvarer i overkant aven 10-årsflom ifølge beregningen. 

7. Usikkerhet 
Datagrunnlaget for flomberegning i Kvina ved Liknes kan karakteriseres som rimelig 

bra. Lang dataserie med vannføring finnes i begge elvegreinene der flomvannføring 

skal beregnes. I Litlåna er målestasjonen lokalisert langt oppstrøms 

beregningspunktet, og det er usikkerhet i metoden for oppskalering av dataene ved 
Mygland. Dataene har varierende kvalitet, men observerte data i hovedelva nært 

beregningspunktet antas å ha rimelig bra kvalitet til flomberegningsformål. Det er 
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svært begrensede opplysninger om forholdet mellom døgnmiddelvannføring og 
kulminasjonsvannføring ved flomepisoder i alle punkter der flomverdier skal 
beregnes. Dette gjør estimatet av kulminasjonsvannføring svært usikkert. 

I Kvina er det i tillegg kompliserte forhold når det gjelder vassdragsreguleringenes 

påvirkning på flomforholdene. Dette medfører usikkerhet i hvilken 
observasjonsperiode som skal legges til grunn for beregning av dagens flomforhold og 

til hvilket gjentaksintervall for flommer dette kan antas å være representativt. 

Flomvannføringer og flomvannstander er til dels også avhengig av regulantenes 
manøvrering av dammer og drift av kraftverk, noe som ikke kan knyttes til bestemte 
gjentaksintervall. I beregningene er det antatt at perioden fra 1989, ca. 10 år med data 

ved Stegemoen, er representativ for dagens forhold, siden tilveksten av 

reguleringsmagasiner etter den tid har vært ubetydelig. I flomberegninger i forbindelse 

med flomsonekartlegging er praksis at flomverdier for større gjentaksintervall antas å 

nærme seg flomverdier beregnet for en uregulert periode. I beregningene for Kvina er 
flomverdiene for store gjentaksintervall antatt å tilsvare flomverdiene beregnet for 
observasjonsperioden 1911-1967 (45 år). Dette medfører stor usikkerhet i flomverdier, 

spesielt på store gjentaksintervall. 

I tillegg til usikkerhetene som beskrevet over er det en hel del andre usikkerheter 

knyttet til slike flomberegninger. Ved hydrometriske målestasjoner foretas 

vannstandsobservasjoner. Disse omregnes ut fra en vannføringskurve til 

vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på et antall samtidige observasjoner 

av vannstand og målinger av vannføring i elva. Men disse direkte målinger er ikke 
utført på ekstreme flommer. De store flomvannføringene er altså beregnet ut fra et 
ekstrapolert samband mellom vannstander og vannføringer, dvs. også "observerte" 

flomvannføringer kan derfor inneholde en stor grad av usikkerhet. 

En annen faktor som fører til usikkerhet i data, er at Hydrologisk avdelings database er 

basert på døgnmiddelverdier knyttet til kalenderdøgn. I prinsippet er alle 
flomvannføringer derfor noe underestimerte, fordi største 24-timersmiddel alltid vil 

være mer eller mindre større enn største kalenderdøgnmiddel. 

I tillegg er de eldste dataene i databasen basert på en daglig observasjon av vannstand 
inntil registrerende utstyr ble tatt i bruk. Disse daglige vannstandsavlesninger 

betraktes å representere et døgnmiddel, men kan selvfølgelig avvike i større eller 

mindre grad fra det reelle døgnrnidlet. 

Dataene med fin tidsopplØsning er ikke kontrollerte på samme måte som døgndataene 
og er ikke kompletterte i tilfelle observasjonsbrudd. Det foreligger heller ikke data 

med fin tidsoppløsning på databasen lenger enn cirka 10 -15 år tilbake. Det er derfor 

ikke mulig å utføre flomberegninger direkte på kulminasjonsvannføringer. 

Det nevnes at forutsetningene ved flomberegning for flomsonekartlegging er 
forskjellig fra de som legges til grunn for flomberegning for damsikkerhetsformål. 

Ved beregning av dimensjonerende flom for en dam legges vanligvis de strengeste 
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mulige forutsetningene vedrørende reguleringene til grunn, blant annet at magasinene 

ligger på HRV ved flommens begynnelse. Ved beregning for flomsonekartlegging 

legges vanligvis observerte flomvannføringer til grunn, hvor reguleringene ofte har 
virket dempende på flommer, nedtappede magasin osv. Det kan derfor av og til opp

leves som om f.eks. en 500-årsflom beregnet for flomsonekartlegging er uforholds
messig sett mye mindre enn dimensjonerende flom (lOOO-årsflom) i samme vassdrag. 

Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange 
faktorer som spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. 
Konklusjonen for denne beregning er kun den at datagrunnlaget er rimelig bra, men 

beheftet med usikkerhet mhp. datakvalitet og reguleringenes påvirkning av 

flomforholdene. Beregningen kan ut fra dette kriterie klassifiseres i klasse 2, i en skala 
fra l til 3 hvor l tilsvarer beste klasse. 
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