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HYDRA - et forskningsprogram om flom
HYDRA er et forskningsprogram om flom initiert av Norges vassdrags- og energiverk (NVE) i 1995. Programmet har
en tidsramme på 3 år, med avslutning medio 1999, og en kostnadsramme på ca. 18 mill. kroner. HYDRA er i

hovedsak finansiert av Olje- og energidepartementet.

Arbeidshypotesen til HYDRA er at summen av alle menneskelige påvirkninger i form av arealbruk, reguleringer,
forbygningsarbeider m.m. kan ha økt risikoen for flom.

Målgruppen for HYDRA er statlige og kommunale myndigheter, forsikringsbransjen, utdannings- og forskningsin-
stitusjoner og andre institusjoner. Nedenfor gis en oversikt over fagfelt/tema som blir berørt i HYDRA:

• Naturgrunnlag og arealbruk

• Tettsteder

• Flomdemping, flomvern og flomhandtering

• Skaderisikoanalyse

• Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak

• Databaser og GIS

• Modellutvikling

Sentrale aktører i HYDRA er: Det norske meteorologiske institutt (DNMI), Glornmens og Laagens Brukseierforening
(GLB), Jordforsk, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges Landbrukshogskole (NLH), Norges telmisk-naturvi-
tenskapelige universitet (N1NU), Norges vassdrags-og energiverk (NVE), Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
(NIJOS), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), SINTEF, Stiftelsen for Naturforskning og Kulturminneforskning
(NINAfNil(U), Norsk Regnesentral (NR), Direktoratet for naturforvaltning (DN), Østlandsforslming (ØF) og universi te-
tene i Oslo og Bergen.

HYDRA - a research programme on floods
HYDRA is a research programme on floods initiated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration
(NVE) in 1995. The programme has a time frame of3 years, terminating in 1999, and with an economic framework
of NOK 18 million. HYDRA is largely financed by the Ministry of Petroleum and Energy.

The working hypotesis for HYDRA is that the surn of all human impacts in the form ofland use, regulation, flood
protection etc., can have increased the risk of floods.

HYDRA is aimed at state and municipal authorities, insurance companies, educational and research institutions,
and other organization.

An overview of the scientific content in HYDRA is:

• Natural resources and land use

• Urban areas

• Databases and GIS

• Risk analysis

• Flood reduction, flood protection and flood management

• Environmental consequences of floods
• and flood prevention measures
• Modelling

Central institutions in the HYDRA programme are; The Norwegian Meteorological Institute (DNMI), The Glommens
and Laagens Water Management Association (GLB), Centre of Soil and Environmental Research (Jordforsk), The
Norwegian Geological Survey (NGU), The Agriculture University of Norway (NLH), The Norwegian University of
Science and Technology (NTNU), The Norwegian Water and Energy Administration (NVE), The Norwegian Institute
of Land Inventory (NIJOS). The Norwegian Institute for Water Research (NIVA), The Foundation for Scientific and
Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology (SINTEF), The Norwegian Institute for Nature and
Cultural Heritage Research (NINA/NIKU), Norwegian Computing Center (NR), Directorate for Nature Management
(DN), Eastern Norway Research Institute (ØF) and the Universities of Oslo and Bergen.
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SAMMENDRAG:

Effekter av urbanisering på avrenningsforhold i Svebestadfeltet i Sandnes er analysert ved help av en
semidistribuert hydrologisk modell. Analysen er fokusert på avrenning generert av nedbørhendelser i
varighetsskala fra en time til et døgn. Ved hjelp av kalibrerte korttidsmodeller og en rekke korttidshendelser, er
1VF kurver for avrenning i våte og tørre perioder etablert og behov for fordroyning i feltet vurdert.

Analyser av effekter av urbanisering i Svebestadfeltet viser at på grunn av spesifikke hydrogeologiske forhold,
vil den planlagte utbyggingen øke avrenningsvolum og avrenningstopper betydelig ved nedbør på tørr mark.
Effekter av utbygging i våt sesong er svært liten.

Økning i overflateavrenning på grunn av urbanisering i Svebestadfeltet må kompenseres med et nytt
fordrøyningsbasseng. Bassenget er dimensjonert etter den nye standarden EN 752 som for område med spredt
bebyggelse tillater gjenstaksintervall for oversvømmelse på 10 år. På grunn av dette kriteriet, er to typiske regn
på tørr og våt overflate analysert. Fordrøyningsbasseng er dimensjonert etter kortvarig regn på tørr overflate som
gir større avrenningsmengde og avrenningstopper etter utbygging enn langvarige regn på våt mark. Etter dette
kriteriet må fordrøyningsbassenget i Svebestadfeltet ha et volum tilsvarende 2.500 m3 ved fullt utbygd trinn I
og 2.

ABSTRACT:

Effects of urbanisation on the runoff regime in the Svebestad catchment in Sandnes are analysed by help of a
semidistributed hydrological model. The analyses are based on rainstorms with durations varying from one hour
to a day. Intensity-duration-frequency curves for runoff in wet and dry periods are calculated by means of
calibrated models on short time events. The need for, and necessary retention volume in the catchment is also
evaluated.

The analyses in the Svebestad catchment shows that the planned increase of development will cause a
considerable increase in volume of runoff as well as an increase in the intensity of the runoff when rain falls on
dry ground. However the effect of the development on floods is very small when the ground is wetted when the
rainstorms occur.

The increase of the storm runoff caused by the urbanisation in the Svebestad area must be compensated by
installation of a retention basin. The basin volume is dimensioned in accordance to the new EU-standard
EN 752, which for this type of catchment prescribe a return period for flooding to IO years. With bases in this
criteria two typical rainstorms on dry and wet ground are analysed. The retention basin is dimensioned for a
short summer rainstorm on dry ground, which gives bigger volumes than longer rainstorms on wet ground. In
accrordance to this the retention basin in the Svebestad catchment must have a volume of ca. 2.500 m'.

ANSVARLIG UNDERSKRIFT: 6.et«
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FORORD

Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet som har som mål å gi Sandnes kommune en

oversikt over dagens avrenningsforhold i Svebestadkanalen og virkning av planlagte utbygginger i

S vebestadfel tet.

Avrenningsforhold i Svebestadfeltet er analysert ved hjelp av data om klimatiske, hydrologiske og

geologiske/hydrogeologiske forhold, vannføringsmålinger ved utløpet av Svebestadkanalen samt

data om dagens arealbruk og utbyggingsplaner. Mesteparten av den omfattende innsamlingen av

data og bearbeiding av disse, er utført i perioden 1995-1996 gjennom to hovedoppgaver ved

NTNU Bjørnar Lynum sin hovedoppgave "Urbaniseringens innvirkning på vannføringen i vass-

drag. Studieområde: Storåna/Høyland vassdraget i Sandnes kommune", under ledelse av Sveinn

Thorolfsson, høsten 1995, og Knut Trøbak sin hovedoppgave "Urbaniseringens betydning for

flomforholdene i Storåna, Sandnes" under ledelse av Wolfgang Schilling, vinteren 1996.

En mer detaljert analyse av dagens og framtidig utbygging i Svebestadfeltet er gjennomført i Knut

Trobak sitt arbeid innenfor prosjektet "Utbyggingens betydning for avrenning til Svebestad-

kanalen", våren 1997. Innenfor rammen av dette prosjektet er det etablert og kalibrert en hydro-

logisk avrenningsmodell for Svebestadfeltet ved hjelp av programmet SINBAD-SINKAR.

Vannføring ved utløpet av Svebestadkanalen er målt i perioden juni-oktober 1996. Dette arbeide

er planlagt, utført og kvalitetssikret av SINTEF Bygg og miljøteknikk ved Sveinung Sægrov,

Einar Markhus og Oddbjørn Bruland.

Utvalg av korttidsdata fra den meteorologiske stasjonen i Aspervika, som er basis for analysene

som er gjennomført i denne rapporten, er tilrettelagt i løpet av 1997 av NVE ved Einar Markhus.

Arbeidet som presenteres i denne rapporten er utført av SINTEF Bygg og miljøteknikk ved

Jadranka Milina. Arbeidet er kvalitetssikret av SINTEF Bygg og miljøteknikk ved Sveinung

Sægrov.

Foreliggende rapport er utarbeidet av Jadranka Milina. Berit Alstad har stått for avsluttende

tekstbehandling.

SINTEF takker Sandnes kommune for oppdraget og alle involverte for praktisk bistand.

Trondheim, september 1998

Jadranka Mi lina
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1. INNLEDNING

1.1 Problemstilling

Store områder i Sandnes har vært betydelig urbanisert i løpet av de siste 20-30 årene. Dette har

medført forandring i avrenningsforholdene i nedslagsfeltet til elva Storåna som løper fra Stokke-

landsvatnet, gjennom Sandnes sentrum til Gandsfjorden og drenerer mesteparten av Sandnes kom-

mune. I følge Sandnes kommuneplan 1995-2010 skal det gjennomføres omfattende nye utbyg-

ginger i Storånavassdraget ovenfor Stokkelandsvatnet. Sandnes kommune har derfor gjennomført

en relativt omfattende undersøkelse rettet mot integrert planlegging i nedslagsfeltet til Storåna/

Høy landsåna.

Hovedmålet for undersøkelsen var 2 finne en optimal balanse av rent over- og drensvann fra

områder som skal utbygges, slik at en mest mulig naturlig vannbalanse ved utløpet av hele vass-

draget kan opprettholdes. Undersøkelsene omfattet innsamling og bearbeiding av hydrometeoro-

logiske data, målinger av avrenning ved karakteristiske profiler i vassdraget, innsamling og gjen-

nomgang av tilgjengelige geologiske bakgrunnsdata og annen relevant tilgjengelig dokumentasjon

av planlagte nye utbygginger. På grunnlag av disse undersøkelsene og etablerte hydrologiske

modeller, er forandring i avrenning med nye utbygginger i tre delfelt analysert: Sandvedfeltet,

Stokkelandsfeltet og Svebestadkanalen. Resultater presentert som varighetskurver for avrenning

før og etter utbygging viser økning i flompotensiale og reduksjon i torrvrsavrenning. I tillegg er

effekter av tiltak for lokal tilbakeholdelse av overflateavrenning og muligheter som ligger i

regulering av Stokkelandsvatnet analysert. I det videre arbeidet vil disse resultatene danne grunn-

laget for en mer detaljert verdsetting og optimalisering av hvert av disse tiltakene.

1.2 Forandring i avrenningsforhold med urbanisering i Svebestadfeltet

Denne rapporten viser resultater av undersøkelser utført i nedslagsfeltet til Svebestadkanalen som

drenerer nord-østlig delen av Storånavasdraget. Valg av metoder for analyse av dagens og fram-

tidig avrenningsforhold i Svebestadfeltet er tilpasset feltets egenskaper. Feltet er lite og respons-

tiden er i størrelse minutter/timer. Derfor er analysen fokusert på avrenningen gitt av nedbør-

hendelser i varighetsskala fra I time til et døgn. Ved hjelp av kalibrerte korttidsmodeller og en

rekke korttidshendelser, er JVF kurver for avrenning i våte og tørre perioder etablert og behov for

fordrøyning i feltet vurdert.

Analysen av effekter av urbanisering i Svebestadfeltet viser at den planlagte utbyggingen vil øke

avrenningsvolumet og avrenningstopper ved nedbør på tørr overflate vesentlig. For alle regnvær

vil avrenningsmengden vaere 2-3 ganger høyere etter enn før utbygging. Sammenlignet med

gjentaksintervall, betyr det at avrenningsvolumet ved en regnhendelse som tilsvarer I års gjen-

taksintervall og varighet I time, blir med utbygging like stor som volumet fra samme nedbør med

2-5 års returperiode ved dagens utbyggingssituasjon. Effekten er mindre ved nedbør med varighet

på 12 timer og 1 døgn. Effekten av utbygging i våt sesong er svært liten.
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I tillegg til forandring av den totale avrenningsmengden, vil utbygging av tette flater med rask

avledning til Svebestadkanalen har stor betydning for avrenningstopper. Mens de største avren-

ningstoppene i dagens situasjon opptrer i våte sesonger når marka er mettet og hele feltet kan delta

direkte i avrenningen, øker utbyggingen av tette flater toppene vesentlig i tørre sesonger. Etter

utbygging vil avrenningstopper ved en kortvarig regn på 60 minutter varighet og gjentaksintervall

over 2 år som inntreffer på tørr overflate, bli vesentlig større enn topper av regnskyll på våt mark.

Når det gjelder gjentaksintervall under 2 år, vil avrenningstopper om sommeren ligge under

avrenningstopper som opptrer i våte perioder, men de vil være større enn i dag. Maksimal vann-

føring ved en times regn med gjentaksintervall på et år vil øke fra dagens 82 lis til henholdsvis

200 og 300 1/s med utbygging av trinn 1 og trinn 2. Sammenlignet med gjentaksintervall, betyr det

at avrenningstopper om sommeren fra en regnhendelse med 1 times varighet som ved dagens

utbyggingssituasjon opptrer hver annet - fjerde år, etter utbygging av trinn 1 og 2 vil opptre hver

sommer.

Økning i overflateavrenning på grunn av urbanisering i Svebestadfeltet må kompenseres med et

nytt fordrøyningsbasseng. Bassenget er dimensjonert etter den nye standarden EN 752 som for

område med spredt bebyggelse tillater gjentaksintervall for oversvømmelse på 10 år. På grunn av

dette kriteriet, er to typiske regn på tørr og våt overflate analysert. Fordrøyningsbasseng er dimen-

sjonert etter kortvarig regn på tørr overflate som gi større avrenningsmengde og avrenningstopper

etter utbygging enn langvarige regn på vått mark. Etter dette kriteriet må fordrøyningsbassenget i

Svebestadfeltet ha et volum tilsvarende 2500 m' ved fullt utbygd trinn I og 2.
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2. ANALYSE AV AVRENNINGSFORHOLD I SVEBESTADFELTET

2.1 Beskrivelse av feltet som dreneres til Svebestadkanalen

Nedslagsfeltet til Svebestadkanalen drenerer den nord-østlige delen av Storånavassdraget, figur

2.1. Feltets relieff er moderat. De høyeste toppene er Riaren i øst og Ragnhildsnuten i vest. Den

førstnevnte når 80 m o. h., den sistnevnte 173 m o.h.

I dagens situasjon er det liten del av området som er bebygd. Et boligområdet er etablert på

Skaret. Dessuten er det spredt bosetting langs Kyrkjevegen mot Prestgårdvegen. Store deler består

av dyrka mark og fjell. En ny utbygging pågår i nord-østlig del hvor en del av reguleringsplanen i

Skaarlia øst allerede er realisert.

Figur 2.1. Beliggenhet av Svebestadfeltet innenfor Storånavassdraget.
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3. GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING AV ANALYSE AV
AVRENNINGSFORHOLD I SVEBESTADFELTET

Avrenningsforholdene i Svebestadfeltet er analysert ved hjelp av data om klimatiske, hydrolog-

iske og geologiske/hydrogeologiske forhold, vannføringsmålinger ved utløpet av Svebestad-

kanalen samt data om dagens arealbruk og utbyggingsplaner.

Mesteparten av den omfattende innsamling og bearbeiding av hydrologiske data som er grunnlag

for undersøkelsen av avrenningsforhold i hele Storånavassdraget, er utført i perioden 1995-1996

gjennom to hovedoppgaver ved NTNU: Bjørnar Lynum sin hovedoppgave "Urbaniseringens inn-

virkning på vannføringen i vassdrag. Studieområde: Storåna/Høyland vassdraget i Sandnes kom-

mune", under ledelse av Sveinn Thorolfsson, høsten 1995, og Knut Trobak sin hovedoppgave

"Urbaniseringens betydning for flomforholdene i Storana, Sandnes" under ledelse av Wolf gang

Schilling, vinteren 1996.

Estimat av grunnforhold og vannledningsevne i feltets jordmasser er utført på grunnlag av NGUs

kvartærgeologisk kart Stavanger 1212 IV, 1:50.000, mer detaljerte byggegrunnskart over Sandnes

kommune, 1:10.000, og lokal kunnskap.

Vannføring ved utløpet av Svebestadkanalen er målt i perioden juni-oktober 1996. Dette arbeide

er planlagt, utført og kvalitetssikret av SINTEF Bygg og miljøteknikk ved Sveinung Segrov,

Einar Markhus og Oddbjørn Bruland.

Utvalg av korttidsdata fra den meteorologiske stasjonen på Aspervika som er basis for analyse

gjennomført i denne rapporten, er tilrettelagt i løpet av 1997 av NVE ved Einar Markhus.

Data om arealbruk i hele Storånasvassdraget er samlet inn fra teknisk etat i Sandnes kommune. En

mer detaljert analyse av dagens og framtidig utbygging i Svebestadfeltet er gjennomført i Knut

Trobak sitt arbeid innenfor prosjektet "Utbyggingens betydning for avrenning til Svebestadkan-

alen', varen 1997. Innenfor rammen av dette prosjektet er det etablert og kalibrert en hydrologisk

avrenningsmodell for Svebestadfeltet ved hjelp av programmet SINBAD-SINKAR. Modellpara-

metre vedrørende grunnforhold er vurdert ut fra NGUs kvartærgeologisk kart Stavanger 1212 IV,

1 :50.000. Kompliserte hydrogeologiske forhold i feltet er årsak at denne avrenningsmodellen er

rekalibrert ved hjelp av tilleggsopplysninger innhentet fra mer detaljerte byggegrunnskart over

Sandnes kommune og lokal kunnskap.

3.1 Klimatiske og hydrologiske forhold

Nedbør- og temperaturdata er innhentet fra lokale observasjonsstasjoner som ligger innenfor eller

i nærheten av Storånavassdraget. Nedbørsregistreringene på Sandnes kommunes måler på Hana,

hvor data foreligger fra 1981 fram til i dag, maksimums- og minimumstemperaturer registrert på

Mls værstasjon i Sola for perioden 1981-1988, samt temperaturdata på NVEs klimastasjon i
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Aspervika, er grunnlag for opprettelse av en lang database med et døgns oppløsning. Disse data

ble innhentet og bearbeidet av Lynum /2 / og Trobak /4/, /5/, /6/ i 1995, 1996 og 1997.

Nedbørmåleren på Hana er plassert nord i utkanten av Storånavassdraget. Måleren ligger 85

m.o.h. Denne er av type flottorpluviograf. Data registreres som ukeslange pluviogram. Oppløs-

ningen er slik at en relativt nøyaktig kan lese av timesnedbør.

NVEs klimastasjon i Aspervika ligger 5 km nord for nedslagsfeltet til Storåna, øst for Gands-

fjorden. Måleren er av type Plumatic vippeskålmåler og ligger 20 m.o.h. På denne stasjonen

foreligger data med IOminutters oppløsning.

Mis værstasjon på Sola ligger 7 m.o.h. Data er målt to ganger i døgnet. Avstanden fra Svebestad-

feltet til Sola er IOkm.

For å undersøke nedbørvariasjonene i Storånavassdraget, ble det satt ut volummålere, dvs kar som

avleses jevnlig mht oppsamlet volum. Målerne er plassert ved Bråsteinvatnet, Meisheia og

Stokkelandsvatnet, og kommer i tillegg til den lokale registrerende måleren på Hana og måleren

på Aspervika. Måleravlesningene viser at det ikke er store nedbørforskjeller i området.

Fordi Svebestadfeltet er lite og responstiden er i størrelse minutter/timer, ble en serie med korttids

nedbørshendelser på IOminutters basis innhentet fra stasjonen i Aspervika. Sammenligningen

mellom målingene av nedbør på Aspervika og Hana, utført for perioden 1.1- 7.10.1996, viser god

overensstemmelse mellom nedbør på disse to stasjonene.

Nedbør- og temperaturdata viser at nedslagsfeltet til Svebestadkanalen karakteriseres av en høy

årlig nedbør som i perioden 1981-1996 varierte fra 959 mm (1993) til 1759 mm (1990), med

gjennomsnitt 1338 mm, figur 3.1. Gjennomsnittlig årlig temperatur i samme perioden var 7.6 c0.

Oversikt over årlig nedbør og temperatur
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Figur 3.1. Oversikt over årlig nedbør og temperatur i Svebestadfeltet.
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3.2 Geologiske forhold

En mer detaljert analyse av dagens og framtidig avrenningsforhold i Svebestadfeltet er gjennom-

ført innenfor prosjektet "Utbyggingens betydning for avrenning til Svebestadkanalen", Knut

Trobak, vren 1997. Innenfor rammen av dette prosjektet er det etablert og kalibrert en hydrolog-

isk avrenningsmodell for Svebestadfeltet ved hjelp av programmet SINBAD-SINKAR. Modell-

parametre vedrørende grunnforhold er vurdert ut fra NGUs kvartærgeologisk kart Stavanger 1212

IV, I :50.000, figur 3.2. Kompliserte hydrogeologiske forhold i feltet er årsak at avrenningsmo-

dellen er rekalibrert ved hjelp av tilleggsopplysninger innhentet fra mer detaljerte byggegrunns-

kart over Sandnes kommune, figur 2.3, og lokal kunnskap. Byggegrunnskartet over Sandnes kom-

mune, I: 10.000, er en sammenstilling av grunnundersøkelser fra mange utbygginger i Sandnes

kommune, og er utført av NOTEBY A/S, GEOTEAM A/S, Statens vegvesen, Sivilingeniør 0.

Rein A/S og NGU (rapport nr. F256-6).

I følge NGUs kvartærgeologisk oversikt kart Stavanger 1212 IV, ligger Svebestadfeltet i et om-

råde som hovedsakelig består av morenematerialer og moreneleire med partier av bart fjell. Selve

målepunktet ved Svebestadkanalen ligger i en kontaktsone mellom myr (organisk materiale),

moreneleire og elveavsetninger.

Etter mer detaljerte grunnundersøkelser i Sandnes kommune kan Svebestadfeltet deles i tre belter:

det vestlige, sentrale og nord-østlige beltet. Det vestlige beltet, som strekker seg fra Riaren til

Kyrkjevegen, består av fjell og siltige og leirige morenematerialer over moreneleire. Det sentrale

beltet, som inkluderer Svebestadkanalen, består av leire med en gradvis overgang mot torv- og

myrdannelser i den sørlige delen. Det nord-østlige beltet består hovedsakelig av sammenhengende

morenematerialer og bart fjell. Innen dette beltet er det små forsenkninger med siltig leire i den

ytterste nord-østlige delen av feltet som skyldes vannsig fra høyereliggende områder.

Betydelige variasjoner i geologiske forhold innenfor det relativt lille Svebestadfeltet har stor be-

tydning for feltets vannbalanse og fordeling av grunn- og overvannsavrenning. Mens berggrunnen

og sammenhengende morenematerialer i øst under mettede forhold fungerer som tette flater med

rask avrenning, har myrområdene en helt annerledes forsumpende funksjon. Mesteparten av Sve-

bestadkanalen ligger i kontaktsonen mellom leire og bart fjell / morenematerialer og får sitt vann

fra begge deler : fra leirige morenematerialer i vest og fra løsmasseforekomster som ligger oppå

fjellet og sprekke/-svakhetssoner i fjellet i øst. Utbredelsen og beskaffenheten av sprekker/-svak-

hetssonene er vanskelig å kartlegge. Derfor er det også umulig å fastlegge i detalj "aktivt" areal -

influensområde langs kanalen. I figur 3.3 vises posisjonen til områder med vannførende sprekker

som i stor grad styrer tilførsel til Svebestadkanalen. Deres vannførende evne er avhengig av

matingsgrad/intiale betingelser, intensitet og varighet av aktuell nedbør og hydraulisk høyere-

liggende områder
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TEGNFORKLARING
Legend

LØSMASSER
Superflclal deposits

MORENEMATERIALE, SAMMENHENGENDE DEKKE, STEDVIS MED STOR MEKTIGHET
TIii, continuous cover, locally ol great thickness

MORENEMATERIALE, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE
TIii, dlsconlinuous or thin cover

RANDMORENE
Marginal moraine

MORENEMATERIALE OVER MORENELEIRE
TIU overlying till with high content ol clay

MORENEMATERIALE OVER BREELVAVSETNINGER
Tlll overlyingglaciolluvial deposits

BREELVAVSETNINGER (GLASIFLUVIALE AVSETNINGER)
Glacialluvial deposits

RYGGFORMET BREELVAVSETNING (ESKER)/HAUGFORMET BREELVAVSETNING (KAME)
Esker/Kame

INNSJØAVSETNINGER (NEDTAPPET VANN) OVER HAVAVSETNINGER
Lacuslrlne deposits(former laka) overlying marine deposits

ELVEAVSETNINGER (FLUVIALE AVSETNINGER)
Fluvial deposils

$%.38.%882 %823,T?"ES"E3"S8!AFT·row«ewe
Marine deposits (Shore depositsnot included), continuous
cover, mainly of great thickness

STRANDAVSETNINGER (MARINE AGGRADASJONAVSETNINGER)
SAMMENHENGENDE DEKKE
Marine shore deposits, conllnuous cover

VINDAVSETNINGER
Eolian deposits

UR (TALUS)
Talus

TORV- OG MYRDANNELSER (ORGANISK MATERIALE)
Organic material

LØSMASSER TILFØRT, ELLER STERKT PÅVIRKET AV MENNESKER (FYLLMASSER)
Flll material

BART  FJELL
Exposed bedrock

BART FJELL
Exposed bedrock

LITEN FJELLBLOTNING
Small exposureol solid bedrock

SMÅ ELLER  VANSKELIG IDENTIFISERBARE AVSETNINGER  I OMRÅDE
DOMINERT AV ANDRE LØSMASSER/BART  FJELL
Deposits which are small or dlfflcult to identify in areas
dominated by other superficial deposits/exposed bedrock

MORENEMATERIALE
TI

MORENELEIRE
TIl with high content ol clay

BREELVAVSETNINGER
Giacloliuvlai deposits

BRESJØAVSETNING
Glaciolacustrine deposits

ELVEAVSETNINGER
Fluvial deposils

HAV· OG FJORDAVSETNINGER
Marina deposits

STRANDAVSETNINGER
Shoro deposits

FORVITRINGSMATERIALE
Weathering malerlal

VINDAVSETNING
Eollan deposlls

UR (TALUS)
Talus

TORV- OG MYRDANNELSER
Organic material

FYLLMASSER
Anthropogenic malerlal

KORNSTØRRELSE
Grain  size

BLOKK (BI) > 256 mm
Block

STEIN (SI} 256 mmn .· 84 mm
Stone

GRUS (G) 84 mm - 2 mm
Gravel

SAND (SJ 2 mm • 0,063 mm
Sand

SILT (Sil 0,063 - 0.002 mm
Sit

Figur 3.2. Kvartær geologisk oversikt kart Stavanger IV 1212.
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Morenemateriale og bart fjell

.. -• I 11 i 11111111

•••

Siltige o leirige morene

Leire

Siltig leire

Ny utbygging

De" Vannforende sprekker

Figur 3.3. Orienterende byggegrunnskart over Svebestadfeltet.

For slike felt foreligger det få undersøkelser der vannføring over tid er sammenholdt med nedbør

og overflateavrenning. Generelt har de svært forskjellig stabilitet i overflateavrenning. Det fram-

går at det er viktig å observere avrenning over lengre tid før konklusjoner kan trekkes. Buffer-

kapasitet er liten og vannet vil dermed være ekstremt lett påvirkelig for små variasjoner i areal-

bruk og andre forhold i feltet.

3.3 Måling av vannføring

Det ble foretatt kontinuerlige vannstandsmålinger med registrering hvert 10. minutt, ved de vik-

tigste profilene i Storånavassdraget. Målingene ved Svebestadkanalen,  1 km fra utløpet i Stokke-

landsvatnet, ble foretatt i perioden juni-oktober 1996. På grunnlag av disse målingene ble det laget

vannføringskurve for målestedet ved Svebestadkanalen.

Overløpet i Svebestadkanalen ble utført som en kombinasjon av V-formet og rektangelformet

tversnitt, figur 3.4. Vannfringen er beregnet etter vannføringskurve som vises i tabell 3.1.
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Figur 3.4.

Tabell 3.1

Måleprofil Svebestadkanalen.

Vannføringskurve for Svebestadkanalen

Vannføringskurve

Segment 1

Segment 2

Q
[m'/s]

2.1056 (h - 19.810 ?-5906

2.3831 (h - 19.981 1726s

h

[m]

fra 19.81 til 20.33 (NGO høyder)

fra 20.33 til 20.50 (NGO høyder)

Overløpet ble laget av tre, støttet opp av trestolper og steinmasser. I overløpet ble det montert et

vannstandsbrett og en automatisk vannstandsmåler. Vannstandsbrettet ble lest av ca. 2 ganger per
uke, og oftere ved større nedbørtilfeller. Vannstandsmåleren besto av et 160 mm PVC-rør som

inneholdt en kabel tilkoblet ei trykkcelle. Nederst på dette røret var det et hull på ca. 25 mm som
gjorde at vannstanden inne i røret ble den samme som utenfor. Vannstanden ble registrert hvert
10. minutt og lagret i en CPU logger inne i en vanntett kasse på toppen av røret.

I store deler av måleperioden var overløpet tett ved sidene slik at en fikk rimelige nøyaktige

målinger. Grunnforholdene langs kanalen var dårlig, og etter hvert begynte vannet å spise seg
innover i kantene. I perioden 20.7-1.8.96 kan det derfor forekomme unøyaktige målinger. Dette
forholdet er rettet på rundt 1.8.1996.
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4. ANVENDELSE AV HYDROLOGISKE MODELLER

4.1 Oppbygging av hydrologiske modeller

Bebygde og ikke-bebygde områder gir meget forskjellige avrenningsforhold. Mens tette flater i et

utbygd område bygges slik at regnvann raskt renner av til sluk og deretter i et overvannssystem til

nærmeste vassdrag, infiltreres nedbøren i et permeabelt område inntil grunnens infiltrasjonskapa-

sitet er nådd. På grunn av den raskere avrenningen og manglende plantedekke, vil fordampningen

fra en tett flate være vesentlig mindre enn fra en permeabel flate. Generelt sett, medfører altså

utbygging av tette flater både raskere avrenning og større avrenningsvolum.

I både landlige og urbane felt varierer avrenningsforholdene med årstidene. I begge tilfeller kan

flom opptre etter en frontnedbør med lav intensitet over hele feltet, ved snøsmelting eller en kom-

binasjon av disse to. Dette gjelder hvis marka er mettet, slik at både tette og permeable flater del-

tar direkte i avrenningen. Derved vil omforming til tette flater bety mindre for flomsituasjonen.

Dersom grunnen i utgangspunktet er tørr, dvs ved høy defisit i marksfuktighet om sommeren, vil

flomstigningen imidlertid komme raskere etter utbygging enn den gjorde før.

Siden urbanisering forandrer den totale vannbalansen i feltet, må en analyse av effekter av urbani-

sering på feltets avrenningsforhold og flomhyppighet ta hensyn til forandring av hvert enkelt

element som inngår i vannbalansen. På grunn av manglende historiske avrenningsdata og høye

kostnader forbundet med kontinuerlige målinger i urbane områder, er simuleringsmodeller best

egnet for å estimere avrenningsforhold i et felt før og etter utbygging. For å kunne etterligne

omforming fra et naturlig til et urbant felt og interne forhold i dette nye sammensatte urbane feltet,

må modellen være arealmessig distribuert.

I analysen av avrenningsforhold i Storånavassdraget er det anvendt en semi-distribuert hydro-

logisk modell, SINBAD-SINKAR /1/. Modellen bygger på en karmodell, men ble videreutviklet

for å kunne ta hensyn til lokale variasjoner mht overflateforhold innenfor et sammensatt urbant

felt. Sammenlignet med en distribuert modell, stiller denne modellen mindre krav når det gjelder

inngangsdata og dermed modellkalibrering og verifisering.

4.2 SINBAD-SINKAR hydrologisk modell

Figur 4.1 viser prinsippet for oppbygging av en hydrologisk enhetscelle og beregningsrutiner i

SINBAD-SINKAR modellen. Cellen er delt i to, en permeabel del og en "tett flate del", bestemt

ved koeffisienten n. Ved å sette n lik null, oppnås en ren permeabel flate. Ved asette den lik 1,

oppnås en ren tett flate. Cellen er gjort generell for takle situasjonen der avrenning fra tette flater

håndteres ved lokal infiltrasjon på nærliggende permeabel flate. Modellen består av rutiner for

beregning av vannbalanse i snø, på overflaten og markvannssonen.

Modellen kjøres i utgangspunktet med en tidsoppløsning på ett døgn. Modellen anvender nedbør

og maksimums og minimumstemperatur i døgnet. Ved spesielt interessante korttidshendelser,
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feks et kraftig regnvær som varer i noen få timer, kjøres døgnmodellen fram til starten på

korttidsperioden. På denne måten bestemmes startbetingelsene for korttidsberegningene. Tids-

oppløsningen endres deretter slik at den aktuelle hendelsen kan studeres med tilstrekkelig

noyaktighet.

TEMPERATUR NEDBØR

KORREKSJON AV NEDBØR OG

TEMPERATURDATA

PERMEABEL OVERFLATE
(1-n)

LAVPERMEABEL OVERFLATE
n

l
OVERFLATE MED

SNØFJERNING
(1-r)

SNØ------------------------------ --- 1 
SNØ-
FJERNING

l
{

OVERFLATE-
AVRENNING
FRA LAVPERM-
OVERFLATER

PERM OVERFLATE
FORDAMPNING

LAVPERM OVERFLATE

PERM OVERFLATE

FORDAMPNING
FRA LAVPERM
OVERFLATER

I
OVERFLATE }
AVRENIING :

I
I
I
I
I

EVOTRANSPIRASJON
I

LATERAL
AVRENNING

MARKVANN

LASJON /EKKASJE

Figur 4.1.

TIL GRUNNVANN

Prinsippet for beregning av vannbalanse i en enhetscelle.
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Snørutinen i modellen er hentet fra HEV-modellen og bygger på den såkalte graddagsmodellen.

Rutinen beregner følgende verdier for det aktuelle området:

• Snøakkumulering i mm vannekvivalent

• Fritt vanninnhold i snøen

• Avrenning fra snøsmelting for hvert tidssteg.

Snøsmeltingen beregnes som en lineær funksjon der lufttemperatur, en terskelverdi (temperatur)

for snøsmelting og en konstant graddagsfaktor inngår. Smeltevannet adderes til eksisterende

mengde av fritt vann i snødekket. Snødekket kan maksimalt inneholde en viss prosent fritt vann.

Hvis mengden fritt vann overstiger denne prosentverdien, vil det overskytende vannet frigjøres fra

snødekket og tilføres overflaterutinen. Hvis snødekket inneholder fritt vann og lufttemperaturen er

under terskelverdien for smelting/frysing, vil gjenfrysing opptre. Gjenfrysing er også beregnet

med graddagmetoden.

Overflaterutinen fordeler tilrenning fra regn og snøsmelting til henholdsvis magasinering på over-

flaten, fordampning og avrenning samt infiltrasjon i permeable områder. Siden både magasiner-

ingsmuligheter , avrenning og fordampning er prinsipielt forskjellig i lavpermeable og permeable

overflater, er rutinen etablert i to varianter: for lavpermeable og permeable flater. Magasinering i

overflaten beregnes med utgangspunkt i en maksimal magasineringskapasitet som er spesifikk for

det enkelte feltet. Magasinering i overflaten for permeable flater beregnes tilsvarende som for tette

flater. Maksimal magasineringskapasitet vil imidlertid naturlig nok være vesentlig større ved de

fleste typer permeable flater, pga vegetasjon.

Fordampningen beregnes ut fra potensiell evapotranspirasjon. Denne er funksjon av klimafaktorer

som strålingsbalanse, vind og lufttemperatur. Siden alle formler som kan brukes for å beregne

potensiell evapotranspirasjon krever flere data enn det som vanligvis er tilgjengelig, er det vanlig

å beregne gjennomsnittlige månedsverdier for vannbalansemodeller. Disse korrigeres i modellen

for modellverdier av målt maksimum og minimumstemperatur i døgnet. Ved denne korreksjonen

tas det hensyn til at fordampning øker med lufttemperatur. Disse beregningene er basert på

konstruerte temperaturprofiler over døgnet. Temperaturvariasjonen over døgnet modelleres ved

hjelp av en sinus-funksjon, og slik at størrelsen for døgnvariasjonen (amplituden) og tidspunkt på

døgnet for maksimum- og minimumstemperatur kan forhåndsbestemmes. Med dette som utgangs-

punkt kan maksimum og minimumstemperaturene for et døgn beregnes ut fra målt temperatur og

måletidspunkt. Gjennomsnittsverdien over døgnet benyttes for simulering på døgnbasis. Videre

kan temperatur beregnes for hvert tidspunkt som funksjon av klokkeslett, og derved benyttes som

inngangsverdi ved simulering på minuttbasis.

Overflaterutinen for permeable flater balanserer innkommende vann fra regn og snøsmelting mot

magasinering, fordampning, infiltrasjon til markvannsrutinen og avrenning. Infiltrasjonen til

markvannsrutinen beregnes med utgangspunkt i data som beskriver overflatejordartens evne til å

lagre vann og holde på fuktighet samt evnen til å lede vann. Beregningene utføres med en ligning

utviklet av Green og Ampt.
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Markvannsrutinen i SINBAD-SINKAR er med på å bestemme avrenningen. Tilrenning fra over-

flaterutinen for permeable overflater balanseres mot magasinering, transpirasjon via vegetasjon,

lateral vanntransport og perkolasjon til grunnvann. Rutinen er basert på en enkel ligning med to

empiriske parametre som kontrollerer perkolasjon til grunnvann og endring i markvannsfuktighet.

Hvis marka er mettet, kan ingen videre nedbør eller snøsmelting bli lagret, men går til evapo-

transpirasjon, perkolasjon eller avrenning. Dette gir en høy avrenningskoeffisient selv fra moderat

regn.

Markvannsfuktigheten blir redusert ved evapotranspirasjon. Beregningen av denne er styrt av

potensiell evapotranspirasjon og aktuell markvannsfuktighet. Hvis markvannsfuktigheten er lik en

spesifisert andel av maksimum mark vannskapasitet, blir transpirasjonen lik potensiell evapo-

transpirasjon. Hvis markvannsfuktigheten er lavere, så avtar transpirasjonen proporsjonalt med

reduksjonen i markvannsfuktighet.

Bere nin av avrennin stid. Når alle elementene av vannbalansen er beregnet, bruker modellen en

rutine som etterligner tidsforsinkelsen i avrenning. Figur 4.2 viser to kar som beskriver tidsfor-

sinkelsen i overvannsavrenning fra tette flater og grunnvannsavrenning. Karet for tette flater har

en åpning slik at graden av forsinkelse angis ved bare en parameter k. Det andre karet beskriver

forsinkelsen i to typer avrenning fra permeable flater: basis, langsom avrenning k per1 g hurtig

nedbørsavhengig avrenning kKper2. Graden av forsinkelse er avhengig av konstantene k per og

terskelnivået for øverste utløp, z.

.a» Ooer.inn

koee.2

.................................
h

ka.1
h z

k%er.t

Onv.ut
Oser«

Oa

Figur 4.2. Karene som etterligner tidsforsinkelse.

Enhetscellene settes sammen som "byggesteiner" til en modell for det aktuelle området. Figur 4.3

viser hvordan dette prinsipielt kan gjøres.
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Modellen kalibreres med gjeldende data for de ulike enhetscellene. Ved analyse av framtidige

utbyggingssituasjoner, erstattes dagens aktuelt areal med tilsvarende areal definert ved utbyg-

gingsplaner. På denne måten oppnås en modell for den framtidige situasjonen.

KOMBINASJON AV ENHETSCELLER

...ill.L

...ill.L

...ill.L

...ill.L

...ill.L

...ill.L

...ill.L

n
I
vvvvv
vvvv
vvvvv

sLL-

Enhetscelle type 1
- bygning (n=1, r=)

Enhetscelle type 2
- vei/parkeringsareal

(n=1, r=1)

Enhetscelle type 3
- snodepot

Enhetscelle type 4
- gras/permeabelt område
(n=0, r=O)

Figur 4.3. Oppbygging av hydrologisk modell ved hjelp av enhetsceller.

SINBAD-SINKAR modellen er bygget opp av en rekke matematiske funksjoner med tilhørende

parametre. Det er lagt vekt på at parametrene skal beskrive fysiske forhold i feltet. På denne

måten vil feltspesifikke data eller tallverdier angitt i litteraturen kunne benyttes til å bestemme de

enkelte parametrene. Nedenfor er oppgitt en liste over parametre som inngår i SINBAD-SINKAR,

med forklaring og verdier som er resultat av modellanvendelse i forskjellige vassdrag, tabell 4.1.

De uthevete verdiene gjelder meteorologiske data for Svebestadfeltet.
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Tabell 4.1. Oversikt over parameterverdier som inngår i SINBAD-SINKAR modell og verdier

som er kalibrert og anvendt på Gardermoen, Trondheim og i Sandnes, uthevete

verdiene gjelder meteorologiske data for Svebestadfeltet.

NAVN FORKLARING Enhet VERDI

METEOROLOGISKE RUTINER

Altitude Feltets høyde

RefAltTmp Høyde hvor temperatur er målt

RefAltPre Høyde hvor nedbør er målt

CorTmpClr Temperatur/høyde korreksjons-faktor på

klarværsdager

CorTmpCld Temperatur/hoyde korreksjons-faktor på

overskyede dager

SnowCorr

RainCorr

TmpAltClr

TmpAltCld

EPJAN ...

TMJAN ...

m

m

m

°C/m

°C/m

Korreksjonsfaktor for nedbør som snø

Korreksjonsfaktor for nedbør som regn

Amplitude for daglig temp. variasjon på

klarværsdager

Amplitude for daglig temp. variasjon på

overskyede dager

Midlere månedlig potensiell evaporasjon mm/d

Midlere månedlig temperatur

'Cc

'Cc

60

7(Sola)  /  20(Aspervika)

85(Hana)  /  20(Aspervika)

-0.01

-0.004

1.21

1.04

5.79

3.46

"c

0.1

0.1

0.3

1.1

2.1

3.2

3.2

2.1

1.1

0.3

0.1

0.1

2.8

1.4

3.5

6.0

10.4

12.6

15.5

14.9

11.2

7.1

4.1

2.5
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NAVN

SNØ RUTINER

FORKLARING Enhet VERDI

TX Terskeltemperatur regn/snø "c
TS Terskeltemperatur "c

snøsmelting/ gjennomfrysing

ex Daggrads faktor mm/

'c,a
CFR Gjenfrysingsfaktor mm/

c,a
LV Maks tilbakeholdelsels-kapasitet for fritt

1

0

3.8

0.05

0.07

vann i snø før avrenning fra snø

OVERFLA TERUTINER Lavpermeable flater

nLowPerm

Leakage

IsurStor

Andel av overflater med lav permeabilitet

Andel som infiltrerer gjennom åpne

porer/sprekker i asfalt/betong

Magasineringskapasitet i lavpermeable

overflater

SnowRemov Andel av snøfall til lav-permeable

overflater som fjernes

NAVN FORKLARING

OVERFLATERUTINER Permeable flater

HydrCond

EffPor

Porosity

SuctHead

PsurfStor

FC

FCDEL

BETA

FrclntFlow

Hydraulisk konduktivitet for mark ved

permeable overflater

Effektiv porøsitet for mark under

permeabel flate

Porøsitet for mark under permeabel

overflate

Sugehøyde for kapillærvann for mark

under permeabel overflate

Magasineringskapasitet i permeabel

overflate

Feltkapasitet for mark under permeabel

overflate

Transpirasjonen blir lik potensiell

evapotranspirasjon nr SM=FCDELFC

Ikke-lineær eksponent i markvannsrutinen

Andel av infiltrert vann som avrenner som

interflow

I

0

mm 0.8

0

VERDI I)

PERMEABILITETSKLASSE

Enhet 1

0.005

2 3

Tilnærmet Relativt Selvdren-

impermeabel levpermeable erende

grunn jordmasser jordmasser

mm/

min

0.38

0.47

mm 316

mm 1-3

mm 200

0.2/0.025 2/0.025

0.4 0.4

0.45 0.44

110/195 50/195

1-3 1-3

80 40

2

0

1.5

0

1.2

0

2 3

Tilnærmet Relativt Selvdrenere

impermeabel levpermeable nde

grunn jordmasser jordmasser

TIDSFORSINKELSE døgnmodell



4-20

NAVN FORKLARING Enhet VERDI

Tidsforsinkelse i overvanns-avrenning fra 1/d

tette flater

Tidsforsinkelse i basis avrenning fra 1/d

permeable flater

Tidsforsinkelse i nedbøravhengig avren- 1/d

ning fra permeable flater

z Terskelnivået i grunnvannskaret 1/d

TIDSFORSINKELSE korttidsmodell (5-10 minutt tidsskritt)

z

Tidsforsinkelse i overvanns-avrenning fra 1/t

tette flater

Tidsforsinkelse i basis avrenning fra 1/t

permeable flater

Tidsforsinkelse i nedbøravhengig avren- 1/t

ning fra permeable flater

Terskelnivået i grunnvannskaret 1/t

0.08 0.05 0.04

0.5 0.2 0.15

8.5 30 35

0.2 0.5 0.1

0.0007 0.0005 0.0002

0.03 0.02 0.01

10- 35 30- 40 40- 75

1) Verdier som er kalibrert og anvendt på Gardermoen (Gardermoen hovedflyplass, regina!

og lokal skala), Trondheim (Fredlybekken avlopssone, 548 ha) og i Sandnes (Sandved-

feltet, 461 ha, Stokkenlandsfeltet, 1970 ha).

4.3 Kalibrering av hydrologiske modeller for Svebestadfeltet

4.3.1 Døgnmodell

I prosjektet "Utbyggingens betydning for avrenning til Svebestadkanalen", våren 1997 /6/, ble det

opprettet en døgnmodell for Svebestadfeltet ved hjelp av SINBAD-SINKAR programmet. Denne

modellen er kalibrert mot målinger av vannstand i Svebestadkanalen som har blitt foretatt i

perioden 25.6.96-16.10.96.

For kunne modellere avrenning i Svebestadfeltet, ble det definert 2 typer hydrologiske arealer.

Denne oppdelingen tar hensyn til tette flater med direkte avledning til Svebestadkanalen (takflater,

veier, parkeringsplasser) og resten av feltet som er uberørt av nye utbygginger og som, etter

hydrogeologiske forhold i feltet, kan inndeles i 3 områder, tabell 3.2.
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Tabell 4.2. Tre permeabilitetsklasser i Svebestadfeltet.

GRUNNFORHOLD

(PERMEABILITETSKLASSE)

Område med tilnærmet impermeabel grunn med

rask og diskontinuerlig overflateavrenning

Lavpermeable jordmasser med rask og

kontinuerlig overflateavrenning

Område med forsumpende funksjon

BESKRIVELSE

Bart fast fjell og løsmasser som ligger oppå

fjellet i øst og nord

Leire og leirig morene i sentral og vestlig del av

feltet

Myrområde i sør

Den naturlige delen av Svebestadfeltet er kalibrert ved hjelp av et felles parametersett som av-

speiler ovennevnte forholde. Oversikt over parametersettet som er brukt ved etablering og kali-

brering av døgnmodellen er vist i tabell 4.3. Figurer 4.4 og tabell 4.4 viser resultater fra utførte

kalibreringer av døgnmodellen.

Tabell 4.3. Kalibreringsparametre for Svebestadfeltet, døgnmodell.

NAVN ENHET VERDI

Hydraulisk konduktivitet mm/min 0.18

Tidsforsinkelse, døgnmodell

k21 1/d 0.015

kn2 0.43

z 6.2

Kalibrering av døgnmodell for Svebestadfeltet
perioden 25.06.  -  16.10.96

700 0

600 - 10

u,
20::::: 500 Enebor

c, 400 -Oobs 30
E

C -Qsim ..:
C s
C 300 40 •

P o
G)

> 200 50 C
ca

100 60

0 70
co co co co co co co co co co co co co co co co co
en en en en en en en en en en en en en en g en en
is N as u5 M s u5 M s j:::: 5 s j:::: R .... cio i
N j:::: j:::: .... N 3 cio .... N N Gs .... .... N s s ....
u5 j:::: j:::: j:::: cio cio s a as as .... .... s....

Dato

Figur 4.4. Kalibrert døgnmodell for Svebestadfeltet i perioden 25.6-16.10.1996.
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Tabell 4.4. Kalibreringsresultater for Svebestadfeltet, døgnmodell.

Periode

25.6- 6.10.1996

Totalt volum

[m']

189 467

Qmaks

[lis]

284

Avvik

Vmålt/Vsim

0.87

R?

0.86

Resultater fra utført kalibrering viser en god tilpasning sammenlignet med akseptkravet for en

modell av denne typen; R storre enn 0.6. Avviket mellom den registrerte og simulerte avren-

ningen er i størrelsesorden 10-30 %.

I perioden 25.6-16.10.96, ble det registrert verdier i 99 av 114 dager, noe som tilsvarer en dekning

på 87 %. Den dårlige dekningen skyldes loggerens batteriesvikt i perioden 15.9-1.10.96.

I tillegg kommer unøyaktige målinger i perioden 20.7-1.8.96 på grunn av lekkasje ved overløpet,

som reduserer målte dataserie til 77 % av perioden eller 24 % av året. Dette svekker modellens

pålitelighet betydelig.

4.3.2 Korttidsmodell

Samtidig med opprettelse og kalibrering av en døgnmodell, ble i prosjektet 'Utbyggingens betyd-

ning for avrenning til Svebestadkanalen" opprettet og kalibrert en korttidsmodell for Svebestad-

feltet. Det hydrologiske parametersett for korttidsmodellen ble bestemt med utgangspunkt i en

tidligere kalibrert korttidsmodell for hele Stokkelandsfeltet, 20 km. Fordi Svebestadfeltet er lite

og responstiden er i størrelse minutter, viste det seg at det var nødvendig å finne et nytt parameter-

sett mer tilpasset feltets egenskaper, dvs kort responstid og kompliserte hydrogeologiske forhold.

Rekalibrering av korttidsmodellen som er utført i denne rapporten er basert på tilleggsopplys-

ninger innhentet fra mer detaljerte geologiske kart over Sandnes kommune og lokal kunnskap.

I perioden 25.6-16.10.1996 som ble brukt for modellkalibrering, har det vært i alt 48 tilfeller med

døgnnedbør under 10 mm, 7 tilfeller med døgnnedbør mellom 10 og 20 mm og 4 tilfeller over 20

mm i perioden. Mest nedbør falt 26. august med 47.5 mm. Også 24 august (25.6 mm), 3. oktober

(31.2 mm) og 12. oktober ( 42.4 mm) hadde mye nedbør. Nedbørtilfellene 24. august, 26. august

og 12. oktober er modellert.

De tre hendelsene som er benyttet i kalibrering, beskriver tre ulike situasjoner :

24.08.96

26.08.96

12.10.96

Nedbør på tørr mark, typisk sommersituasjon. Regnhendelsen har et gjentaks-

intervall på 2 år.

Nedbør på litt mindre tørr mark. Regnhendelsen var en ekstrem situasjon med et

gjentaksintervall på 20-50 år.

Nedbør på delvis mettet mark, typisk høstsituasjon med regn med lengre varighet og

større intensitet. Regnhendelsen har et gjentaksintervall på 2 år.



4-23

Tabell 4.5. Nedbørdata benyttet i kalibrering av korttidsmodellen.

Hendelse

24.08.96

26.08.96

12.10.96

Varighet Maks. nedbør Mengde nedbør

(min) (mm/10 min) (mm)

480 3,8 25,6

240 7,6 47,5

1320 0,8 42,4

På figur 4.5 er avrenningshydrogrammer generert av nedbørhendelsene 24. og 26. august og

12. oktober 1996 sammenlignet.

SVE BEST ADFEL TET  -  PROFIL SVE BEST ADKANALEN
Målt avrenning i våt og tørr sesong

1500

26.08. 1996

o 1000
C:

C:
C:

9
>ns

24/08/96

--12/10/96

--26/08/96

12.10.1996

500

24.08.1996

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
y ':'1 y ':'1 u LO u LO C\J LO u LO C\J LO
,- ,- u u ("') ("') :i,i :i,i Lt) Lt) CD o ' '

Klokkeslett, tidsskritt 1 O minutter

Figur 4.5. Målt avrenning i våt og tørr sesong ved Svebestadkanalen.

Resultater av modellkalibrering er oppsummert i tabell 4.6 og figur 4.6, 4.7, 4.8.

Regresjonskoeffisienten R er mellom 0.78 og 0.93. Forholdet mellom beregnet og målt volum er

mellom 1.02 og 0.96, dvs mindre enn 5 prosent avvik.

Tabell 4.6. Kalibreringsresultater for Svebestadfeltet, korttidsmodell.

Hendelse Total volum Qmaks Avvik R'

[m'] [Vs] Vmålt/Vsim

24.08.1996 2 166 310 1.02 0.82

26.08.1996 13 194 1216 0.97 0.78

2.10.1996 32 456 738 0.96 0.93
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Kalibrering av korttidsmodell for Svebestadfeltet
nedbørtilfelle 24.08.1996
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,n
:::
C)

400
C
C
C 300
C1)...
>ns 200

100

nedbor

--Qmålt

--Qsim

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0
y 2 (\J LO (\J LO (\J LO (\J U') C\J LO C\J LO C\J LO (\J LO (\J LO y

T"" ii ii M i r :.f Lt) Lt) co co r:...: r:...: åj åj i c5 5 5 T""..... T""

Klokkeslett, tidsskritt 10 minutter

Figur 4.6.
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Figur 4.7.

Kalibrert korttidsmodell for Svebestadfeltet, hendelse 24.08.1996.

Kalibrering av korttidsmodell for Svebestadfeltet
nedbørtilfelle 26.08.1996
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Kalibrert korttidsmodell for Svebestadfeltet, hendelse 26.08.1996.
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Kalibrering av korttidsmodell for Svebestadfeltet
nedbørtilfelle 12.10.1996

1800

1600

1400

-!? 1200
en
C: 1000
C:
C:
G) 800I..

>ns
600

400-
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0
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E
E
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' å:i 5 N ii C"5 T"" i C"5 LO m r'
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Klokkeslett, tidsintervall 10 minutter

Figur 4.8. Kalibrert korttidsmodell for Svebestadfeltet, hendelse 12.10.1996.

I tabell 4.7 vises kalibrerte parametre for hver hendelse.

Tabell 4.7. Aktuelle parametre for hver hendelse, korttidsmodell.

TETT FLATE-

AREAL

TILKNYTTET NETT

Hendelse Impermeable flater

UBERØRT OMRADET

Simulert som 50% impermeabelt og 50% med:

Hydraulisk konduktivitet 2 1
> I  0.025 mm/min

Porøsitet 0.44

Sugehøyde for kapillærvann 50 1
> / 195 mm

Feltkapasitet 40 mm

Tidsforsinkelse, 10 minutt tidsskritt

k, k, k, z h,

24.08.1996 0.5 0.0005 0.0008 2.3 0

26.08.1996 0.5 0.0005 0.0500 36.3 2

12.10.1996 0.5 0.0005 0.0350 2.3 0

I)
sommer

2) vinter
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Svebestadkanalen får sitt vann fra leirige morenematerialer i vest og fra bart fjell i øst. Derfor er

uberørt området simulert ved hjelp av en enhetscelle som består av en permeabel del som etter-

ligner vannbalanse i leirige morenematerialer og en impermeabel del som etterligner vannbalanse

i fjellet.

Resultater fra kalibrering av utvalgte episoder viser at kalibreringsparametrene har sammenheng

med hydrologisk situasjon - initiale betingelser og regntype. På grunn av liten feltkapasitet er

basisavrenningen svert lav, k>1= 0.0005. Hvis man ser bort hendelsen 26. august, varierer koeffi-

sientene for rask avrenning fra aktuell nedbør fra 0.0008 til 0.035.

Hendelsen 26 august illustrerer godt den kompliserte dynamikken i feltet. Ved denne hendelsen

ble i løpet av kort tid hele arealet av sprekker/- svakhetssonene langs kanalen aktivisert. På grunn

av stormatingsgrad, sto dette arealet under høyt hydraulisk trykk fra høyest beliggende deler.

Under slike hydrauliske forhold fungerer hele sprekkesonen som et ledningsnett med stor vann-

hastighet. Derfor måtte denne avrenningsepisoden bli kalibrert med et høyere terskelnivå i karet.
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5. FORANDRING I AVRENNINGSFORHOLD MED URBANISERING I
SVEBESTADFELTET

5.1 Ny utbygging i Svebestadfeltet

I følge Sandnes kommuneplan 1995-2010 skal det gjennomføres omfattende nye utbygginger i

Svebestadfeltet. Tyngdepunktet av den nye planlagte utbyggingen i Svebestadfeltet ligger i om-

rådet ved Skaret i den østlige delen av feltet, kalt Skaarlia øst, figur 5.1. Det foreligger også planer

om en større utbygging i området øst for Skarlia øst. I tillegg til ny utbygging av boligområdet, er

det planlagt en ny riksveg, Rv.13 som vil delvis ligger i Svebestad nedslagsfelt. Samlet vil disse

utbyggingene påvirke vannføringen i Storåna vesentlig. Infiltrasjon og fordroyning av overvann i

nye utbyggingsområder vil motvirke dette.

Boligområdet kalt Skaarlia øst er planlagt for 207 boliger og tre terrassehus. Den vestlige delen av

dette området er allerede påbegynt.

I tilknytning til utbygging av Skaarlia øst er det tenkt en utbygging av ytterligere 270 eneboliger

øst for Skaarlia øst. Det finnes ingen spesifikke kart eller planlagt plassering av dette området.

Derfor ble følgende forutsetninger benytter for utbygging øst for Skaarlia øst, videre kalt trinn 2:

15 % hustak a 270 boliger

25 % veg

60 % uberort omrader

2.7 ha

4.5 ha

10.8 ha

Oversikt over arealfordeling før og etter utbygging av Svebestadfeltet vises i tabell 5.1.

I Sandnes kommune og gjennom nedslagsfeltet til Svebestadkanalen er det planlagt en ny Rv.13

parsell Hove-Vatnekrossen. Den nye riksvegen er tilknyttet Ålgårdsvegen , E 18 utenfor feltet og

går nordover mot Vatnekrossen. Deler av vegen vil ligge innenfor nedslagsfeltet. Det er ved

beregninger tatt utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for R v .13. Det er vanskelig a si noe om

overvannshåndteringen, da det ikke er laget tekniske planer om dette. Det er forutsatt en nedre

begrensing i sørøst ved profil 710 og øvre begrensning ved profil 1700 der vegen krysser

Austråttvegen. I deler av denne strekningen er vegen lagt i kulvert. I tillegg til hovedparsellen er

det planlagt to rundkjøringer ved Iglemyr og en ny forbindelsesveg mellom Skaret og den nye

Rv.13. Totalt areal av vegen som vil ligge innenfor Svebestadfeltet er 2.47 ha. Da er hoved-

parsellen, de to rundkjøringene og forbindelsesvegen inkludert. Også veg i kulvert er inkludert da

vann forutsettes samlet opp i ledningssystem. Det er forutsatt at alt overvann vil gå i lednings-

system og ut i Svebestadkanalen.
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Figur 5.1. Ny utbygging i Svebestadfeltet.
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Tabell 5.1. Oversikt over arealfordeling før og etter utbygging av Svebestadfeltet (ha).

Utbyggingssituasjon Tette Oater med tilknytting til kanalen Uberørte Oater Totalt

Dagens situasjon

Boligområdet på Skaret 4.39 91.86 96.25

Framtidi situas 'on Boligområdet Rv.13 Sum tette flater

Dagens utbygging+ trinn 1 15.85 2.47 2.47 77.93 96.25

Dagens utbygging+trinn 1 og 2 23.00 2.47 25.47 70.78 96.25

Svebestadfeltet består i dag av 4.5 % tette flater. Etter planlagt utbygging trinn 1 og Rv.13 vil tette

flater utgjøre 19 %. Tilsvarende etter trinn 2 er 26.5 %. Etter gjeldende hovedplan V A vil avren-

ning fra impermeable flater ledes i ledningsnett til eksisterende fordrøyningsbasseng og ut i

Svebestadkanalen.

5.2 Endring av avrenning på grunn av utbygging i Svebestadfeltet

For å kunne vurdere utbyggingens effekter i Svebestadfeltet, ble avrenningen for dagens og fram-

tidig utbyggingssituasjon simulert ved hjelp av døgnmodellen med data for perioden 1981-1996.

Resultatene er presentert som varighetskurve, figur 5.1. Generelt viser beregningen en liten

økning for de største flommene, en stor økning for mindre regnsky 11 dominert av avrenning fra

tette flater og en reduksjon i tørrværsavrenning. Resultatene peker på at mest mulig naturlig vann-

balanse ved utløpet kan opprettholdes med fordrøyning av avrenning generert av mindre regn-

skyll. En analyse av slike regnhendelser krever en finere tidsoppløsning enn døgn.

SVEBESTADFELTET
Endring i varighetskurver for dagens og framtidig utbygging

perioden 1981-1996

40

30

g 20°e
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o
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e ndring [%]

-  akkumulert endring [%]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

store flommer varighet i% av perioden tørrvær
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Figur 5.1. Endring i varighetskurver for Svebestadkanalen for dagens og framtidig utbygging i

Svebestadfeltet simulert ved hjelp av døgnmodell i perioden 1981-1996.

Ved hjelp av den kalibrerte korttidsmodellen, ble tre regnhendelser som ble benyttet for modell-

kalibrering brukt for å simulere endring i avrenning ved framtidige utbyggingssituasjoner. Resul-

tatene er vist i figur 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5.

Resultatene illustrerer godt at urbanisering vil øke hyppigheten av flommer i sommersesongen

ved intensive, men kortvarige regnskyll. Maksimal avrenning ved en nedbør på 2 års gjentaks-

intervall om sommeren (24/08/96) blir med utbygging av trinn l like stor som maksimal avren-

ningstopp generert fra nedbør falt på våte, vannmettede flater (26/08/96) ved dagens urbaniser-

ingsgrad, figur 5.5. Med utbygging av både trinn 1 og 2 vil maksimal avrenning generert fra

samme nedbør ligge mellom avrenningstoppen fra nedbør falt på mettet mark og avrennings-

toppen fra svært sjeldne hendelser med ca 50 år gjentaksintervall.

Avrenning fra Sandvedfeltet ved dagens situasjon og etter utbygging
ved ned børti If elle 24.08.1996
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Figur 5.2. Simulert avrenning fra Svebestadfeltet ved dagens situasjon og etter utbygging,

nedbørhendelse 24.08.1996.
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Avrenning fra Svebestadfeltet ved dagens situasjon og etter utbygging
ved nedbørtilfelle 26.08.1996
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Figur 5.3. Simulert avrenning fra Svebestadfeltet ved dagens situasjon og etter utbygging,

nedbørhendelse 26.08.1996.

Avrenning fra Svebestadfel ved dagens situasjon og etter utbygging
ved nedbørtilfelle 12.10.1996
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Figur 5.4. Simulert avrenning fra Svebestadfeltet ved dagens situasjon og etter utbygging,

nedbørhendelse 12.10.1996.
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SVEBESTADFELTET- PROFIL SVEBESTADKANALEN
Simulert avrenning ved utbygging 24/08/96 versus målt avrenning
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Figur 5.5. Simulert avrenning ved utbygging versus målt avrenning i tørre og våte perioder.
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6. IVF-KURVER FOR AVRENNING FØR OG ETTER NYE
UTBYGGINGER OG BEHOV FOR FORDRØYNING

6.1 Grunnlag for opprettelse av IVF-kurver for avrenning i Svebestadfeltet

Fokusering på analyse av avrenningsforhold i et felt på kortere tid enn 1 døgn, krever som grunn-

lag statistikk av korttidsregnhendelser, IVF-kurver for nedbør, og en kalibrert korttidsmodell.

6.1.1 IVF kurver for nedbør

Kommunens nedbørmåler på Hana høydebasseng har kontinuerlige registreringer fra 0 1.01.81.

Disse registreringene finnes som ukeslange pluviogrammer. Disse er bearbeidet ved å plukke ut

de største nedbørtilfellene i registreringsperioden med varighet henholdsvis 1, 2, 3, 12 og 24 timer

og beregne gjentaksintervall og videre IVF-kurver for nedbør, tabell 6.1 og figur 6.1.

Tabell 6.1. Beregnede gjentaksintervall for nedbør på Hana.

Varighet Nedbør i mm

(timer) 2år 5 år 10 år 20år 50 Ar l00år 200år

1 8 12 14 16 19 21 23

2 13 18 21 24 28 31 34

3 17 22 26 29 34 37 40

12 33 42 49 55 64 70 76

24 40 53 61 69 79 86 94

Sammenligningen mellom døgnmålingene av nedbør på Hana og Aspervika, utført for perioden

1.1-17 .10.1996, viser god overensstemmelse mellom nedbør på disse to stasjonene.
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Nedbørintensitet-varighet-frekvenskurver basert på Hana
nedbørstasjon, arene 1981-1996
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Figur 6.1. IVF-kurver pa timebasis for Hana nedbørmåler, Gumbel fordelt.

6.2 Simuleringsgrunnlag

6.2.1 Inngangsdata for simulering

Fordi Svebestadfeltet er lite og responstiden er i størrelse minutter/timer, ble en serie med korttids

nedbørshendelser på 10 minutters basis innhentet fra stasjonen i Aspervika. Sammenligningen

mellom målingene av nedbør på Aspervika og Hana, utført for perioden 1.1-16.10.1996, viser god

overensstemmelse mellom nedbør på disse to stasjonene. Perioder som inneholder de største regn-

hendelsene registrert på Aspervika ble plukket ut og brukt ved analyse av avrenningen, tabell 6.2.
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Tabell 6.2. Oversikt over perioder som inneholder de største korttids nedbørshendelse registrert

på Aspervika ( dato-måned-år).

Måned År

1975 1981 1985 1989 1990 1992 1993 1995 1997

1 17-20

2

3

4

5

6

7 23-26

8 27 - 30

9 17-20 14- 17

10 5-8 20-24

11 3-6 4-  7.11 5-8

12 24-27
29.11-2.12

17-20

På grunnlag av JVF-kurver for nedbør, ble flere hendelser fra denne dataserien med forskjellige

gjentaksintervaller definert og anvendt i analyse av JVF-kurver for avrenning i Svebestadfeltet,

tabell 6.3.

Tabell 6.3. Oversikt over gjentaksintervall av korttidshendelser plukket ut fra nedbørregistrering

på Aspervika.

Varighet Regnhendelse returperiode  /  år

timer 1 2 5 10 20 50

1 16.9.97 7.10.97 24.7.81 26.8.96 26.8.96

kl 15:00 kl 20:00 kl 20:00 kl 15:00 kl 16:00

3mm 8.6mm 12.2 mm 14mm 16mm

4 26.8.96

kl 15:00

46mm

8 24.8.96

kl 01 :40

25mm

12 4.11.89 22.10.95 30.11.92 22.10.95 24.7.81

kl 12:00 kl 12:24 kl 15:00 kl 7:00 kl 17:30

23.6mm 33.4 mm 42.6mm 49mm 56.8 mm

24 18.1.92 19.9.90 22.10.95 22.10.95

kl 00:00 kl 00:00 kl 00:50 kl 5:25

29.4 mm 40mm 60mm 69mm
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6.2.2 Korttidsmodeller

To korttidsmodeller definert for Svebestadkanalen er brukt som grunnlag for analyse av for-

andring i vannbalanse og avrenning på grunn av utbygging i Svebestadfeltet. En definert for tørr-

værssituasjon, kalibrert mot målinger 24.6.1996 og en annen definert for våt situasjon, kalibrert

mot målinger 12.10.1996. Disse to kan beskrive de gjennomsnittlige meteorologiske forholdene

under tørre og våte perioder.

Ved hjelp av de kalibrerte hydrologiske modellene og tilgjengelig utvalg av regnhendelser med

gjentaksintervall fra 1 til 20 år fra målestasjonen i Aspervika, er avrenningen for dagens og den

framtidige utbyggingssituasjonen beregnet.

6.3 IVF -kurver for avrenning før og etter nye utbygginger

JVF-kurver for avrenning før og etter ny utbygging i Svebestadfeltet, er beregnet for to sesonger:

tørr og våt, og for følgende utbyggingssituasjoner:

Utbygging av trinn 1 som innkluderer Rv.13

Utbygging av trinn 1 + Rv.13 + trinn 2

Effekter av urbanisering er beregnet ved at de valgte regnhendelsene ble anvendt på initiale

betingelser som tilsvarer våt og tørr mark. Resultater er presentert i tabell 7 .1 og 7 .2.

For å vise en generell tendens pga urbanisering, ble beregningsresultatene tilnærmet med en

logaritmisk linje. Dette er vist på figurene 6.1-6.4. Når det gjelder avrenningsvolumene, figur 6.1

og 6.2, ligger approksimasjon for tørr situasjon i området mellom R= 0.94-0.97 (unntatt for 1

dogn nedbr for dagens situasjon R = 0.85). For vat situasjon ligger R mellom 0.92 og 0.95.

Det ble prøvd å tilnærme avrenningstopper i tillegg til avrenningsvolumer. Resultatene er vist på

figur 6.3 og 6.4. Når det gjelder avrenningstoppene, er tilnærmingen for 1 times nedbør for tørr

sesong svært god, R?= 0.97. For nedbør med 12 timer og 1 døgn varighet er tilpasningen svært

dårlig: henholdsvis 0.41-0.44 og 0.3-0.46. For våt sesong er tilpasningen bedre: R2 fra 0.92 til

0.95 for 1 døgn nedbør og fra 0.56 til 0.67 for 12 timens nedbør.

Analysen av effekter av urbanisering i Svebestadfeltet viser at på grunn av spesifikke hydrogeo-

logiske forhold og feltets raske respons, vil den planlagte utbyggingen øke avrenningsvolumet og

flomhyppigheten betydelig ved nedbør på tørr mark.

A vrenningsvolumet ved en regnhendelse som tilsvarer 1 års gjentaksintervall og varighet 1 time,

blir med utbygging like stor som responsen fra samme nedbør med 2-5 års returperiode ved

dagens utbyggingssituasjon. Effekten er mindre ved nedbør med varighet på 12 timer og 1 døgn.

Effekten av utbygging i våt sesong er svært liten.
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I tillegg til effekter av urbanisering på forandring av den totale avrenningsmengden, øker flom-

hyppigheten ved utbygging  i  Svebestadfeltet /8/. Mens de største avrenningstopper  i  dagens

situasjon opptrer i v&te sesonger nar marka er mettet og hele feltet kan delta direkte i avrenningen,

øker utbyggingen av tette flater flomhyppigheten vesentlig i tørre sesonger.

Maksimal vannføring ved Svebestadprofilet ved en times regn med gjentaksintervall på et år vil

øke fra dagens 82 1/s til henholdsvis 200 og 300 1/s med utbygging av trinn 1 og trinn 2. Sammen-

lignet med gjentaksintervall, betyr det at avrenningstopper om sommeren fra en regnhendelse med

1 times varighet som ved dagens utbyggingssituasjon opptrer hver annet - fjerde år, etter utbyg-

ging av trinn 1 og 2 vil opptre hver sommer.



Tabell 6.1. IVF-kurver for avrenning i Svebestadfeltet for dagens og framtidig utbygging, tørr sesong.

Avrenning 1 time nedbør

1/s gjentaksintervall ar

1 2 5 10 20

idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2

Volum 48 124 172 142 363 503 187 480 666 257 653 903 262 672 931

Qmaks 82 212 294 236 608 843 358 918 1273 407 1057 1467 598 1536 2128

Avrenning 12 timer nedbor

1/s gjentaksintervall ar

1 2 5 10 20

idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2

Volum 42 100 138 77 160 213 90 190 253 106 228 305 132 270 356
Qmaks 170 415 570 113 268 369 144 313 424 156 365 498 374 938 1295

Avrenning 24 timer nedbør

1/s gjentaksintervall r
1 2 5 10 20

idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2

Volum 33 69 91 63 110 139 79 152 1198

Qmaks 119 262 352 165 416 575 161 370 502
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Tabell 6.2. IVF-kurver for avrenningi Svebestadfeltet for dagens og framtidig utbygging, våt sesong.

Avrenning 12 timer nedbør

1/s gjentaksintervall år

1 2 5 10 20

idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2

Volum 177 200 215 563 568 574 670 721 732 821 849 867 943 973 991

Qmaks 857 923 964 795 799 804 931 951 960 969 999 1018 1418 1491 1563

Avrenning 24 timer nedbor

1/s gjentaksintervall år

1 2 5 10 20

idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase idag fase 1 fase

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2

Volum 187 199 205 376 382 386 548 561 569

Qmaks 650 683 704 831 869 899 1019 1043 1061



IVF-kurver for avrenning før og etter utbygging i Svebestadfeltet
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Figur 6.1. IVF-kurver for avrenning før og etter utbygging i Svebestadfeltet, tørr sesong.
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IVF-kurver for avrenning før og etter utbygging i Svebestadfeltet
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Figur 6.2. !VF-kurver for avrenning før og etter utbygging i Svebestadfeltet, våt sesong.
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Stipulering av avrenningstopper før og etter
utbygging i Svebestadfeltet
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Figur 6.3. Stipulering av avrenningstopper før og etter utbygging i Svebestadfeltet, tørr

sesong.
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Stipulert avrenningstopper før og etter utbygging i
Svebestadfeltet
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Figur 6.4. Stipulering av avrenningstopper før og etter utbygging i Svebestadfeltet, våt

sesong.
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7. EFFEKTER AV UTBYGGING OG AVRENNINGSUTJEVNENDE
TILTAK

7.1 EfTekter av utbygging

De utførte modellberegningene viser at utbyggingen i Svebestadfeltet vil ha store konsekvenser

ved regnvær som inntreffer på tørr overflate. For alle regnvær vil avrenningsmengden være

2 -3 ganger høyere etter enn før utbygging, tabell 7 .1.

Tabell 7.1. Volum av 1 og 2 times avrenning i tørr situasjon på 1, 2, 5 og 10 år gjentaks-

intervall.

GJENTAKSINTERV ALL

VOLUM 1 år 2år

['] varighet, min varighet, min

60 120 60 120

I dag 173 331 511 900

Trinn 1 446 832 1307 2218

Trinn 1 og 2 619 1164 1811 3049

AVVIK

V trinn ,-Vo 273 501 796 1318

V trinn ,,-Vo 446 833 1300 2149

GJENTAKSINTERV ALL

VOLUM 5 år 10 år

[m'] varighet, min varighet, min

60 120 60 120

Idag 658 1109 901 1525

Trinn 1 1698 2841 2322 3812

Trinn 1 og 2 2391 3950 3361 5544

AVVIK

V trinn ,-Vo 1040 1733 1421 2287

V trinn  ,,- Vo 1733 2841 2460 4019

For langvarige regnvær som inntreffer på mettet mark, vil øking i avrenningsmengden bare

være 5-10 prosent, tabell 7 .2.
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Tabell 7.2. Volum av 12 og 24 times avrenning i våt situasjon på 1, 2, 5 og 10 år gjen taks-

intervall.

GJENTAKSINTERV ALL

VOLUM 1 år 2 ar

[m'] varighet, min varighet, min

720 1440 720 1440

Idag 7900 15800 24116 31600

Trinn 1 8732 17464 24948 33097

Trinn 1 og 2 9148 18295 25364 33430

AVVIK

V trinn,-Vo 832 1664 832 1497

V trinn ,-Vo 1248 2495 1248 1830

GJENTAKSINTERV ALL

VOLUM 5 år l0år

[m'] varighet, min varighet, min

720 1440 720 1440

Idag 29106 35343 47401

Trinn 1 30769 36590 48233

Trinn 1 og 2 31185 37422 49064

AVVIK

V trinn ,-Vo 1247 1247 832

V trinn ,,-Vo 2079 2079 1663

I tillegg til forandring av den totale avrenningsmengden, vil utbygging av tette flater med rask

avledning til Svebestadkanalen ha stor betydning for flomhyppighet. Mens de største avren-

ningstoppene i dagens situasjon opptrer i våte sesonger når marka er mettet og hele feltet kan

delta direkte i avrenningen, øker utbygging av tette flater flomhyppigheten vesentlig i tørre

perioder. Etter utbygging i Svebestadfeltet vil avrenningstopper ved en kortvarig regn på 60

minutter varighet og gjentaksintervall over 2 år som inntreffer på tørr overflate, bli vesentlig

større enn topper av regnskyll på våt mark, figur 7 .1.
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Figur 7 .1. Sammenligning av avrenningstopper i tørr og våt sesong etter utbygging (trinn I

og trinn 2).

Resultater fra modellberegning av avrenning fra Svebestadfeltet før og etter utbygging, danner

et solid grunnlag for evaluering av tiltak som vil motvirke negative effekter av utbyggingen. I
denne forbindelse er oversvømmelseskriterium og økning i avrenning ved typiske regnhend-

elser valgt som grunnlag for dimensjonering av avrenningsutjevnende tiltak.

7.2 Dimensjonering av fordrøyningsmagasin i Svebestadfeltet

Svebestadfeltet er et sammensatt område som dreneres gjennom Svebestadkanalen.I dag er

bare en liten del av feltet utbygd og tilknyttet nett med direkte avledning til kanalen.

Den nye utbyggingen i feltet omfatter boligfelter i øst og en ny riksveg i vest. Dette vil øke

arealet som er tilknyttet nett. Det er planlagt at alt overvann fra tette flater skal samles og ledes

til et eksisterende fordrøyningsbasseng på 200 m' med avlastning i kanalen.

Siden alle områdene som utbygges ligger i utkanten av Svebestadbekkens nedslagsfelt, øker

risiko for hyppigere flom etter utbygging bare for lavest liggende områder med jordbruksland

nær bekken.

Avhengig av områdetype, dvs forventet skaderisiko, gir den nye europeiske standarden EN 752

(CEN, 1993) tillatte gjentaksintervall for oversvømmelser, tabell 7.3 /10/.
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Tabell 7.3. Tillatte gjentaksintervall for oversvømmelse etter EN 752 (CEN, 1993), /10I.

Dreneringsområde

Sentrum, selvfall

Generelt, selvfall

Område med spredt bebyggelse

Sentrumsområder, pumping

Områder utenfor sentrum, pumping

Undergang, pumpet

Gjentaksintervall (år)

30

20

10

50

Etter forventet skaderisiko kan jordbruksområdet i Svebestadfeltet klassifiseres som EN 752

standardens område med spredt bebyggelse, med tillatt gjentaksintervall for oversvømmelse på

10 år.

Svebestadkanalen har blitt omformet av et nett av vannførende sprekker slik at kanalens kapa-

sitet fra begynnelse til utløpet til Stokkelandsvatnet øker gradvis, fra en ubetydelig kapasitet i

nord til en kapasitet på 2.9 mi sør. Siden alt overvann fra nye tette flater vil tilføres kanalen i

nord, må økning i overflateavrenning kompenseres med et nytt fordrøyningsbasseng.

Kriterium for volumberegning av fordrøyningsbassenget er følgende:

• Bassenget skal kunne samle opp avvik mellom dagens og økt avrenning på grunn av

utbygging,

• Tillatt gjentaksintervall for oversvømmelse er 10 år.

På grunnlag av dette kriteriet er to situasjoner analysert ut fra modellberegning av avrenning

fra Svebestadfeltet. Den ene gjelder økning i avrenningsvolum ved regn på tørr overflate,

varighet 60 minutter og gjentaksintervall på 10 år. Den andre gjelder økt avrenning ved et lang-

varig regn på våt overflate, varighet 720 min med 10 ars gjentaksintervall. Beregnet avrenning

fra regn med større varighet enn henholdsvis 1 time og 12 timer ble vurdert som urealistiske

med hensyn til feltets korte responstid.

Differansen mellom avrenningsvolum i dagens situasjon og utbygd situasjon er summert i

tabell 7.4.
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Tabell 7.4. Avvik i avrenningsvolum ved 1 og 12 times avrenning på 10 års gjentaksintervall.

Volum

[m']

Tørr situasjon

1 time, 10 ars gjentaksintervall

V, =o1

Vtrinn 1 = 2 322

V trinn 1+2 = 3 361

Våt situasjon

12 time, 10 års gjentaksintervall

V, =3 5343

V trinn 1 = 3 6590

V trinn 1+2 =  3 422

AvwikVa.a- V.
[m']

1 421

2460

1 247

2 079

Siden avrenning fra kortvarig regn på tørr overflate gir større avvik i avrenningsvolum, velges

dette avviket som dimensjonerende for fordrøyningsbasseng. Dette betyr at fordrøynings-

bassenget i Svebestadfeltet må ha et volum tilsvarende 2500 m3 ved fullt utbygd trinn 1 og 2.

7 .3 Effekter av utbygging av fordroyningsmagasin i Svebestadfeltet på flomforhold ved
utløpet av Storåna vassdraget  -  Sandvedparken profil

Utbyggingen i Svebestadfeltet vil bidra til hyppigere flommer i Storåna, i tillegg til virkningen

av utbygging lenger nede i vassdraget i løpet av de siste 20-30 årene. Undersøkelser har vist at

de største flommene opptrer i våte perioder. Området ved Sandvedparken er spesielt sårbart for

oversvømmelse. En økning i avrenningen fra Svebestadfeltet vil dempes av Stokkelandsvatnet.

En økning på 2500 m3 /time som vist foran, vil gi en vannstandsøkning på inntil 5 mm og en

økt vannføring i Storåna på inntil 70 Vs.

Hvis man onsker forhindre negative effekter av den betydelige utbyggingen i Svebestadfeltet

på flomforholdene ved Sandvedparken profilet, må øket avrenningsmengde tilbakeholdes i

Svebestadfeltet. Med et fordrøyningsmagasin i Svebestadfeltet på 2500 m', vil ikke utbyg-

gingen øke de største årlige avrenningstopper ved Sandvedparken i Storåna.
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VEDLEGG

Filoversikt

I Nedbør og temperatur inngangsdata

Dognverdier
Asp.ndb ( 1995-1997)
Asp.tmp (1995-1997)
asp 11
asp 2
asp 15
asp 8
asp 1
asp 13
asp 17
asp 19
asp 14
asp 12
asp 10
asp 18
asp 9

Korttidsverdier

24-12- 27.12.1975
23-26.7.1981
5-8.10.1985
3- 6.11.1989
17 - 20.9.1990
17 - 20.1.1992
4 - 7.11.1992
29.11 - 2.12.1992
17- 20.12.1993
20- 24.10.1995
27 - 30.8.1997
14 - 17.9.1997
5- 8.11.1997

II Målinger ved S vebestadkanalen
4-960708
4-960802
4-960829
4-960926
4-961025

ill Simulering:

SINBAD
Nedbør og temperatur
inngangsdata (binære filer)

Døgnsimulering

modata3.dat (19.3.81-31.12.94)
modataas.dat ( 1.1.95-17.11.97)

Meteorologiske/
hydrometeorologiske data (txt filer) hydparsv .dat

fldparsv .dat
SINKAR

Korttidssimulering

u_sdogn.dat
u_s 12tm.dat
u_sltm.dat

Karparametre

IV Resultater

sinnsv l .dat

hydparz.dat
fldparsv .dat

sinnsv3.dat

dognsvb.xls
dognsvb2 l .xls
svb2hele.xls

sv240896.xls
sv250896.xls
u121096.xls
IVF-kurver.xls



Vannføringskurve for 29.12.0.1001.1
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Vannforingstabell for 029.12.0.1001.1 Svebestadkanalen Periode 1 01.01.1900 - 22.10.1996

Segment nr 1: Q = 2.1056 h -19.810 k 2.5906 Gjelder høyde fra: 19.81 til: 20.33

Segment nr 2: Q = 2. 3831 h -19.981 ... 1.7268 Gjelder hoyde fra: 20.33 til: 25.00

Vannstand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19.80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003
19.90 0. 004 0.005 0.007 0.009 0.011 0. 013 0.015 0.018 0.021. 0.025

20.00 0.029 0.033 0.037 0.042 0.047 0.052 0.058 0.064 0.071 0.078
20.10 0.085 0.093 0.101 0 .110 0 .119 0.129 0.139 0.149 0.160 0.172
20.20 0.184 0.196 0.209 0.223 0.237 0.251 0.266 0. 282 0.298 0.314
20.30 0.332 0.350 0.368 0.387 0. 406 0.426 0. 446 0.467 0.488 0.509
20. 40 0.531 0.553 0.575 0.598 0.621 0.645 0.669 0.693 0.717 0.743

20.50 0.768 0.794 0.820 0.846 0.873 0.900 0.928 0.955 0.984 1.012
20.60 1.04 1.07 1.10 1.13 1.16 1.19 1.22 1.25 1. 28 1.32
20.70 1. 35 1. 38 1.41 1. 45 1. 48 1. 51 1. 55 1. 58 1.62 1. 65
20.80 1. 69 1.72 1. 76 1. 80 1. 83 1. 87 1. 91 1.94 1. 98 2.02
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SAMMENDRAG

ffekter av urbanisering på avrenningsforhold i Svebestadfeltet i Sandnes er analysert ved hjelp av en semi

istribuert hydrologisk modell. Analysen er fokusert på avrenning generert av nedbørhendelser i varighetsskala fr

n time til et døgn. Ved hjelp av kalibrerte korttidsmodeller og en rekke korttidshendelser, er IVF kurver fo

avrenning i våte og tørre perioder etablert og behov for fordrøyning i feltet vurdert.

alysen av effekter av urbanisering i Svebestadfeltet viser at på grunn av spesifikke hydrogeologiske forhold, vil

en planlagte utbyggingen øke avrenningsvolum og avrenningstopper betydelig ved nedbør på tørr mark. Effekte

av utbygging i våt sesong er svært liten.

kning i overflateavrenning på grunn av urbanisering i Svebestadfeltet må kompenseres med et nytt

ordrøyningsbasseng. Bassenget er dimensjonert etter den nye standarden EN 752 som for område med spredt

ebyggelse tillater gjentaksintervall for oversvømmelse på 10 år. På grunn av dette kriteriet, er to typiske regn på

ørr og våt overflate analysert. Fordrøyningsbasseng er dimensjonert etter kortvarig regn på tørr overflate som gi

større avrenningsmengde og avrenningstopper etter utbygging enn langvarige regn på våt mark. Etter dette kriteriet

må fordrøyningsbassenget i Svebestadfeltet ha et volum tilsvarende 2500 m? ved fullt utbygd trinn 1 og 2.

STIKKORD

GRUPPE 1

GRUPPE2

EGENVALGTE

NORSK

A-teknikk

ydrologi

VF-kurver for avrenning

ENGELSK

anitary Engineering

ydrology

-D runoff curves
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