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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), Glommens og Laagens Brukseierforening
(GLB),Jordforsk, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges Landbrukshogskole (NLH), Norges teknisk-naturvi-
tenskapelige universitet (NTNU), Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
(NIJOS), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), SINTEF, Stiftelsen for Naturforskning og Kulturminneforskning
(NINA/NIKU),Norsk Regnesentral (NR),Direktoratet for naturforvaltning (DN), Østlandsforskning (ØF) og universite-
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 of 3 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 sum of all human impacts in the form of land 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 ofTechnology (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 Storåna i Sandnes er analysert ved help av en semidistribuert
hydrologisk modell. Data om nedbør er samlet inn og bearbeidet, blant annet fra en egen stasjon på Skei som er
etablert i forbindelse med dette prosjektet. Vannføring i vassdraget er målt ved Bråsteinvatnet, Stokkelands-
vatnet, Sandvedparken og Svebestadkanalen. Ved hjelp av kalibrerte døgnmodeller er forandring i avrenning på
grunn av ny urbanisering i vassdraget analysert. Resultater presentert som varighetskurver viser økning i
flompotensiale og reduksjon i torrversavrenning.

Effekten av utbyggging for et utvalg av karakteristiske korttidshendelser og aktuelle tiltak for å kompensere
økning i overflateavrenning, er analysert ved help av kalibrerte korttidsmodeller. Det er utført en beregning av
potensialet som ligger i Stokkelandsvatnet for redusering av vannføring i Storåna. Ved en lite omfattende
regulering ved utløpet av Stokkelandsvatnet, reduseres største målte flommengde i Sandvedparken 26%.
Fordrøyningsvolum i Svebestadfeltet og Bogafjellfeltet er dimensjonert etter to regnhendelser med 2-års
gjentaksintervall. Nødvendig volum for fordrøyningsbasseng i Svebestadfeltet og infiltrasjonmagasin i
Bogafjellfeltet er henholdsvis 2.500 og 4.000 m3•

ABSTRACT:

Effects of urbanisation on the runoff regime of the river Storåna in Sandnes is analysed by help of a
semidistributed hyrological model. Precipitation data, from amongst other stations also from a special dedicated
station at Skei, are gathered and treated. The water discharge in the river is measured at the lake of
Bråsteinvatnet, Sandvedparken and in Svebestadkanalen. By help of calibrated day-models the changes in the
daily runoff are analysed when the new and planned increased urbanisation takes place. The increase in floods
and the reduction of the dry weather flows are shown as duration-frequencies curves.

The effects of increased development and relevant measures to counterbalance the unwanted floods, are
analysed for some chosen short rainstorms by help of calibrated models based on an hourly time solution. A
calculation of the potential for reduction of the floods by regulating the outflow of the lake Stokkelands vatnet is
performed. By only a small regulation of the outflow, the biggest floods in the river at the location of the
Sandvedpark are reduced by 26%. Calculation of necessary retention volumes to avoid increased floods after the
urbanisation are calculated. These volumes are analysed with bases in two rainstorms with a 2-year return
period. Necessary retention volume in the Svebestad area is 2.500 m', and necessary volume in the infiltration
basin in the Bogafjell area is 4.000 m3•

ANSVARLIG UNDERSKRIFT:
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FORORD

Denne rapporten er en oppsummering av to faser i et prosjekt som har som mål å gi Sandnes

kommune en oversikt over dagens avrenningsforhold i Storåna og virkning av planlagte større

utbygginger i vassdraget.

Arbeidet har bestått i å etablere en semi-distribuert hydrologisk modell for vassdraget, ved hjelp

av programmet SINBAD. Data om nedbør er samlet inn og bearbeidet, blant annet fra en egen

stasjon på Skei som er etablert i forbindelse med dette prosjektet. Vannføring i vassdraget er målt

ved Bråsteinvatnet, ved Stokkelandsvatnet og Sandvedparken og ved Svebestadkanalen i perioden

mars 1995- oktober 1996.

Ved hjelp av kalibrerte døgnmodeller er forandring i flompotensialet i vassdraget analysert.

Beregning av effekten av utbygging for et utvalg av karakteristiske korttidshendelser og aktuelle

tiltak for å kompensere økning i overflateavrenning, er utført ved hjelp av kalibrerte korttids-

modeller. En mer detaljert modell er etablert for et delfelt i vassdraget, Svebestadfeltet, og

nødvendig fordrøyningsvolum beregnet.

Modelloppbygging og kalibrering samt bearbeiding av data er utført som hovedoppgave ved

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet høsten 1995, ved stud.techn Bjørnar Lynum

under ledelse av Sveinn Thorolfsson, og vinteren 1996 ved stud.techn Knut Trøbak under ledelse

av Wolf gang Schilling. Analyse av effekter av forskjellige tiltak i Storånavassdraget er utført av

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

og miljøteknikk ved Oddbjørn Bruland og Sveinung Sægrov.

Nedbørmålestasjonen på Skei er fulgt opp av Selmer Sægrov. Sandnes kommune v/ Frode Larsen

har fulgt opp volummålere for nedbør og målestasjonene for vannføring.

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 i september 1998

Jadranka Milina
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SAMMENDRAG

Problemstilling

Sandnes kommune står overfor store utbygginger i nedslagsfeltet til Storåna, blant annet i Boga-

fjell og Skaret-området. Dette vil føre til større og hyppigere flommer og lavere torrversavren-

ning. Storåna er allerede i dag flomutsatt, og åna går hyppig over breddene. På samme tid er tørr-

værsavrenningen så lav at det kan bli problemer for fisk i åna. Svebestadkanalen, som drenerer

avrenningen fra utbyggingen i Skaret-området, har tilsvarende situasjon.

For å tallfeste endringene er det etablert en avrenningsmodell for nedslagsfeltet, bygget på prog-

rammet SINBAD.

Etablering av avrenningsmodell

SINBAD-modellen er etablert med to ulike tidsskritt, henholdsvis ett døgn og ti minutter. Den er

kalibrert ved samtidige målinger av nedbør, temperatur og avrenning i perioden mars 1995 til

oktober 1996. Det er videre samlet inn og bearbeidet nedbørstatistikk for perioden 1981 - 1997 fra

Sandnes kommunes målestasjon på Hana, samt temperatur fra NVE' s målestasjon i Aspervika og

Meteorologisk Institutts værstasjon på Sola.

Resultater

1. Vannfring i Storåna

Den samlede planlagte utbyggingen i Storånas nedslagsfelt vil øke vannføringen i vassdraget i

40 % av tiden. I 60 % av tiden blir vannføringen lavere enn før. Største gjennomsnittlige døgn av-

renning i hele den simulerte perioden 1981-1996, vil øke fra 7 .500  lis  til 7 .600 1/s, dvs en økning

på 1 %, mens minste avrenning vil gå ned fra 15 1/s til 141/s. Selv om største og minste avrenning

påvirkes lite, ved flomhyppighet og vannføring i tørrvær endres vesentlig.

Ved beregning av avrenning fra ulike nedbørshendelser, deles året i en "våt" periode, definert fra

september til mai, og en "tørr" sommerperiode. I våt periode opptrer raskere og større avrenning

fra et gitt regnvær, sammenlignet med tørr periode.

I både dagens og framtidig utbyggingssituasjon opptrer de største årlige avrenningstoppene i

simuleringsperioden 1981-1996 i våte perioder. Disse toppene er i dagens situasjon dobbelt så

store som toppene i tørr periode. Beregningene for situasjonen etter utbygging viser en liten

økning for de største toppene i både våt og tørr periode, men store flommer vil opptre hyppigere.
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Regulering av Stokkelandsvatnet vil dempe de største flomtoppene og oke torrvrsavrenningen

ved Sandvedparken. Dersom vannstanden i Stokkelandsvatnet tillates øket til 0,98 m, dvs bare

4 cm mer enn det maksimale nivået registrert i perioden 4.03.95-23.05.1996, så reduseres største

flommengde fra 6.900 1/s til 5.100 1/s.

2. Bogafjellutbyggingen

Det er bygget et infiltrasjonsmagasin med anslått infiltrasjonsflate 6.000 m' og fordrøyningsvolum

2.500 m'. Beregning med 2-års regn på delvis oppfuktet mark gir et infiltrasjonsvolum på 4.000

m', dvs 1.500 m' ut over dagens kapasitet. Dette kan eventuelt kompenseres ved aoke for-

droyningsvolumene i feltet.

Imidlertid vil dette volumet kun øke vannstanden i Stokkelandsvatnet med mindre enn 1 cm og

kun ha en mindre virkning på vannføringen i Storåna. En større avrenning fra en hendelse med et

større gjentaksintervall vil kunne begrenses ved en lite omfattende regulering av Stokkelands-

vatnet.

3. Utbyggingen i Skårlia

Den planlagte utbyggingen i Skårlia vil øke avrenningsvolum og avrenningstopper betydelig ved
nedbør på tørr mark. Effekten av utbygging i våt sesong er svært liten.

Økning i overflateavrenning på 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 grunnlag av dette kriteriet, er to typiske regn på

tørr og våt overflate analysert. For å unngå økning i avrenningen ved 10 års regn må det etableres

et fordroyningsvolum tilsvarende 2500 m'. Dette gjelder etter utbygging av trinn 1 og 2.
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SUMMARY IN ENGLISH

Effects of urbanisation on the runoff regime of the river Storåna in Sandnes is analysed by help of

semidistributed hydrological model. Precipitation data, from amongst other stations also from a

special dedicated station at Skei, are gathered and treated. The water discharge in the river is

measured at the lake of Bråsteinsvatnet, Sandvedparken and in Svebestadkanalen. By help of

calibrated day-models the changes in the daily runoff are analysed when the new and planned

increased urbanisation takes place. The increase in floods and the reduction of the dry weather

flows are shown as duration-frequencies curves.

The effects of increased development and relevant measures to counterbalance the unwanted

floods, are analysed for some chosen short rainstorms by help of calibrated models based on an

hourly time solution. A calculation of the potential for reduction of the floods by regulating the

outflow of the lake Stokkelandsvatnet is performed. By only a small regulation of the outflow, the

biggest floods in the river at the location of the Sandvedpark are reduced by 26 %. Calculation of

necessary retention volumes to avoid increased floods after the urbanisation are calculated. These

volumes are analysed with bases in two rainstorms with a 2-year return period. Necessary

retention volume in the Svebestad area is 2 500 m', and necessary volume in the infiltration basin

in the Bogafjell area is 4000 m'.
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1 VIRKNING AV URBANISERING Pi AVRENNINGSFORHOLDI

STORÅNAVASSDRAGET

1.1 Problemstilling

Store områder i Sandnes har vært betydelig urbanisert i løpet av en kort periode av de siste

20-30 årene. Dette har medført forandring i avrenningsforhold i nedslagsfeltet til elva Storåna som

løper fra Stokkelandsvatnet, gjennom Sandnes sentrum til Gandsfjorden og drenerer mesteparten

av Sandnes kommune, figur 1.1. Hyppigere flommer har først og fremst rammet områder ved

Sandvedparken hvor elva årlig går over sine bredder.

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

Storånavassdraget ovenfor Stokkelandsvatnet. Tyngdepunktet av den nye planlagte utbyggingen

ligger i området ved Bogafjell og Skaret som ligger øst og nordøst for Stokkelandsvatnet. Det

foreligger også planer om en større utbygging i området ved Lunde nord for Stokkelandsvatnet.

Utbyggingen vil samlet øke andel tette flater med 100 ha. Planlagt ny utbygging i Sandvedfeltet

består først og fremst av fortetting av eksisterende bebyggelse innen allerede urbanisert området,

og vil øke arealet av tette flater med 28 ha. Samlet vil disse utbyggingene påvirke vannføringen i

Storåna vesentlig. Infiltrasjon og fordroyning av overvann i nye utbyggingsområder vil motvirke

dette.

Figur 1.1. Kart over Storånavassdraget med nye byggeområder (skravet).
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2 ANALYSEMETODE OG ANVENDELSE I STORANAVASSDRAGET

2.1 Beskrivelse av den semi-distribuerte hydrologiske modellen SINBAD

Problemstillingen i Storånavassdraget stiller krav til en hydrologisk modell som kan simulere

vannbalanse og avrenning fra ikke homogene delarealer i et vassdrag. I analysen av avrennings-

forhold i Storånavassdraget er det anvendt en semi-distribuert hydrologisk modell, SINBAD (3).

Denne modellen er godt tilpasset den aktuelle problemstillingen, og stiller, til forskjell fra en fullt

distribuert modell, ikke store krav til inngangsdata og regnekapasitet.

I hvert delområde beregner SINBAD avrenningsforhold fra overflater som består av en blanding

mellom permeable flater som mark eller skog, og tette flater som veier, parkeringsarealer og

hustak.

Modellen beregner vannbalansen i et område, dvs hvordan nedbøren fordeler seg på infiltrasjon til

grunnvannet, overflateavrenning og fordampning. Modellen er bygget opp av såkalte enhetsceller,

som beregner vannbalansen for ulike typer overflater.

Figur 2.1 viser prinsippet for beregning av vannbalanse i en enhetscelle. 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 å sette den lik I, oppnås en ren tett flate. Cellen er gjort generell for å

takle situasjonen der avrenning fra tette flater håndteres ved lokal infiltrasjon på nærtliggende

permeabel flate.

Som det framgår av figuren, trenger modellen inngangsdata for nedbør og temperatur. Med ut-

gangspunkt i temperaturen bestemmer modellen om nedbøren kommer som regn eller snø. En

egen snørutine beregner akkumulering og avsmelting av snø. I den impermeable delen kan bort-

kjøring av snø tas hensyn til. Regn og smeltet snø behandles videre i rutiner for henholdsvis im-

permeable og permeable overflater. Den impermeable overflaterutinen beregner fordampning,

"lekkasje" gjennom sprekker i overflaten, magasinering på overflaten og avrenning. Den perme-

able overflaterutinen beregner balansen mellom tilrenning fra regn og snøsmelting på den ene

siden, samt nedsiving til grunnen eller avrenning på overflaten. Denne rutinen står i forbindelse

med en rutine for markvann, som beregner perkolasjon til grunnvann og grunnens infiltrasjons-

kapasitet som varierer med tiden.
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TEMPERATUR NEDBØR

KORREKSJON AV NEDBØR OG

TEMPERATURDATA
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Figur 2.1. Prinsippet for beregning av vannbalanse i en enhetscelle.
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Resultatene fra modellen er perkolasjon til grunnvann, avrenning på overflaten og fordampning til

atmosfæren. Når disse elementene av vannbalansen har blitt beregnet, bruker modellen en rutine,

SINKAR, som etterligner tidsforsinkelsen i avrenning. Figur 2.2 viser to kar som beskriver tids-

forsinkelsen 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 be-

skriver forsinkelsen i to typer avrenning fra permeable flater: Basis, langsom avrenning k 
1 

ogper.

hurtig nedbørsavhengig avrenning kper.z· Graden av forsinkelse er avhengig av konstantene k, g

terskelnivået for øverste utlop, z.

SINBAD SINKAR

nedbør
temperatur

Takflater
avr eug

fordampnmg
magaserg

Tr kk ater
rerung 4

fordampning

magasmen7g

Karl

G) avrenning

sea

Permeable flater
avrerug

cu;potrc,up

magasinering

per kolasjon

Figur 2.2. Karene som etterligner tidsforsinkelse.

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

og middeltemperatur i døgnet. Alternativt kan maksimums og minimumstemperatur legges inn.

Ved spesielt interessante korttidshendelser, feks et kraftig regnvær som varer i noen få timer,

kjøres døgnmodellen fram til starten på korttidsperioden. På denne måten bestemmes startbeting-

elsene for korttidsberegningene. Tidsoppløsningen endres deretter slik at den aktuelle hendelsen

kan studeres med tilstrekkelig nøyaktighet.

2.2 Modelloppbygging  i  Storånavassdraget

Enhetscellene settes sammen som "byggesteiner" til en modell for det aktuelle området. figur 2.3

viser hvordan dette prinsippielt kan gjøres.
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KOMBINASJON AV ENHETSCELLER

vvvvV
vvvv
vvvvv

Enhetscelle type 1
- bygning (n=1, r=0)

Enhetscelle type 2
- vei/parkeringsareal

(n=1, r=1)

Enhetscelle type 3
- snødepot

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

Figur 2.3. Oppbygging av hydrologisk modell ved hjelp av enhetsceller.

Modellen kalibreres med gjeldende data for de ulike enhetscellene. Ved analyse av framtidige

utbyggingssituasjoner, erstattes aktuelt areal definert som permeabelt område med tilsvarende

areal definert som tett område. På denne måten oppnås en modell for den framtidige situasjonen.

Det er laget tre separate hydrologiske modeller i Storånavassdraget: En av nedslagsfeltet opp-

strøms utløpet av Stokkelandsvatnet, en av området mellom dette utløpet og målepunktet i Sand-

vedparken og en av området oppstrøms målepunktet i Svebestadkanalen, figur 2.4. Terrengover-

flater er beskrevet ved hjelp av to enhetsceller som vist i tabell 2.1.

Sandvedfeltet strekker seg fra vannstandsmåler i Sandvedparken. Størrelsen på feltet er 4.61 km'.

Feltet består av mye boligbebyggelse men også en del dyrket mark og et større parkområde langs

Storåna. Det er planlagt utbygging i feltet.

Stokkelandsfeltet er resterende områder fra vannstandsmåler ved Stokkelandsvatnet og sør og

sørøst ovenfor Bråsteinsvatnet. Ettersom vannstandsregistreringer ved Bråsteinvatnet er usikre på

grunn av mudring av vatnet, er dette feltet inkludert i Stokkelandsfeltet. Totalt areal er 19. 70 km2

Nedre deler har noen boligområder men feltet domineres av åker og utmark. Det er i området

Bogafjell sør og Svebestad nord i feltet planlagt en del utbygginger.

Svebestadfeltet ligger øst for Stokkelandsvatnet. Størrelsen på feltet er 1.49 km. I dagens situa-

sjon er bare en liten del av området bebygd. Store deler består av dyrka mark og fjell. Den nye

utbyggingen i feltet ligger i området ved Skaret i den østlige delen av feltet.
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Figur 2.4. Kart over de tre nedslagsfelt.

Tabell 2.1. Beskrivelse av Stokkelandsfeltet, Sandvedfeltet og Svebestadfeltet ved hjelp av

enhetsceller - dagens og framtidig urbaniseringsgrad (alle tall oppgitt i ha).

Felt
Da ens situas  · on
Sandved
Stokkeland
Sve bes tad

Framtidi situas  · on
Sandved
Stokkeland
Sve bes tad

Tette flater Permeable flater Totalt

76
30
5

385
1940
144

461
1970
149

104
130
23

357
1840
125

461
1970
149

2.3 Registrering av temperatur og nedbør

Modellen til Storånavassdraget er kalibrert ved hjelp av lokale hydrometeorologiske data inn-

hentet og bearbeidet for perioden mars 1995 - oktober 1996. I tillegg er en database med nedbør

og temperatur for perioden 1981-1996 opprettet.
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Temperaturdata er innhentet fra NVE's klimastasjon i Aspervika og Mis værstasjon på Sola.

Nedbørregistreringene er basert på Sandnes kommunes måler på Hana. Det foreligger data med 1

times oppløsning fra 1981. Denne måleren er plassert på taket av kommunens høydebasseng.

Disse registreringene er supplert med en pluviografstasjon for kontinuerlige nedbørmålinger som

ligger på Skei. Nedbørmålingene på Skei foregikk i perioden juli 1995 - oktober 1996.

Figur 2.5 viser døgnnedbør på Hana i perioden mars 1995 - oktober 1996. Måleren på Hana var i

korte perioder ute av drift, og ble derfor supplert med data fra Skei. Sammenligninger viser god

overensstemmelse mellom nedbør på Hana og på Skei.

I perioden mars - oktober 1995 som ble brukt for modellkalibrering av Sandvedfeltet og Stokke-

landsfeltet, har det vært i alt 21 tilfeller med døgnnedbør under 10 mm og 5 over 20 mm. Det er

plukket ut tre regntilfeller med 1 time oppløsning for modellering og kalibrering av avrenning fra

Stokkelandsfeltet og Sandvedfeltet: 14 september (12 mm nedbør, 8 timer), 23 september (42 mm,

16 timer varighet) og 22 oktober (67 mm, 30 timer varighet).

Døgnnedbør på Hana/Skei
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Figur 2.5. Målt døgnnedbør på Hana/Skei i perioden mars 1995 - oktober 1996.

I perioden 25.6-16.10.1996 som ble brukt for modellkalibrering av Svebetadfeltet, 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. Nedbørdata for korttidsmodellen av feltet som dreneres til

Svebestadkanalen er innhentet fra nedbørstasjon Aspervika der det foreligger data med IO minut-

ters oppløsning. Dette var nødvendig fordi feltet gir en veldig rask respons i Svebestadkanalen.

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

1.01. - 17.10.1996, viser god overensstemmelse mellom nedbør på disse to stasjonene. Mest ned-

bør falt 26. august med 55 mm i løpet av 4 timer. Også24 august (26 mm, varighet 8 timer) og 12.

oktober ( 42 mm, varighet 22 timer) hadde mye nedbør. Nedbørtilfellene 24. august, 26. august og

12. oktober er modellert.
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For å undersøke nedbørvariasjonene i feltet, er det satt ut volummålere, dvs kar som avleses

jevnlig mht oppsamlet volum. Målerne er plassert ved Hana høydebasseng, Stokkelandsvatnet,

Myra og Melshei, og kommer i tillegg til de lokale registrerende målerne på Skei og Hana.

Målerne er vist på kart i figur 2.6. Måleravlesningene viser at det ikke er større nedbørforskjeller i

området.

•.
•

" . '
j

' e • s .

Figur 2.6. Plassering av nedbørsmålere.

Kommunens nedbørmåler på Hana høydebasseng har kontinuerlige registreringer fra O 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, tabell 2.2, og videre NF-kurver, figur 2.7.
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Tabell 2.2. Beregnede gjentaksintervall for nedbør på Hana.

Varighet Nedbør i mm

(timer) 2 ar 5 år 10 år 20år 50år 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

Nedbørintensitet-varighet-frekvenskurver basert på Hana
nedbørstasjon, arene 1981-1996

1000

100

o
.c ..
0=.:
.c
o
a
C

10

10 100 1000 10000

minutt

Figur 2.7. !VF-kurver på timebasis for Hana nedbørmåler, Gumbel fordelt.
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2.4 Måling av vannføring

Måling av vannstand ved Sandvedparken og ved utløpet ved Stokkelandsvatnet har blitt foretatt i

perioden 04.03.1995 - 01.10.1996. Det er lagt tverrprofiler ved målestedene, og vannføringen er

målt ved hjelp av kommunens Ott-flygel ved seks ulike tidspunkter, hvorav fire med lav vann-

føring og to med høy vannføring, figur 2.8, 2.9.

Målingen av vannstand i Svebestadkanalen har blitt foretatt i perioden 25.6.96 - 17 .10.96. Den

14.9.96 hadde laggeren batterisvikt, slik at det i tidsrommet 15.9.96 - 1.10.96 ikke finnes

målinger. Overløpet i Svebestadkanalen er utført som en kombinasjon av V-formet og rektangel-

formet tverrsnitt med vannf øringsligningen som består av to segmenter.

På grunnlag av samtidige vannstands- og vannføringsmålinger er det laget vannføringskurver for

de målestedene, vedlegg 1. Tabell 2.3 viser ligningene for vannføring som er benyttet for å regne

om de løpende vannstandsregistreringene til vannføring.

Tabell 2.3. Vannføringsligninger for Stokkelandsvatn, Sandvedparken og Svebestadkanal.

Felt
Sandved arken
Stokkelandsvatn
S vebestadkanal

Referansehøyde h
h = 2.201
h = 18.212
h,= 19.810
segment 1
se ment 2

19.81 < h < 20.33
20.33 < h < 20.55

Vannføring
= 11.6669 (h-2.201) h '-662

= 6.4851 (h-18.212) h '-960

Q = 2.1056 (h-19.810) 2·5
9()1\

= 2.3831 (h-19.981) '72

der Q (m'/s) er vannføringen, h (m) er registrert vannstand på brett og h,er referansehøyde (null-

punkt).

19.1

t:
19

9 18.9
.c 18.80
o

18.7C  ,,...

s E 18.6U)
C

18.5C
c,s
> 18.4

18.3
18.2

0 0.5

Q=6.4851 (h-18.212 '.9602

X

1 1.5 2 2.5 3

a [m's]

3.5 4

X målt

....,._ vannføringskurw

4.5 5

Figur 2.8. Vannføringskurve for Stokkelandsvatn basert på målt vannføring 31. mai., 20. juni,

26. juli, 4. august, 19. oktober og 24. oktober 1995.



(9 a»Te
17

3.0
t: 2.99
.Q

2.8u,
o
C 2.7o.........
0 E 2.6C ....
C

2.56
>
t 2.4>»

':I-C 2.3.c
2.2

0 1

0=11.6669 (h-2.201) 1·6621

3 4 5

Q [m3/s]

X målt
At vannforin ski

2 6 7 8

Figur 2. 9. Vannføringskurve for Sandvedparken basert på målt vannføring 31. mai, 19. juni, 25.

juli, 4. august, 19. oktober og 24. oktober 1995.

Vannføringsdata viser at man må være kritisk til nøyaktigheten av vannføringskurver for de

ekstreme vannføringer. Det gjelder spesielt Sandvedparken. Vannstandsmålinger ved Sandved-

parken viser at vannføringskurven ikke er riktig ved de største registrerte vannføringene når tverr-

snittet flommer over. Hvis det skal etableres en permanent målestasjon ved Sandvedparken, bør

det da utarbeides et nytt måleprofil, helst med Crump-overløp.

2.5 Kalibrering av avrenningsmodeller

Det er gjennomført modellkalibreringer for det samlede avrenningsfeltet oppstrøms utløpet av

Stokkelandsvatnet, oppstrøms målestasjonen i Sandvedparken og oppstrøms målestasjonen i

Svebestadkanalen, (5), (6). Beregnet døgnavrenning er sammenlignet med målt avrenning for

perioden mars 1995 - mai 1996 for Stokkeland og Sandvedfeltet og for perioden juni- oktober

1996 for Svebestadfeltet. I tillegg er noen regnhendelser sommeren-høsten 1995 og 1996 plukket

ut for kalibrering av modellen ved korttidsavrenning. Korttidsmodellene for Sandvedfeltet og

Stokkelandsfeltet er kalibrert med en time som tidsskritt, mens Svebestadfeltet er kalibrert med 10

minutter tidsskritt.

Kalibrering av korttidsmodellene er utført for typiske avrenningssituasjoner om sommeren og

høsten-vinteren. Hendelser på tørr overflate som er typisk for sommeren og tidlig høst, vil gi

større avrenning etter utbygging. For større og langvarige regnvær om høsten og vinteren vil

grunnen bli vætet opp, slik at både tette og permeable flater deltar direkte i avrenningen. Derved

vil omforming til tette flater bety mindre for flomsituasjonen.

Kalibrering av korttidsmodeller og beregning av utbyggingens konsekvenser for vannføringen, er

gjort med bakgrunn i en begrenset antall regnhendelser. Regnhendelsene fra september 1995 og.
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august 1996 er plukket opp som representative for tørr situasjon, mens nedbørtilfellene i oktober

1995 og 1996 er valgt som representative for våt situasjon. De regnhendelsene plukket ut for

kalibrering av korttidsmodellene og beregning av urbaniseringens effekter på avrenningsforhold i

Sandvedfeltet og Stokkelandsfeltet er 14.09.95, 23.09.95 og 22.10.95 med tilsvarende gjentaks-

intervall henholdsvis to uker, 2 år og 20 år. Svebestad korttidsmodell er kalibrert mot regnhend-

elsene 24.08.96, 26.08.96 og 12.10.96 med tilsvarende gjentaksintervall henholdsvis 2-5 år.

Døgnmodeller

Figurer 2.10, 2.11 og 2.12 og tabell 2.4 viser resultater fra utførte kalibreringer av døgnmodeller.
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Figur 2.12. Kalibrert døgnmodell for Svebestadfeltet.

Tabell 2.4. Resultater fra kalibreringer - døgnmodeller.

Felt V. /V. R?

Stokkeland 1.00 0.82
Sandved 0.84 0.74

Svebestad 0.87 0.86

Korttidsmodeller

Figurene 2.13, 2.14, 2.15 og tabell 2.5 viser resultater fra utførte kalibreringer av korttids-

modeller.

Stokkelandsfeltet
Kalibrert korttidsmodell for hendelse 23.09.1996
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Figur 2.13.
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Kalibrert korttidsmodell for Stokkelandsfeltet, hendelse 23.09.1995.
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Sandvedfeltet
Kalibrert korttidsmodell for hendelse 23.09.1995
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Figur 2.14. Kalibrert korttidsmodell for Sandvedfeltet, hendelse 23.09.1995.

Sve be stadfeltet
Kalibret korttidsmodell for hendelse 24.8.1996
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Figur 2.15. Kalibrert korttidsmodell for Svebestadfeltet, hendelse 24.08.1996.

Tabell 2.5. Resultater fra kalibreringer - korttidsmodeller.

Hendelse
Felt

Stokkeland Sandved Svebestad
Inisialebetin etser Dato V /V R' V /V R' V /V R?

tørr-våt 23.09.1995 1.01 0.98 1.01 0.92
våt 22.10.1995 0.99 0.92 0.84 0.76
tørr 24.08.1996 1.17 0.81
tørr 26.08.1996 1.03 0.67
våt 12.10.1996 0.97 0.86
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3 VURDERING AV UTBYGGINGENS EFFEKTER PÅ FORANDRING I

FLOMPOTENSIALE I STORÅNA

For å kunne vurdere utbyggingens effekter i Storåna og Svebestadkanalen, ble avrenning for

dagens og framtidig situasjon simulert ved hjelp av kalibrerte hydrologiske døgnmodeller med

data for perioden 1981-1996. Resultatene er presentert som varighetskurver for de særskilte

feltene Sandved og Svebestad og ved utløpet av hele vassdraget ved Sandvedparken profil.

3.1 Sandvedfeltet

Utbygginger i Sandvedfeltet vil føre til en økning av tette flater fra dagens 16,5 % til 22,5 %. Inn-

deling av dagens og planlagt utbyggingsareal er vist i tabell 3.1.

Tabell 3.1. Dagens og planlagt utbyggingsareal i Sandvedfeltet (alle tall oppgitt i ha).

Tette flater Permeable flater Sum

For utbygging

Etter utbygging

76

104

385

357

461

461

% av tette flater

16,5

22,5

Varighetskurver for avrenning ved dagens og framtidig utbygging og avviket mellom dem er

fremstilt i figur 3.1. Ny utbygging vil øke vannføringen i vassdraget i 25 % av tiden. I 75% av

tiden blir vannføringen lavere enn før. Generelt viser beregningene en moderat økning for de

største flommene og en liten reduksjon i torrversavrenning.

Figur 3.2 viser effekten av urbanisering på avrenningsforhold i våt og tørr periode av året. I både

dagens og framtidig utbyggingssituasjon opptrer de største årlige avrenningstopper for simuler-

ingsperioden 1981-1996 i den våte perioden av året, definert fra september til mai. Disse toppene

er i dagens situasjon dobbelt så store som toppene i den tørre perioden, fra mai til september.

Beregningene for situasjonen etter utbygging viser en liten økning for de største toppene i våt

periode og en vesentlig økning for avrenningstoppene i tørr periode. Men til tross for en maksimal

økning på 200 1/s, vil avrenningstoppene i tørr periode etter urbanisering fremdeles ligge langt

under toppene i den våte perioden.
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Figur 3.1. Varighetskurver for avrenning ved dagens og framtidig utbygging i Sandvedfeltet

basert på hele perioden 1981-1996.
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Figur 3.2. Effekt av urbanisering på avrenningstopper i våt og tørr periode. De største simu-

lerte avrenningstopper før og etter utbygging i hvert år i perioden 1981-1996.
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3.2 Stokkelandsfeltet

Utbygginger i Stokkelandsfeltet vil føre til en økning av tette flater fra dagens 1,5 % til 6,5 %.

Inndeling av dagens og planlagt utbyggingsareal er vist i tabell 3.2.

Tabell 3.2. Dagens og planlagt utbyggingsareal i Stokkelandsfeltet (alle tall oppgitt i ha).

Tette flater Permeable flater Sum % av tette flater

Før utbygging

Etter utbygging

30

130

1940

1840

1970

1970

1,5

6,5

Varighetskurver for avrenning ved dagens og framtidig utbygging og avviket mellom dem er

fremstilt i figur 3.3. Generelt viser beregningene en stor økning for de største flommene og en

moderat økning for mellomstore regnskyll dominert av avrenning fra tette flater.
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Figur 3.3. Varighetskurver for avrenning ved dagens og framtidig utbygging i Stokkelands-

feltet basert på hele perioden 1981-1996.

Figur 3.4 viser effekt av urbanisering på avrenningsforhold i våt og tørr periode av året. I både

dagens og framtidig utbyggingssituasjon opptrådte de største årlige avrenningstopper for simuler-

ingsperioden 1981-1996 i våt periode, definert fra september til mai. Disse toppene er i dagens

situasjon mye større enn toppene i tørr periode, mai-september.
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I motsetning til fluktuerende, rask respons fra Sandvedfeltet, karakteriseres Stokkelandsfeltet med

en relatint jevn, langvarig respons. Vannføringsmålinger ved Stokkelands vatnet og Sandved-

parken 22.10.1995 viser godt forskjellen mellom disse to feltene. Den største avrenningstopp fra

Sandvedfeltet kom i løpet av den 22. oktober , mens avrenningen fra Stokkelandsfeltet steg i løpet

av denne dagen fra 1.000 1/s til 5.0001/s. Avrenningstoppen fra Stokkelandsfeltet kom den

23 .oktober og varte i nesten hele dagen.

Avrenning fra Stokkelandsfeltet styres av fylling og tømming av grunnvanns magasinet. Med ut-

bygging av tette flater med rask avledning til et overvannssystem og deretter til nærmeste vass-

drag, reduseres tilrenning til grunnvannsmagasinet. Dette vil påvirke både avrenningstopper og

basis avrenning. Basisavrenning fra Stokkelandsfeltet vil være mindre enn i dag. Utbygging vil

påvirke avrenningen ulikt avhengig av om nedbørhendelsens varighet og markas vannmetning.

I tilfelle langvarig nedbør over et døgn, som er typisk for høst og vinter, vil topper fra avrenning

fra tette flater komme før enn topper fra avrenning fra permeable flater. På grunn av stort perme-

abelt område, vil den forsinkede toppen fra permeable flater framdeles være større en avrennings-

toppen fra tette flater. Sammenlignet med dagens situasjon, vil denne avrenningstoppen fra per-

meable flater være redusert i samsvar med redusert infiltrasjon til grunnen på grunn av avledning

av nedbør fra tette flater.

I tilfelle kortvarig nedbør, typisk for sommer sesong, vil respons fra både permeable og imperme-

able flater komme i løpet av døgnet. Siden grunnvannsmagasinet er stort nok for å dempe kort-

varig nedbør, er avrenningstoppen fra permeable flater liten og tilnærmet lik basisavrenningen.

Denne toppen summeres med avrenningstoppen fra tette flater som i tilfelle kraftig regnskyll om

sommeren kan være stor.

Effekt av urbanisering på avrenningstopper i våt periode, varierer fra+ 540 til -70 1/s, figur 3 .4.

Sammenlignet med målt vannføring ved Sandvedparken 22.10.1995, da Storåna gikk over sine

bredder, vil den 8. største avrenningstoppen etter utbygging være 1% mindre. Toppene som er den

9., 10., 11. og 12. største i løpet av simulerte perioden 1981-1996, vil etter utbygging øke med 130

til 200 1/s og blir nesten like store som avrenning 22.10.1995, da Storåna gikk over sine bredder.
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Figur 3.4. Effekt av urbanisering på avrenningstopper i våt og tørr periode. De største

simulerte avrenningstopper i hvert år i perioden 1981-1996.

3.3 Hele vassdraget- Sandvedparken profil

Utbygginger i hele vassdraget vil føre til en økning av tette flater fra dagens 4,4 % til 9,6 %. Inn-

deling av dagens og planlagt utbyggingsareal er vist i tabell 3.3.

Tabell 3.3. Dagens og planlagt utbyggingsareal i hele vassdraget (alle tall oppgitt i ha).

Tette flater Permeable flater

Før utbygging

Etter utbygging

106

234

2325
2197

Sum

2431

2431

% av tette flater

4,4

9,6

Varighetskurver for avrenning ved dagens og framtidig utbygging og avviket mellom dem er

fremstilt i figur 3.5. Ny utbygging vil øke vannføringen i vassdraget i 40 % av tiden. I 60 % av

tiden blir vannføringen lavere enn før. Generelt viser beregningene en vesentlig økning for de

største flommene, en moderat økning for mellomstore regnskyll dominert av avrenning fra tette

flater og en liten reduksjon i tørrværsavrenning.
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Figur 3.5. Varighetskurver for avrenning ved dagens og framtidig utbygging i hele vassdraget

Sandvedparken profil, basert på hele perioden 1981-1996.

Simulert avrenning ved Sandvedparken er resulterende hydrogram fra to felt med helt forskjellige

karakteristikker. Slik som i dagens situasjon, vil avrenningen etter utbygging være preget av

avrenningsforhold i Stokkelandsfeltet.

For å vise nærmere forandring i avrenningstopper ved Sandvedparken, er to typiske avrennings-

situasjoner i våt og tørr periode av året plukket ut fra beregningsresultater.

Figur 3.6 viser simulert respons fra et sommerregn 18.7.1983, da det falt 35 mm nedbør. Respons

i dagens situasjon fra Sandvedfeltet Økte fra 0 til 400 1/s, mens respons fra Stokkelandsfeltet økte

fra 300 til 600 1/s. Bidraget i situasjon etter utbygging kommer først og fremst fra tette flater, 100

1/s fra Sandvedfeltet og 5001/s fra Stokkelandsfeltet, slik at avrenning ved Sandvedparken økte

fra 1000 til 1600 1/s.

Figur 3.7 viser respons fra en nedbørhendelse på våt mark da i løpet av to dager, 25.10 og

26.10.1983, falt henholdsvis 50 og 31 mm nedbør. Avrenningstoppen som kom 26. oktober, er

den største i hele simulerte perioden 1981-1996. Avvik mellom simulerte avrenningstoppene i

dagens situasjon og etter utbygging er bare 115 1/s.



27

4000

c::::J Sandvedparken profil idag

- Sandvedfeltet idag

3000 X Sandvedfeltet etter utbygging

in - Stokkelandsfeltet idag
2:. K Stokkelandsfeltet etter utbygging
o
.5 2000 _,._ Sandved parken profil etter utbygging
C:
C:
g
>ns

1000 x

C".) C".) C".) C') C') C') C') C".) C".) C') C".) C') C".) C') C".) C')

c0 ca CX! CX! CX) CX! CX! CX! CX! CX! c0 a:, CD CX! co CX!
r--- r--- r--- r--- r...: r--- r--- r--- r--- r--- r--- r...: r...: r--- r--- r---
0 o o 0 0 o 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
ei .... C\I c-; .,i I.() o r...: C0 a, ei 5 i c-; .,i L.O.... C\I C\I C\I C\I C\I

Figur 3.6. Simulert avrenning ved Sandvedparken før og etter utbygging ved regn på tørr mark,

hendelse 18.7.1983.

8000

0,

.5
C:
C:e
>ca

7000

6000

5000

4000

3000

c::::J sandvedparken profil idag

-- sandvedfeltet idag

X sandvedfeltet etter utbygging

-- stokkelandsfeltet idag

x stokkelands feltet etter utbygging

sandvedparken profil etter

2000

(') e e C') e C') C') C') C') C') C') C') C') C') (') C') C') C') C') C') C') C') C') C') C') (') C') C') c e e e e C') C') C')
co co co co co co co co co co co co co co CX) co co c0 co co co co co co c0 co co co co c0 co c0 co CX) co co
oi i i i 9 c i i i i i g i £ £ £ i .... i g° g° '0 ....
oi 5

c-; ui r...: ci ;: c-; i r...: oi ;j c Lri r...: oi 5 i t co a:i ei i i co a:i ei i s co C0 ei i t co a:i
C\I 0 0 0 0 .... C\I C\I C\I C\I 0 0 0 0 .... ..- C\I C\I C\I C\I C') 0 0 0 0

Figur 3.7. Simulert avrenning ved Sandvedparken før og etter utbygging ved regn på våt mark,

hendelse 25-26.10.1983.

Figur 3.8 viser avvik i avrenningstopper før og etter utbygging for hele året 1983. Dette året falt

1670 mm nedbør. Denne nedbørmengden var den 3. største i perioden 1981-1996. Mer nedbør

falt 1990 og 1992, henholdsvis 1760 og 1745 mm.
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Figur 3.8 Simulert avrenning ved Sandvedparken før og etter utbygging i hele året 1983.

Figur 3.9 viser effekt av urbanisering på avrenningstopper i våt og tørr periode av året. I både

dagens og framtidig utbyggingssituasjon opptrådte de største årlige avrenningstopper i simuler-

ingsperioden 1981-1996 i våt periode av året, definert fra september til mai. Disse toppene er i

dagens situasjon mye større enn toppene i tørr periode mai-september. Den t]erde største toppen i

våt periode og den andre og tredje største i tørr periode er større i dagens situasjon enn etter ut-

bygging. Dette avspeiler situasjonen når reduksjon i permeable flater i Stokkelandsfeltet har større

betydning for avrenningstopper enn bidrag fra avrenning fra tette flater.

Effekt av urbanisering på avrenningstopper i våt periode, varierer fra +500 til -250 1/s, figur 3.9.

Sammenlignet med målt vannføring ved Sandvedparken 22.10.1995, da Storåna gikk over sine

bredder, vil den 8. største avrenningstoppen etter utbygging øke 301/s. Toppene som er den 9.,

10. og 11. største i løpet av simulerte perioden 1981-1996, vil etter utbygging øke og blir nesten

like store som avrenning 22.10.1995 da Storåna gikk over bredder.
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4 TILTAK

4.1 Kontroll av tiltak for regulering av Stokkelandsvatnet

Stokkelandsvatnet har vesentlig kapasitet for å dempe avrenning i Storåna nedstrøms vatnet.

Derfor er tiltak for regulering av Stokkelandsvatnet meget aktuelt for å redusere negative effekter

av utbygging i nedslagsfeltet. Det er utført en foreløpig beregning av det potensiale som ligger i

Stokkelandsvatnet for redusering av vannføring i Storåna. Ved hjelp av nivå-vannføring relasjoner

som er bestemt på grunnlag av målinger utført i perioden 1995-1996 ved Stokkelandsvatnet og i

Sandvedparken, er nivå og vannføring ved Sandvedparken beregnet for forskjellige nivåer av

reguleringer i Stokkelandsvatnet.

Beregning er utført ved hjelp av døgnmodellen for perioden 4.3.1995 - 23.5.1996. Simulering er

utført for en vertikal luke ved utløpet av Stokkelandsvatnet, figur 4.1, med w henholdsvis 0.05,

0.10, 0.15 og 0.20 meter.

Siden man ikke får de største avrenningstopper ved døgnsimuleringen, er effekter i tillegg be-

regnet for korttidshendelse 22.10.1995, som gav flom i Storåna. Korttidssimuleringen er utført for

luke 0.2 meter som ved døgnsimuleringen gav en akseptabelt økning i vannstand i Stokkelands-

vatnet.

Resultater fra simulering vises i tabell 4.1 og 4.2. Figurer 4.2 og 4.3 viser effekter for alternativ 4.

Vertikal luke

Q=C,bwl2gY

C=YC/(d +C  WY )
Cc = 0.61

±
w

Figur 4.1. Reguleringskonstruksjon - vertikal luke.



31

Tabell 4.1. Effekter av regulering av Stokkelandsvatnet på Sandvedparken profil, perioden

4.03.1995 - 23.05.1996.

Luke Stokkelands vatnet Sandvedparken profil Reduksjon

Nivå, maks Qut,maks Q maks,målt Qmax,reg

Målt Regulert

[m] [m] [lis] [/s] [s] [%]

alt 1 0.05 3,09 1 309 2 402 60

alt 2 0.10 0.84 1,59 1 875 6 122 2 976 51

alt 3 0.15 1, 18 2 408 3 559 42

alt 4 0.20 0,97 2 904 4 136 32

Tabell 4.2. Effekter av regulering av Stokkelandsvatnet på Sandvedparken profil, hendelse

22.10.1995.

Luke Stokkelandsvatnet Sandvedparken profil Reduksjon

Nivå, maks Qut,maks Q maks,målt Qmax,reg

Målt Regulert

[m] [m] [1/s] [lis] [lis] [%]

alt 1 0.05 2,58 1 006 4 108 40

alt 2 0.10 0.88 1,52 1 779 6 880 4493 35

alt 3 0.15 1, 13 2 366 4 822 30

alt 4 0.20 0,92 2 829 5 097 26

Regulering av Stokkelandsvatnet vil dempe de største flomtoppene registrert i perioden 4.3.95 -

23.5.1996. Dersom vannstanden i Stokkelandsvatnet tillates øket til 0.92 m, dvs 0.04 m mer enn

det maksimale registrerte nivået 22.10.1995 som gav flom i Storåna, reduseres toppen ved

Sandvedparken fra 6880 til 5097 1/s.
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4.2 Estimat av behov for fordrøyning i Skaretfeltet og Bogafjellfeltet

Ny utbygging i Stokkelandsfeltet som er satt i gang skjer i Skaretfeltet som dreneres gjennom

Svebestadkanalen til Stokkelandsvatnet, og i Bogafjellområdet som ligger øst for Stokkelands-

vatnet og dreneres direkte til vatnet. Størrelsesorden av ny utbygging presentert som andel tette og

permeable flater er vist i tabell 4.3.

Tabell 4.3. Fordeling av impermeable og permeable flater i Skaret og Bogafjellfeltet ved ny

utbygging (ha).

gs,888,

Tette flater Permeable flater Totalt

Idag

1 Skaretfeltet til Svebestadprofilet 5 144 149

2 Bogafjell 3 155 158

Ny utbygging

1 Skaret

Trinn 1- Skaarlia øst 16 133 149

Trinn 2 -st Skaarlia øst 23 126 149

2 Bogafjell 63 95 158
5NT8,88.88.8....8YA,A8..14

I tillegg til ny utbygging av boligområder i Skaret, som vises i tabellen, er det planlagt en ny

riksveg, RV13. Deler av vegen vil ligge innenfor Svebestad nedslagsfelt. Totalt areal av vegen

som vil ligge innenfor Svebestadfeltet er 2.47 ha og består av hovedparsellen, rundkjøringen og

forbindelsesvegen mellom Skaret og den nye RV13. Dette arealet er ikke inkludert i utførte

simuleringer fordi det ikke eksisterer tekniske planer for håndtering av overvann fra vegen. Selv

om utbyggingen av RV13 ikke har stor betydning for avrenningsforhold i Svebestadfeltet, må man

i framtidig detaljert planlegging av nye veien analysere og vurdere to løsninger: med lokal

infiltrering og med ledningssystem.

Valg av metoder for analyse av urbaniseringens effekter på avrenningsforhold i Skaretfeltet og

Bogafjellfeltet er tilpasset feltenes egenskaper. Avrenningen varierer sterkt innenfor døgnet, fordi

feltene er små og responstiden er i størrelse minutter/timer. For hvert av disse områdene er for-

ventet økning i vannføring på grunn av ny utbygging simulert på grunnlag av tilgjengelige kali-

brerte korttidshendelser. De valgte hendelsene er fra torrversperioder. Gjentaksintervall for

hendelsene 24.08.1996 og 23.09.1995, som er brukt i beregningene, er 2 år.
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4.3 Skaretfeltet

Utbygginger i Svebestadfeltet vil føre til en økning av tette flater fra dagens 3 % til henholdsvis

11 % og 15 % med utbyggelse i Skaarlia Øst, kalt trinn 1 og øst for Skaarlia Øst, kalt trinn 2,
figur 4.3.

Figur 4.3. Ny utbygging i Svebestadfeltet.
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Estimat av forandring i vannføring ved utbygging av trinn 1 (Skaarlia øst) og trinn 2 (Øst for

Skaarlia øst) for nedbørtilfelle 24.8.1996, vises i figur 4.4. Maksimal vannføring ved Svebestad-

profilet vil øke fra dagens 3001/s til henholdsvis 800 og 11001/s med utbygging av trinn 1 og

trinn 2. På figur 4.5 er økt vannføring sammenlignet med målt vannføring i våte perioder når en

stor prosent av de permeable områder bidrar til avrenning, og tørre perioder i sommeren. Bildet

illustrerer godt at urbanisering vil øke hyppigheten av flommer i sommersesongen ved intensive,

men kortvarige regnskyll. Maksimal avrenning ved en nedbør på 2 års gjentaksintervall om

sommeren (24/08/96) blir med utbygging like stor som responsen fra nedbør med over 20 års

returperiode (26/08/96) ved dagens urbaniseringsgrad.
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Figur 4.4 Estimat av avrenning ved utbygging i Svebestadfeltet - tilrenning til profil

Svebestad, hendelse 24.08.1996.
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renning til profil Svebestad
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4.3.1 Dimensjonerende avrenning og fordrøyningsbelastning

Figur 4.6 viser simulert tilrenning til dagens fordrøyningsbasseng av 250 m' ved full urbanisering

i trinn 1 og trinn 2. Merk at "dagens avrenning" er neglisjerbar for denne regnhendelsen. Om man

ønsker å opprettholde dagens avrenning ved Svebestadkanalen, må fordrøyningsvolumet øke til

henholdsvis 2200 m' og 3700 m'.
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Figur 4.6 Simulert tilrenning til fordrøyningsbasseng i Skaarlia, hendelse 24.08.1996.

Forbrøyningsbaseng skal etableres ved siden av dagens bassenget. Ved etablering av et nytt

fordrøyningsbasseng under ballplass med areal 32x45 m, er nødvendig bassenghøyde ved

utbygging av trinn 1 og både trinn 1 og 2 henholdsvis 1.5 og 2.5 m.

4.4 Bogafjellfeltet

Estimat av forandring i vannføring og nivå i Stokkelandsvatnet ved utbygging i Bogafjellet,

simulert for nedbørtilfellet 23.09.1995, vises i figur 4.7.
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Figur4.7 Påvirkning av urbanisering i Bogafjell på vannstand og vannfring ved utlopet

av Stokkelandsvatnet, hendelse 23.09.1995.

Figur 4.8 viser påvirkning av ny urbanisering i Bogafjellfeltet på Sandvedparken profil som

forandring i hele hydrogrammet, nivået (%) og vannføringen (lis).
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Figur 4.8 Påvirkning av urbanisering i Bogafjellfeltet på vannstand og vannføring ved

Sandvedparken profil, hendelse 23.09.1995.
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4.3.1 Dimensjonerende avrenning og fordrøyningsbelastning

Resultater fra simuleringen som viser effekt av urbanisering i Bogafjell på vannføring ved utløpet

av Stokkelandsvatnet, kan ikke brukes som dimensjoneringsgrunnlag for fordroyningsmagasin

ved påslippspunktet fra Bogafjell. Vatnet demper tilrenningen slik at hvis man ønsker å opprett-

holde dagens vannføring ved utløpet av Stokkelandsvatnet, må det fordroyes mye større vann-

mengder enn dem som er beregnet ved hjelp av modellen som er kalibrert mot vannføringen ved

utløpet av Stokkelandsvatnet. I dagens situasjon kommer avrenningen fra Bogafjellområdet spredt

til vatnet. Det er umulig å vite hvordan vatnet transformerer innløpshydrogrammet fra Bogafjell-

området. Derfor er avrenningshydrogrammet fra Bogafjell ved påslippet til vatnet simulert ved

hjelp av det kalibrerte parametersettet for tidsforsinkelse for Svebestadfeltet. Dette parameter-

settet er definert mot målinger i Svebestadkanalen.

Figur 4.9 viser simulert framtidig tilrenning til fordroyningsmagasin ved påslippet av hele Boga-

fjellområdet, generert av hendelsen 23.09.1995. Denne hendelsen er ikke en typisk "sommer-

hendelse", men en overgang mellom tørr og våt sesong. Som dimensjonerende grunnlag for

magasinet brukes forskjellen mellom overvannsavrenning fra tette flater og dagens avrenning. Det

vises at hvis man ønsker å opprettholde dagens avrenning ved utløpet av Stokkelandsatnet, må

det fordrives 15 800 m'
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Figur 4.9

klokkeslett, tidsskritt 10 minutter

Simulert tilrenning til fordroyningsmagasinet Bogafjell, hendelse 23.09.1995.

Nødvendig volum for fordroyningsmagasin er beregnet ut fra relasjonen:

Magasinering = tilrenning - eksfiltrasjon

Resultater av beregning for to alternativer med ulike effektive overflater for eksfiltrasjon og med

samme eksfiltrasjon rate qeksfiltrasjon =3 mm/min som er brukt ved kalibrering av Stokkelands-

modellen, er vist i tabell 4.4 og figur 4.10.
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Tabell 4.4. Beregnet magasinering og tømmingstid for to alternativer for effektiv overflate for

eksfiltrasjon (qeksfiltrasjon = 3  mm/min).

Eksfiltrasjon rate 3 mm/min

Effektiv overflate for eksfiltrasjon

[m']

1500

6000

Q maks magasinert

[mJ

12.700

4.150

Tømmingstid

[døgn]

2,5

0,6

18000
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(simulerings tidsskritt 10 minutter)

Relasjon mellom magasinering, eksfiltrasjon og tømmingstid for to alternativer av

effektiv overflate for eksfiltrasjon (qeksfiltrasjon = 3 mm/min)

For fordrøyningsmagasinet på Bogafjell er det forutsatt bruk av masser fra utsprengte arealer i

utbyggingsområdet (8). Med forutsetning at effektiv porøsitet av disse massene er i størrelses-

orden 0.3, og at vertikal eksfiltrasjon gjennom bunnen er dominerende, blir nødvendig volum av

fordrøyningsmagasinet i alternativ 2 som har akseptabel tømmingstid:

alt 2 Effektiv overflate for eksfiltrasjon:
Q maksmagasinert - netto:
Magasineringskapasitet av fylling:

6000 m?
4150 m?
4150 X 3

6000 x h = 4150 x 3.0  2.07 m,

slik at total volum for fy Ilingen blir:

V = 6000 x 2.07 = 12.420 m'.
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VEDLEGG2 FILOVERSIKT

Stokkelandsfeltet Sandvedfeltet Svebestadf eltet Bogafjellfeltet

A) SINBAD

Nedbør og temperatur inngangsdata modata3 .dat modata3 .dat modata3 .dat

(binære filer)

Meteorologiske/hydrogeologiske hydparst.dat hydparsa.dat hydparsv .dat

data (txt filer)

Areal data (txt filer) fldpastn.dat fldpasan.dat fldparsa.dat

B) SINKAR

Karparametre sinnstt.dat sinnsat.dat sinnsv.dat

C) RESULTATER

dognst.xls dognsa.xls dognsvb2.xls

2-950927.xls 3-950927.xls sv24sve.xls

stokkhei.xis sa$stheln.xls

altregst.xls 2-950927 .xis

altrg2210.xls 3-950927.xls



Vannføringskurve for 029 .1 0.0.1001 .1

Periode 1 03.03.1995 - 25.10.1996
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Vannforingstabell for 029.10.0.1001.1 Stokkelandsvatnet Periode 1 03.03.1995 - 25.10.1996

Segment nr 1: Q = 6.4851 ( h -18.212 ) ** 1.9602 Gjelder høyde fra: 18.21 til: 28.21

Vannstand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18.20 0.000 0.000 0.001 0.002 0.006 0.011 0.017 0.024 0.033 0.044
18.30 0.055 0.068 0.083 0.098 0.115 0 .134 0.153 0.174 0.197 0.220
18.40 0.245 0. 271 0.299 0.327 0.358 0.389 0.422 0.456 0.491 0.527

18.50 0.565 0.604 0.645 0.686 0.729 0.774 0.819 0.866 0.914 0.963
18.60 1. 01 1. 07 1.12 1.17 1. 23 1. 29 1. 34 1. 40 1. 46 1. 53
18.70 1. 59 1. 65 1.72 1. 79 1. 85 1. 92 1. 99 2.07 2.14 2.21
18.80 2.29 2.37 2.45 2.52 2.61 2.69 2.77 2.85 2.94 3.03
18.90 3.12 3.21 3.30 3.39 3.48 3.58 3.67 3.77 3.87 3.96

19.00 4.07 4.17 4.27 4.37 4.48 4.59 4.69 4.80 4.91 5.03
19.10 5.14 5.25 5.37 5.48 5.60 5. 72 5.84 5.96 6.08 6.21
19.20 6.33 6.46 6.59 6. 72 6.85 6.98 7 .11 7.24 7.38 7.51



Vannføringskurve for O 2 9. 1 1 . 0. 1 0 0 1 . 1

Periode 1 03.03.1995 - 25.10.1996

Sandved parken
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Vannføringstabell for 029.11.0.1001.1 Sandvedparken Periode 1 03.03.1995 - 25.10.1996

Segment nr 1: Q 11.6669 ( h -2.201 ) ** 1.6621 Gjelder hoyde fra: 2.20 til: 12.20

Vannstand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.20 0.000 0.005 0.016 0.032 0.053 0.078 0.106 0.137 0.172 0.209
2.30 0.250 0.293 0.339 0.388 0.439 0.493 0.549 0.608 0.669 0.732
2.40 0.797 0.865 0.935 1.007 1.081 1.157 1.235 1.316 1.398 1.482

2.50 1. 57 1. 66 1. 75 1. 84 1. 93 2.03 2 .13 2.22 2.33 2.43
2.60 2.53 2.64 2.75 2.86 2.97 3.08 3.20 3.31 3.43 3.55
2.70 3.67 3.80 3.92 4.05 4.18 4. 31 4.44 4.57 4.70 4.84
2.80 4.98 5.12 5.26 5.40 5.54 5.69 5.83 5.98 6 .13 6.28
2.90 6.43 6.59 6.74 6.90 7.06 7.22 7.38 7.54 7.70 7.87

3.00 8.03 8.20 8.37 8.54 8. 71 8.89 9.06 9.24 9.42 9.59
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