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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 Landbrukshøgskole (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
(NINAfNIKU), 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 ofall 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 Uord forsk), 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 (NINAJNIKU), Norwegian Computing Center (NR). Directorate for Nature Management
(DN), Eastern Norway Research Institute (F) and the Universities of Oslo and Bergen.
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FORORD

Denne rapporten inngår i et prosjekt (F4) i F-gruppas arbeid i HYDRA-programmet, hvor
kunnskapsgrunnlaget vedrørende effekten av vassdragsreguleringer og flomsikringstiltak på
flomforhold videreutvikles. Prosjektet F4 tar for seg effekter av flomsikringstiltak på flomforløpet
nedstrøms. Det er to typer flomsikringstiltak som behandles - senkingstiltak og flomverk.

Den positive effekten for flomforholdene lokalt er naturlig nok mest i fokus ved gjennomføring av
flomsikringstiltak. Det har likevel i flere sammenhenger vært fokusert på mulige negative
konsekvenser av flomsikringstiltak på flomforholdene nedstrøms. De analyser som er gjort i dette
prosjektet er de mest omfattende som er gjort her i landet innenfor temaet. Vi mener arbeidet gir et
forbedret grunnlag for vurdering av nedstrøms konsekvenser av flomsikringstiltak generelt. Hvordan
tiltakene virker sammen med andre menneskelige inngrep vil bli analysert i sluttfasen av HYDRA,
gjennom et større modellarbeid.

Prosjektet er inndelt i fem delprosjekter:

Forstudium; oppsummering av kunnskapsstatus på området. [HYDRA-notat nr 2/1997]
Effekter av flomverk på flomforløpet. [HYDRA-notat nr 5/1999]
Effekter av senkingstiltak på flomforløpet. [HYDRA-notat nr 6/1999]
Utforming av nødoverløp på flomverk og effekt på ulike flomforhold. [HYDRA-notat nr 7 /1999]
Hydrodynamisk modell for Glomma mellom Kongsvinger og Øyeren. [HYDRA-notat nr 8/1999]

Det leveres en sluttrapport "Effekter av flomsikringstiltak på flomforløpet" (HYDRA-rapport in prep.)
som sammenstiller resultatene fra alle delprosjektene.

Med dette rapporteres fra delprosjekt nr 5, som beskriver oppbyggingen av en hydrodynamisk modell
for Glomma mellom Kongsvinger og Øyeren, inkludert Vorma.

Oslo, 7. desember 1999

C'  ,-

h -«(awe' s¥
Hallvard Berg · )
prosjektleder \/
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1 INNLEDNING.

1.1 Bakgrunn.

Dette prosjektet er utført som en del av forskningsprosjektet HYDRA, og formålet er å utvikle en
hydrodynamisk modell for en strekning i nedre deler av Glomma. Denne modellstrekningen skal, sammen
med en modell for Glomma mellom Elverum og Kongsvinger kraftverk [Haddeland og Hoydal, 1999],
brukes i arbeidet med en vassdragsmodell for hele Glommavassdraget.

1.2 Forskningsprosjektet HYDRA.

HYDRA er et forskningsprogram om flom, initiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i
begynnelsen av 1995. HYDRAs arbeidshypotese er at summen av alle menneskelige inngrep, i form av
arealbruk, reguleringer, flomverk og så videre, kan ha økt risikoen for oversvømmelser.
Forskningsprogrammet legger et grunnlag for å teste denne hypotesen.

Hydra er inndelt i 7 arbeidsområder hvorav ett er flomdemping, flomvern og flomhåndtering. Denne
rapporten inngår i det såkalte F-området hvor kunnskapsgrunnlaget vedrørende effekten av
vassdragsreguleringer og flomsikringstiltak på flomforhold videreutvikles.

2 PROSJEKTBESKRIVELSE.

2.1 Målsetting og avgrensing.

En hydrodynamisk modell er brukt for %sette opp en modell for Glomma og Vorma, mellom Kongsvinger
kraftverk, Mjøsa og Øyeren, se figur 2.1.

A '
<9

.I'
t

t
t

/
/

/
/

t
t

t
t

t
t

/
t

/
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

Glommavassdraget

Mjøsa Storsjøen

Vorma

Kongsvinger
kraftverk

Glomma

TEGNFORKLARING:

•- Vann

Øyeren N Elv

Figur 2.1: Studieområdet. 0 25 km

Målestokk



Modellen er laget for å inngå som en del av Glommamodellen som skal brukes av modellgruppa i
HYDRA.  For denne delen av vassdraget ble det besluttet å sette opp en hydrodynamisk modell, for bedre
å kunne beskrive de hydrauliske forhold i denne viktige elvestrekningen. Dette gjelder spesielt den
naturlige flomdempingen i Storsjøen, og samløpet mellom Vorma og Glomma.

Modellen som er bygd opp gir ikke absolutte eller helt nøyaktige svar. Kravene til inngangs- og
kalibreringsdata, og selve modelleringsarbeidet for en slik modell er større enn det som kan gjennomføres
i HYDRA-programmet. Modellen vurderes likevel gi tilfredsstillende nøyaktighet til å teste HYDRAs
arbeidshypotese.

2.2 Beskrivelse av studieområdet.

Studieområdet er en del av Glommas nedbørfelt, se figur 2.1. Avstanden mellom Kongsvinger kraftverk
og Øyeren, langs Glomma, er ca. 70 km. Elva Vorma, som renner fra Mjøsa og ut i Glomma ved
Vormsund, er ca. 33 km lang. Glommas feltareal ved utløp i Øyeren er 38824 km?.

Følgende målestasjoner for vannstand er brukt i prosjektet; Skarnes, Sagstua, Ertesekken og Krkfoss, se
figur 2.2. Fra disse målestasjonene er det også tilgjengelig vannforingsdata'. Vannstand i Mjøsa registreres
ved Hamar. Figur 2.2 viser også plasseringen av kraftverkene som finnes innenfor studieområdet:
Kongsvinger kraftverk, Funnefoss, Svanfoss, Rånåsfoss og Bingsfoss.
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Figur 2.2: Målestasjoner og kraftverk i studieområdet.

1 I rapporten refereres det flere ganger til observerte vannføringer. Egentlig er det vannstand som er observert, mens
vannføringene er avledet ved hjelp av vannføringskurver.
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Vorma møter Glomma ved Årnes som ligger mellom kraftverkene Funnefoss og Rånåsfoss. LRV (laveste
regulerte vannstand) for Mjøsa er kote 119 .33, som er omtrent den høyden overvannet på Rånåsfoss ligger
på det meste av året. Dette betyr at det hender en sjelden gang at når Mjøsa er nede ved LRV og det
opptrer flom i Glomma, kan vann renne fra Glomma inn i Mjøsa.

Storsjøens areal er 44 km, og drenerer i normalsituasjoner til Glomma via Opstadåa ved Skarnes. På
grunn av liten høydeforskjell mellom Storsjøen og Glomma ved Skarnes, strømmer det under
flomepisoder vann fra Glomma og inn i Storsjøen. Storsjøen virker altså som et naturlig
flomdempingsmagasin. Det er beregnet at maksimum vannføring fra Glomma og inn i Storsjøen under
flommen i 1995 var ca. 400 m3/s [Solvik, 1996].

3 DATAGRUNNLAG

3.1 Hydrologiske data.

Kulminasjons vannfringer for flommen i 1995 ved ulike steder i studieområdet er gitt i tabell 3.1.
Hydrogrammene for Kongsvinger kraftverk og Ertesekken er vist i figur 3.1. Dataene er hentet fra NVEs
database (Hydra II). Alle verdier er døgnverdier. Flommen i 1995 er estimert til ha et gjentaksintervall
mellom 100 og 200 år i Glommas hovedløp [Erichsen, 1995]. Maksimum tilløp til Øyeren i juni 1995 er
beregnet til å være 4250 m'/s [Erichsen og Krokli, 1996].

Tabell 3.1: Vannføringsdata,juni 1995 (m3/s).
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Figur 3.1: Hydro gram, Kongsvinger kraftverk og Ertesekken, våren 1995.

Ut fra vannstandsobservasjoner i 1995 er det laget et flomnivellement som viser et lengdeprofil av
maksimum vannstand under flommen.
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3.2 Terrengdata.

Tverrprofilene som er brukt i dette prosjektet, er målt opp på ulike tidspunkt. Mellom Kongsvinger og
Skarnes, og i Opstadåa, ble tverrprofilene målt opp i 1997. Mellom Skarnes og Funnefoss er profilene fra
1943, mens de mellom Mjøsa og Rånåsfoss ble målt opp rundt 1970. Nedstrøms Rånåsfoss er profilene en
blanding av profil tatt fra bunnkotekart tegnet i 1920, og profil målt opp mellom 1985 og 1997.

I løpet av flommen i 1995 ble det tatt vertikalfoto av elva så nær kulminasjonen som mulig. Ut fra
flybildene er flomutbredelsen digitalisert, og det er laget et flomarealkart som viser maksimum vannstand
under flommen.

4 PROBLEMLØSING.

4.1 Modellverktøyet Mikell.

Mike11 er en hydrodynamisk modell utviklet ved Dansk Hydraulisk Institutt. Modellen er basert på en
numerisk løsning av fullstendige, ikke-lineære St. Venants ligninger for en-dimensjonal, ikke-stasjonær
vannføring (bevaring av masse og lineær bevegelsesmengde (impuls)) [Dansk Hydraulisk Institutt, 1995].

Beregning av vannstand og vannføring blir foretatt i punkter som vist i figur 4.1. Punkter merket 'h'
tilsvarer lokaliseringen av tverrprofiler i elva som er lagt inn i modellen. Her beregnes vannstander. Midt
mellom tverrsnittene beregnes vannforing (). Inngangsdata til modellen er vannforings- og/eller
vannstandsserier, tverrprofiler, ruhetskoeffisienter og eventuelt terrengdata.

h Q h

h

Q

I
I

h
Q

h

Figur 4.1: Beregningspunkter i elvestrekning, Mike 11.

4.2 Forutsetninger og forenklinger.

Mikel1 er en €n-dimensjonal modell, og folgelig er vannstromningen i modellstrekningene forutsatt €n-
dimensjonal. Dette medfører en antagelse om at trykkfordelingen i et snitt i elva er hydrostatisk, noe som
skulle være greit i et elveforlop som er såpass rolig og sakteftytende som disse områdene i
Glommavassdraget er.

Det er i modellarbeidet ikke tatt hensyn til eventuelt vann som trenger inn under flomverkene
(grunnvannsstrømning). Infiltrasjon i grunnen på elveslettene er det heller ikke tatt hensyn til.
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4.2.1 Mode/loppsett.

De fleste broene i området er tatt hensyn til, men de er ikke fullstendig beskrevet (brokar og pillarer er
utelatt) i modellen.

Modellen er kalibrert mot flommen i juni 1995 (100-200-årsflom). Dette betyr at modellen er kalibrert
mot store vannføringer og vannstander, og vil følgelig ikke gi like gode resultater på normal- og
lavvannføringer.

4.2.2 Grensebetingelser.

Tillopshydrogrammet til modellen er satt lik observert vannføring ved Kongsvinger kraftverk. Figur 3.1
viser hydrogrammene ved Kongsvinger og Ertesekken. For Mjøsa og Øyeren er grensebetingelsene lagt
inn som vannstander i form av tidsserier. Ved Funnefoss, Rånåsfoss og Bingsfoss er de respektive
flomkapasitetskurver brukt i modellen. Flomkapasitetskurven gir sammenhengen mellom vannstand i
magasinet og dammens avledningskapasitet (åpne luker og overlop). For Svanfoss er de 4 lukene og
omløpstunnelen modellert, og styringen ligger inne som tidsserier.

Lokaltilsiget mellom Kongsvinger kraftverk og Funnefoss er antatt å være proporsjonalt med
vannføringen ved Sagstua (elv inn i Storsjen), det vil si det er gjort en enkel arealskalering. På samme
måte er lokaltilsiget i Vorma, og mellom Funnefoss og Øyeren, antatt å være proporsjonalt med
vannføringen ved Kråkfoss.

4.2.3 Kalibrering.

Modellen er kalibrert mot flommen i 1995, ved hjelp av flomkartet, observerte kulminasjonsvannstander
ulike steder langselvestrekningen (flomnivellement), og vannforings- og vannstandsdata fra
målestasjonene. Manningtallet (et tegn på ruhet) er brukt for åjustere vannføring og vannstand slik at det
er best mulig samsvar med de observerte dataene. I området mellom Kongsvinger kraftverk og Skarnes,
samt i Opstadåa, er Manningtallet satt til 25, mens det fra Skarnes til Øyeren er satt til 30 med unntak av
noen profiler mellom Rånåsfoss og Bingsfoss hvor ruheten er økt noe. I Vorma varierer ruheten mellom
25 og 30. På elveslettene er Manningtallet satt til en tredjedel av verdien i elveløpet. Dette ligger innenfor
de verdiene som er anbefalt i litteraturen [Chow, 1959].
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Figur 4.2: Observert og simulert vannføring, Skarnes, 1995.
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Figur 4.3: Beregnet og simulert vannføring inn i Storsjøen, 1995.

Figur 4.2 viser simulerte og observerte vannføringer ved Skarnes, mens figur 4.3 viser beregnet [Solvik,
1996] og simulert vannføring inn i Storsjøen under flommen i 1995. Figurene viser at de simulerte
vannføringene inn og ut av Storsjøen, og videre nedover Glomma ikke stemmer helt overens med
observert vannføring ved Skarnes, og beregnet vannføring inn i Storsjøen. Det finnes usikkerheter både i
simuleringene og i observasjonene, og forskjellene i observert og simulert vannføring regnes ikke å være
av stor betydning for formålet med modellen.

Simulert kulminasjonsvannstand ved Årnes, etter samløpet Vorma/Glomma, stemmer bra med observert
kulminasjonsvannstand i 1995. Det er også rimelig samsvar mellom simulert og beregnet [Erichsen og
Krokli, 1996] tilløp til Øyeren.

5 LEVERANSE TIL MODELLGRUPPA.

Til modellgruppa i HYDRA er det levert en Mike 11-modell for strekningen Elverum - Mjøsa - Øyeren.
Det vil si at modellen som er utviklet i dette delprosjektet, er satt sammen med modellen beskrevet i
HYDRA-notat 5/99 [Haddeland og Høydal, 1999]. Mikel 1-modellen er satt opp for tre flommer: 1995,
1984 og 1967. Modellgruppa setter så Mikel 1-modellen sammen med en annen vassdragsmodell, for å
simulere to tilstander i vassdraget: Dagens tilstand og uregulert tilstand. Modelloppsettet for de to
tilstandene i Mike 11 er beskrevet under.

5.1 Modelloppsett.

5.1.1 Fellesfor begge oppsettene.

I de områdene av elvestrekningen der det ikke er flomverk eller dammer, er de samme tverrprofil brukt i
begge oppsettene. Det er altså ikke tatt hensyn til forandringer i elveløpet på grunn av erosjon, pålagring
og forbygninger. Lokaltilsiget er skalert ut fra målestasjoner for vannføring (vannstand) i området. Samme
lokaltilsig er brukt både for dagens tilstand og uregulert tilstand for de ulike flommene.
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5.1.2 Spesielt for dagens tilstand.

Flomkapasitetskurven ligger inne for kraftverkene, bortsett fra for Svanfoss der 4 luker ( 1995, 1967) eller
3 luker og 1 sluse (1984) og omløpstunnelen (alle flommer) er modellert, og styringen ligger inne som
tidsserier. Etter avtale med modellgruppa er alle flomverkene antatt å være høyere enn vannstanden i elva,
dette for å gjøre sammenligningene mellom regulert og uregulert tilstand mer enhetlig. I virkeligheten vil
flomverk overtoppes, eller det oppstår brudd i dem, når vannføringen overskrider dimensjoneringskriteriet
(for eksempel ved en flom som i 1995). Effekten av dette er beskrevet nærmere i HYDRA-notat 5/99
[Haddeland og Høydal, 1999].

5.1.3 Spesielt for uregulert tilstand.

I uregulert tilstand er alle kraftverkene tatt bort, og et tverrprofil som beskriver elvetverrsnittet der
kraftverkene ligger nå, er lagt inn i stedet. Flomverkene er tatt bort, og elveslettene lagt inn i stedet. Fra
modellgruppa ble det levert en vannføringskurve for vannføring ut av Mjøsa i uregulert tilstand. Denne
vannføringskurva er lagt inn i modellen uten at det i dette prosjektet er tatt stilling til om kurva gir riktige
resultater for vannføringen ut av Mjøsa.
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