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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 pa 3 ar, med avslutning medio 1999, 0g en kostnadsramme pa 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

• Miljovirkninger 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 undersokelse (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-
tenei 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 (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 (F) and the Universities of Oslo and Bergen.
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Forord

"Flomdempning i regulerte vassdrag" inngår som delprosjekt F3 i HYDRA-
programmet. Det ble startet i september 1996. Det overordnete prosjekt er kalt
"Flomdempning, flomvern og flomhandtering" med Dan Lundquist som
prosjektleder.

EnFO har bevilget midler som i hovedsak er kommet fra Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk til denne delrapporten.

Tidligere er det skrevet to SINTEF-rapporter i delprosjekt F3. Modellstrukturen av
Gudbrandsdalslågen er beskrevet i en rapport (Wathne og Alfredsen 1997), også utgitt
som notat nr 7 /97 i HYDRAs egen publikasjonsserie. En hovedrapport (Wathne og
Alfredsen 1998) gir resultatet av å simulere 1995-flommen i Gudbrandsdalslågen med
og uten den eksisterende regulering. Den er utgitt som rapport nr F03 i HYDRAs
sene.

Knut Alfredsen har stått for programutviklingen som en del av arbeidet på sin
doktorgrad ved Institutt for vassbygging, Norges teknisk-naturvitenskapelige
uni vers i tet (NTNU).

HYDRA-programmets modellgruppe har levert data om nedslagsfelt og målestasjoner
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Sammendrag

Rapporten inngår i delprosjekt F3, "Flomdempning i regulerte vassdrag", som er en
del av det overordnete prosjekt "Flomdempning, flomvern og flomhandtering" under
HYDRA-programmet. Det primære målet med delprosjektet har vært å finne effekten
av regulering på flommer i Gudbrandsdalslågen. Metoden er i denne rapporten
overført til Namsen men er begrenset til 2 vise hvordan vassdraget representeres i
regnemodellen og hvilke data som det er behov for.

Hensikten er avise hvordan vassdraget kan modelleres for å analysere effekten som
vannkraftsystemet i Namsen vil ha på flommer. Framgangsmåten er basert på en ny
distribuert vassdragsmodell for å simulere flommer. Modellen er utviklet som en
objekt-orientert modell med fire uavhengige hoveddeler:

• Vassdragets struktur (klasser av objekter)
• Beregningsmetoder (hydrologiske og hydrauliske simuleringer)
• Data
• Prosedyrer for styring av beregningene

Databehovet omfatter faste parametre til å beskrive systemet samt tidsserier for
simuleringen:

• Data om nedbørfeltene for å beregne tilsig
• Tilsigsdata fra målestasjoner
• Data om elvestrekningene for å beregne ruting
• Magasinkurver
• Utlopskarakteristikk for magasin i regulert og uregulert tilstand
• Kapasitet på overføringer i kraftverksystemet

Hovedsaken med rapporten er å angi de data som trenges for å foreta en analyse. De
viktigste faste data om systemet er inkludert. Tilsigsdata er ikke innhentet annet enn
ved å identifisere de aktuelle målestasjonene. Selve beskrivelsen av dataene er
kortfattet. En mer detaljert presentasjon er gitt i hovedrapporten fra delprosjektet,
Wathne og Alfredsen (1998).
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Summary

The report is part of the documentation of the project "Flood reduction in regulated
rivers" under the HYDRA research programme. The principal purpose of the project
has been to determine the effects of the hydropower regulation on floods in the river
Gudbrandsdalslågen in Norway. The method is here applied to another river, Namsen,
but the report is limited to the system representation of the river and a description of
the data needs.

The purpose is to show how the river can be modelled in order to analyse the effect of
the hydropower system on floods. The method is based on a new distributed as
opposed to a lumped model. It has been developed for the purpose of simulating the
progress of a flood down the river. The model is object-oriented with four
independent modules:

• Schematic structure of the river (classes of objects)

•
• Computational routines (hydrologic or hydraulic simulations)
• Data
• Routines for administration of the computations

The data requirements include parameters to describe the physical system and time
series to drive the simulation:

• Data about the drainage areas to compute the runoff
• Time series of runoff from designated gauging stations
• Data about the river to compute the routing
• Reservoir curves (volume, surface area)
• Discharge characteristics for reservoirs in the present regulated state or in the

original natural state
• Capacity of other transfers in the hydropower system (tunnels, hydropower

stations)

The main purpose of the report is to present the data necessary to carry out the
analysis. The main characteristics of the system have been included. Runoff data have
not been incorporated other than by designating the appropriate gauging stations. The
description of the data is brief. More details are provided in the main report from the
subproject, Wathne and Alfredsen ( 1998).
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1. Beregningsmodellen

1.1 Formål

Vassdragsmodellen simulerer transporten av vann i et regulert vassdrag som består av
naturlige og konstruerte vannveier. Modellen tillater stor fleksibilitet for å kunne
analysere et vilkårlig vassdrag. Elementene i strukturen er de fysiske komponentene
som vi finner i et vassdrag. Følgende typer er tilstrekkelige til analysere flommer og
effekter av regulering:

• El vestrekninger
• Tunneler
• Nedslagsfelt
• Kraftverk
• Magasin og sjøer
• Luker og overløp

1.2 Beregningsmetoder

Vassdragsmodellen er den overordnete simulering som styrer beregningene i de
enkelte komponentene. Det må legges inn et sett med beregningsmetoder i
programmet for akunne foreta tekniske, økonomiske eller andre analyser på de ulike
fysiske komponentene. Hvilke beregningsmetoder som anvendes i en gitt modell,
avhenger av det problemet som foreligger. Følgende beregningsrutiner er aktuelle for
å simulere flommer:

• Tapping fra magasiner (manovreringsreglement, overlopsformel).
• Ruting av flomtopper gjennom magasin og innsjøer (level pool ruting).
• Ruting av flomtopper i elver (f.eks. Muskingum-metode).
• Hydrauliske beregninger av tunneler (f.eks. Mannings formel).

Beregningsmetodene som ligger inne i en modell, kan anses som verktøy til bruk på
de delene av vassdraget der vedkommende beregning er aktuell. Det foretas en
kontroll av at komponenten har de rette egenskaper og at alle nødvendige data er
tilgjengelig, f.eks. at en tunnel har de data som gjør det mulig aberegne strømning i
fylte tverrsnitt.

1.3 Datatyper

Inngangsdata til vassdragsmodellen kan deles inn i to hovedkategorier som internt i
programmet behandles hver for seg:

Faste data
En rekke konstanter til å angi det fysiske systemet utgjør en del av
inngangsdata. Det omfatter den nødvendige kvantitative beskrivelsen av de
enkelte komponenter ved hjelp av parametre så som størrelse, geometri og
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andre fysiske karakteristika. Noen av disse er målte verdier, f.eks.
magasinkurver (areal, dybde), tverrprofiler i ei elv, areal av et nedslagsfelt.
Andre parametre er avledet, f.eks. kapasitet av tappeorganer, Mannings faktor
for tunnel og elv, samt Muskingum-parametre. Viktige data er
utløpskarakteristikkene fra magasinene.

Variable data
Den andre hovedkategorien er de variable som generelt endrer seg fra et
tidsskritt til det neste. Noen av disse variable er resultatene av simuleringen, så
som vannstand og vassføring. De variable data må ha initialverdier som
beskriver status i systemet når simuleringen starter. Disse kan være gitt enten
som standardverdier i programmet eller som spesifikke verdier i inngangsdata.
Nødvendige inngangsdata omfatter tilsigsserier.

Hvis formålet med simuleringen er abestemme effekten av regulering, må det foretas
to simuleringer av et vassdrag for en gitt tidsserie. Den ene tar hensyn til de
reguleringer som finnes i vassdraget, mens den andre simuleringen gjenskaper
vassdraget slik det ville ha vært i uregulert tilstand. Effekten av at vassdraget er
regulert framstår da som forskjellen mellom de to simuleringene. Alle variable data og
de fleste faste data er felles for begge simuleringene. Magasinene derimot vil før
reguleringen vil være naturlige innsjøer med en annen utløpskarakteristikk enn
etterpå.
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2. Namsen-vassdraget

2.1 Beskrivelse

Figur 1 er et kart over nedslagsfeltet til Namsen. Det viser kraftverkene og NVEs
målestasjoner. Elva har en lengde på 170 km fra Namsvatn til utløpet i Namsfjorden ved
Namsos. Namsvatnet ligger pa 440 moh. Hele nedslagsfeltet er pa 6298 km'.

Namdalen ligger på grensen mellom kyst- og innlandsklima og har dermed store variasjoner i
værforholdene. Gjennomsnittlig nedbørsmengde er 1533 mm pr. år ved Overhalla og 1121 mm
pr. år ved Namsskogan. Generelt er nedbøren høyere på vestsiden enn på østsiden av elva.

Namsen har forholdsvis store svingninger i vannføringen. For perioden 1966- 73 er den
regulerte vintervannføringen større enn den uregulerte, mens den sene vårflommen (juni - juli)
er mindre.

I Namsen har det vært store og hyppige flommer. De største flommene har inntruffet i
vinterhalvåret og har vært forårsaket av mildvær og nedbør i kombinasjon med snøsmelting.
Nokså typisk er det at vannføringen øker hurtig mot flomtoppen, og at den deretter avtar nokså
raskt etter at nedbøren har sluttet.

Sjøarealet utgjør omtrent 16% av nedbørfeltet. Namsvatnet og Tunnsjen er de største sjøene
med areal på henholdsvis 39,0 og 90,6 km5, men de ligger i utkanten av nedbørfeltet. Flom-
dempningseffekten av sjøene vil derfor være nokså begrenset under langvarige og kraftige
nedbørperioder.

Namsen er regulert ved hjelp av en rekke kraftstasjoner i hoved- og sidevassdrag. Fra
Namsvatn går det bare 8 m'/s ned hovedløpet av elva, mens resten av tilsiget overføres til
Tunnsjen via Limingen som ligger utenfor Namsenvassdraget, som vist i Figur 1. Den midlere
produksjon i vassdraget er på 1662 Gwh pr år. Den vesentlige del av dette produseres i tre
kraftstasjoner langs Tunnsjoelva. Langs hovedløpet av Namsen ligger det fire elvekraftverk.

I forbindelse med analysen av Gudbrandsdalslågen ble den store flommen i 1995 benyttet til å
trekke slutninger om flomdempning som en effekt av regulering. På en tilsvarende måte bør det
for Namsens vedkommende plukkes ut bestemte flomepisoder der det foreligger gode data
både av tilsig og av resultatflom. Det er foreslått å vurdere flomdempning ved ulike flomtyper
så som 10-års flom, I 00-års flom og 1000-års flom i tillegg til historiske flommer, Sand,
Killingtveit, Guttormsen ( 1987).

Vannmerket ved Bertnem (merket 1338 i Figur 1) vil være et naturlig sted å sammenligne
resultatene med og uten regulering. Dette er i nærheten av flomutsatte områder, samtidig som
det foreligger en god måleserie for dette punktet.
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Tabell I Delfelt langs Namsen

Punktnavn Felt nr. Nedstrøms punkt
Avst. fra utløp

(km)

Namsvatn NI Utlo fra Namsvatn til Namsen 170,485
Namssko an N2 Ved tettstedet 134,245
Lassemoen N3 Utlo av Tunns oelva i Namsen 99,345

0

N4 Dam/kraftverk 92.715Asmulfoss
Aunfoss N5 Dam/kraftverk 83,020
Øvre Fiskumfoss N6 Dam/kraftverk 73,660
Nedre Fiskumfoss N7 Dam/kraftverk 71.730
Gron N8 Utlo av Sandd9la/Luru 58,200
Bertnem N9 NVEs malestas on 39,400
Overhalla NIO Utdo av Bora 32,200
Namsos NI I Utlo av Namsen i N amsf orden 0.0

Tabell 2

Sideelv

Tromselva

Tunnsjelv

Tunnsjoelv

Tunnsjoelv

Lindseta

Grondalsel
V

Neselva

Sanddola
Luru

Sanddola

Bjora

Delfelt langs sideelver

Felt nr. i Nedstrøms punkt

Sl

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8
S9

SlO

S 11

; Tunnsjofoss kraftverk,
I o strøms ende av felt S3

Grondalsdammen, oppstroms
ende av felt S4

I Beskrivelse

i Utløp i Namsen, nedstrøms ende 
I 

Hele
av felt N3

Oppstroms Tunnsjofoss
kraftverk
Mellom Tunnsjofoss
kraftverk og
Grondalsdammen

' Utlop i Namsen, nedstrøms ende
av felt N3

Utlop i Namsen, nr nedstrims
i ende av felt N3
! Utløp Namsen, nær nedstrøms
! ende av felt N3

Utløp Namsen, mellom Hele
! nedstrøms ende av felt N5 o N6
Formofoss
' Formofoss
; Utløp i Namsen, nedstrøms ende
; av felt N8
' Utlop i Namsen, nedstroms ende

av felt NIO

Mellom Grondalsdammen og
Namsen

Hele

Hele

-

O stroms Formofoss
O stroms Formofoss
Mellom Formofoss og
Namsen

Hele
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Tabell 3 Delfelt, karakteristiske verdier

Felt REGINE Feltareal
Hoyde- Spesifikt Målestasjon

Stedsnavn differanse avlop for
nr. nr. (km5)

(moh) (/s/km5) tilsigsdata
Namsvatn Nl 139.H 700,00 448-1682 50,12 I 687
Namssko an N2 139.F3 I 410,65 220-1400 49,28 945
Tromselva Sl 139.ElZ 117,67 100-1048 45,34 2003
Lassemoen N3 139.El 671,89 100-1682 53,14 I 945
Lindseta S5 139.E2A : 224,58 120-840 48,72 2003
Tunns 'ofoss S2 139.DCl 388,07 348-1056 33,51 689
Tunns 'ofl ene S3 139.DBl ! 33,02 320-920 37,19 689
Tunns 'oelv S4 139.DA : 85,27 120-845 45,05 2003
Grondalselv S6 139.D5A' 133,48 120-944 45,62 2003
Åsmulfoss N4 139.D5  l ! 18,76 120-1056 35,04 1559
Aunfoss N5 139.D3 159.82 100-1660 39,83 946
Neselva S7 139.CA 273,26 80-1140 50,77 1559
Ø.Fiskumfoss N6 139.C5 53,98 70-600 ! 35,22 1559
N .Fiskumfoss N7 139.C3 24,59 ! 40-541 38,10 I 1559
Gron N8 139.Cl 205,18 20-757 38,91 1559
Sanddola S8 139.BBl 881,38 116-1380 I 34,57 946
Luru S9 139.BAA 643,42 113-1060 44,22 946
Sanddola/Luru SlO 139.BA 55,74 20-820 36,08 946
Bertnem N9 139.B3 82,21 10-860 36,91 1559
Overhalla NlO 139.B I 54,47 10-860 35,79 1559
Bora Sl 1 139.AA 1 556,71 6-810 I 48,32 946
Namsos Nl 1 139.A ! 499,11 0-726 37,87 1559

2.2 Systemdata

Figur 2 er en skjematisk oversikt over det fysiske systemet slik det representeres i modellen.
Her er de enkelte komponentene vist, dvs elvestrekningene, sideelver, kraftverk og overføring
(tunnel).

En serie med punkter som vist i Tabell 1 er definert langs vassdraget. Hvert punkt markerer
nedstrøms ende av et delfelt som er et objekt i modellen. Punktene blir dermed også grensen
mellom to komponenter eller objekter. Tabell 2 er de tilsvarende delfeltene langs sideelvene.
Enkelte sideelver er definert som ett enkelt nedslagsfelt som i modellen vil være representert av
ett punkt. Det er antatt at feltene S5 og S6 har utløp i hovedelva i nedstrøms ende av felt N3,
likedan at S7 har utløp i nedstrøms ende av felt N6. De karakteristiske data fra samtlige delfelt
er listet i Tabell 3.
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Tabell 4 Målestasjoner

Tidl. REGINE
Lokal- Total- Hoyde- Spesikt

Stasjon Elv felt felt differanse avlop
nr. nr.

(km5) (km5) (moh) (l/s/km5)
Namsvatn

Namsen 687 139.G3 709 696 I 422-1682 I 50,07
NDF
B'ornstad Namsen 945 139.F5 328 1037 i 240-1400 49,38

Moen
Store

2003 139.E8Z 64 65.9 202-1100 66,93
B · ørhusdalselv

Tunns o Tunns 'oelv 689 139.DCl 388 392 348-1056 33,55
B astru en Namsen 2081 139.Dl 1460' 2937 80-1167 [ 47,79
Iskvernfoss Neså 1559 139.CA 249 250 120-1156 51,97
Tran en Sanddola 946 139.BB I 859 i 952 140-1390 34,56
Formofoss Sanddola 240 139.BA0 671 1528 100-1060 43,86
Bertnem Namsen 1338 139.B3 435 5177 10-860 I 37,70

Tabell 4 angir de aktive målestasjonene som NVE har i Namsen. På Figur I er disse
vannmerkene angitt ved sine stasjonsnumre som nå går ut av bruk og erstattes av
feltbetegnelser fra NVEs register for nedbørfelt (REGINE). Størrelsen på totalfeltene er hentet
fra en eldre rapport over NVEs dataarkiv, mens tallene for lokalfelt er supplert fra NVE med
basis i deres digitale datagrunnlag,

Tilsiget til hvert av feltene i vassdraget skal beregnes ved å skalere dataene fra de valgte
målestasjonene. Seks av målestasjonene foreslås benyttet i simuleringen av tilsiget fra de
enkelte felt som angitt i Tabell 3. Vurderingen er basert på tre forhold:

• Representativitet med hensyn på høydeforskjell
• Om stasjonen er upåvirket av regulering
• Data som omfatter signifikante flommer

Vannmerket ved Bertnem (nr. 1338) foreslås ikke benyttet som inngangsdata for tilsig men er
et naturlig sted å beregne flommer for. Om nødvendig kan modellen kalibreres mot måledata
fra dette vannmerket.

Tabell 5 har en del data om de aktuelle kraftverkene i Namsen-vassdraget. Ved en simulering
av flom kan det antas at tapping gjennom kraftverk er maksimal og lik slukeevne. Kapasiteten
til tunnelen fra Grøndalsdammen til Tunnsjodal kraftverk settes lik slukeevnen ved kraftverket.



(5) er
14

Tabell 5 Kraftverk

Fall
Installert

Slukeevne
Midlere års-

Kraftverk
(meter)

effekt
(m;/s)

produksjon
(MW) (GWh)

Rø rvikfoss 29 16 68 96
Tunns o 60 28 59 138
Tunns ofoss 9 7 86 27
Tunns dal 238 176 92 850
Åsmulfoss 10 12 135 74
Aunfoss 29 28 130 180
Øvre Fiskumfoss 7 7 140 57
Nedre Fiskumfoss 35 39 140 240

2.3 Magasinene

2.3.1 Utlopskapasitet

Ved de fire kraftverkene langs hovedløpet av Namsen er det ingen magasinering og dermed
heller ingen flomdempning. Hele vannføringen passerer delvis gjennom kraftverkene og delvis
i overlop.

Tabell 6 Magasin

REGINE LRV HRV
Regulert

Overflate
Magasin

(moh) (moh)
volum

(km5)nr
(mill.m;)

Namsvatn 139.H 440,00 454,00 458 39,4
Vekteren 307.6D 440,00 445,50 38 9,2
Limin en 307.6B3 409,00 417,70 260 93,5
Tunns'oen 139.DC 352,64 357,64 440 100,2
Tunns ofl ene 139.DB 345,00 348,00 13 7,1

Tabell 6 har en del data om magasinene som kan inngå i simuleringen og som vil være av
betydning for flomdempningen. Forskjellen i simulering av regulert og uregulert tilstand er gitt
av utløpskapasiteten for magasinene i tillegg til initialvannstanden.

Det er spesielt Namsvatn og Grøndalsdammen/Tunnsjøflyene som er av interesse for
simulering av flom. Vekteren og Limingen er ikke en del av N amsens naturlige nedslagsfelt.

Utlopskurver for de regulerte magasinene er innhentet fra NTE.
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Kurvene i uregulert tilstand er basert på en antakelse om at utløpet fra et magasin fungerer
tilnærmet som et såkalt bredkantet overløp. Dette er egentlig en konstruksjon i form av en
terskel der utstrekningen i strømningsretningen er relativt stor. Det forutsettes kritisk strømning
på overløpet, en forutsetning som sannsynligvis ikke passer med de faktiske forhold ved
utløpet av et naturlig magasin men som gjør det mulig å uttrykke vannføringen på en enkel
måte. I teorien er strømningen ut av et magasin med et bredkantet overløp helt og holdent styrt
av magasindybden og ikke av forholdene i kanalen nedstrøms magasinet. Det vanlige i mange
innsjøer er i stedet en gradvis overgang fra et magasin med tilnærmet null vannhastighet til
underkritisk normalstrømning i elveleiet. Det vil være underkritisk strømning i hele denne
overgangen. Oppstuving fra elva vil normalt ha en effekt opp til utløpet fra innsjøen.

Når metoden likevel tas i bruk i denne sammenheng, er det på grunn av manglende data til å
foreta en mer nøyaktig analyse. Hensikten er dermed å etablere en utlopskurve som er
representativ for det opprinnelige elveprofil. For enkelhets skyld antas det at tverrprofilet i
utløpet har form som et trapes.

Formelen for et bredkantet overløp med et trapesformet profil er (Chow 1959):

3

o-%-b
(B+2zy )i

der

Q = vannforing (m'/s)
g  =  tyngdens akselerasjon (9,81 m/s)
B = bunnbredden av overløpsprofilet på tvers av strømningsretningen (m)
z  =  skråningsvinkelen av sidene til trapeset (m bredde/m stigning)
y = kritisk dybde pa overløpet (m)

Denne formelen er basert på at det er kritisk strømning på overløpet. Den kritiske dybden (y) er
generelt mindre enn niv&forskjellen mellom magasinet og toppen av overlopet (H-H,).
Sammenhengen mellom disse to størrelsene er gitt av følgende uttrykk:

H-H 
_  3B+5zy

o-y----
2B+4zy

der

H  =  vannstand i magasinet (moh)
Ho= terskelnivå, topp av overløpet (moh)

For Namsvatn og Grøndalsdammen er det her antatt at Hoer det laveste nivået som det er
rensket ned til før dam og tappeorganer er blitt konstruert. Dette nivået er vist på tilgjengelige
tegninger og kart. Det samme gjelder bredden B. Skraningsvinkelen, z, angir formen på
utlopets tverrprofil. Disse størrelsene bestemmes skjønnsmessig fra kart eller tegninger.

Ved Namsvatn er det antatt at den opprinnelige naturlige utløpsterskelen før regulering ligger
på 435 moh med en bredde på 9 m. Utlopskanalen har en skråningsvinkel på 0,76 m pr m. Når
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vannstanden overstiger 440,5 moh trer et annet utløp inn med en bunnbredde på 18 m og en
skråningsvinkel på 1 m pr m. Når magasinvannstanden er høyere enn 443,5 moh vil overløpet i
tillegg skje over en 39 m bred terskel. Den uregulerte utløpskurven i Figur 3 er en kombinasjon
av alle tre utløpene.
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Figur 3 Utløpskarakteristikk Namsvatn

Ved Grondalsdammen/Tunnsjoflyene er det antatt at det opprinnelige naturlige utløpet er
tilnærmet et triangulært profil med bunnterskel på 338 moh med en sideskråning på 4 m pr m.
Dessuten er det antatt et annet utløp, også triangulært, med bunnterskel på 340 moh og
sideskråning 13 m pr m. Den uregulerte utlopskurven i Figur 4 er en kombinasjon av de to
utløpene.
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Figur 4 U tløpskarakteristikk Grøndalsdammen

2.3.2 Startverdi for simuleringen

Startnivået i reguleringsmagasinene i forkant av en flomepisode burde fortrinnsvis være den
vannstand som er kjent til å ha forekommet på en gitt dato. For en gitt flom vil denne
informasjonen normalt være tilgjengelig når det gjelder reguleringsmagasinene.

Tilsvarende startnivå for de samme magasinene i uregulert tilstand vil derimot være
hypotetiske. En mulighet er å anta en vannstand som er representativ for den periode av året når
flommen har inntruffet. Det har imidlertid vist seg at måledata om innsjøene forut for
regulering vanligvis ikke foreligger. Som regel er det ikke foretatt registreringer over tid til agi
et pålitelig bilde av vannstand i innsjøer. I noen tilfeller er det gjort det noen kvalitative
observasjoner om innsjøers nivå men som ikke er tilstrekkelige til etablere en statistisk
signifikant startverdi for en simulering. NVEs database REGINE omfatter en størrelse kalt
naturlig vannstand, men det er ikke lagt inn data av denne typen for magasinene i Namsen.

For å være konsekvent er det derfor foreslått å benytte LR V som den gitte vannstanden i
innsjøen forut for beregningene. Hvis simuleringsperioden begynner tilstrekkelig tidlig før
flomepisoden vil valget av startverdi ha mindre betydning.

En sammenligning med regulerte forhold kan derfor baseres på at de uregulerte innsjøene i
vassdraget har det samme startnivå i regulerte som i uregulerte forhold.
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