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Forord 
På oppdrag for grunneiere rundt sørenden av Borrevannet har NVE, Hydrologisk avdeling, utført 
vannlinjeberegninger for Borrevannet i Horten kommune i Vestfold. En prosjektgruppe bestående av 
grunneiere, Horten kommune og Fylkesmannen i Vestfold har utformet oppdraget.  

Middelvannføring, middelflom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100 og 200 år er 
beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer.  

Truls Erik Bønsnes har vært ansvarlig for oppdraget fra NVEs side, i tillegg har Péter Borsányi 
kvalitetskontrollert arbeidet.  

Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige behandling av 
saken.  

 

Oslo, desember 2018 
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Sammendrag 
Det er utført vannlinjeberegning for Borrevannet i Horten kommune i Vestfold. Det er beregnet 
middelflom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100, 200 år. I tillegg er 200 års flom 
justert i forhold til ventede klimaendringer (+ 20%). Det hydrauliske modelleringsverktøyet HEC-RAS 
er benyttet til beregning av vannlinjene.  

Det finnes ingen vannføringsstasjoner i vassdraget. Flomberegningene er derfor basert på 
flomfrekvensanalyser fra nærliggende sammenligningsstasjoner i regionen og simuleringer av 
flomforløp routet gjennom Borrevannet.  

Resultatene ble (kulminasjonsverdier):  

 
QM Q10 Q20 

 

Q50 Q100 

 

Q200 

 

Borrevannet (m3/s) 4,1 5,1 6,8 8,0 9,0 10,0 

Borrevannet (m) 9,0 9,2 9,3 9,5 9,6 9,7 

Kulminasjonsvannføringer for flommer i et endret klima (år 2100) er som følger:  

(+ 20 %) 
Q200 

 

Borrevannet m3/s 12,0 

Borrevannet (m) 9,9 

Med bakgrunn i det tilgjengelige datagrunnlaget for disse beregningene kan usikkerheten i resultatene 
klassifiseres i skala fra 1 – 3, hvor 1 tilsvarer beste klasse, vil resultatene for Borrevannet få klasse 2.  

Resultatene fra modellberegningene viser at vannstanden vil bli 9,7 m ved en 200 års flom og 9,9 m 
med 20 % klimapåslag. Simulering med tilstoppet damluke (100 %) og flomkulvert (50 %) vil 
vannstanden bli ca. 0,3 m høyere. Tilstopping må anses å være et scenario som raskt kan oppstå. 
Observerte vannstander i Borrevannet i perioden 1996 – 2000 indikerer at tilstopping er et problem. 
Dette ble også observert under befaring i april 2018, hvor damluken i stor grad var tilstoppet av kvist 
og annet drivgods. 

De høyeste partiene av flomvollen i sørenden av Borrevannet er i overkant av 9 m, stedvis opp mot 9,2 
m, mens de laveste partiene ligger rundt 8 m. Enkelte steder er flomvollen rast sammen og ligger på et 
enda lavere nivå. 

Observasjoner av vannstanden i Borrevannet høsten 2000 viste vannstander på nærmere 9,9 m. 
Modellsimuleringer av vannstandsutviklingen i denne perioden gir høyeste vannstand på 9,3 m. 
Simuleringen ligger dermed lavere enn observasjonen. Ved å inkludere ulike grader av tilstopping i 
utløpsprofilet, gir det inntil 0,3 m høyere vannstand enn uten tilstopping.  

Kapasiteten for kulverten under Rv. 310 ser ut til å være stor nok til å ta unna over en 200-årsflom 
med klimapåslag. Det er dermed kapasiteten ved dammen som først og fremst er bestemmende for de 
høyeste flomvannstandene i Borrevannet.  
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1 Innledning 
Tidlig på 1700 tallet ble det opprettet et damanlegg ved Øvremølla i nordenden av Borrevannet. 
Dermed steg vannstanden og oversvømte de flate jordene ved Vassbånn i sørenden av Borrevannet. 
Dette førte til at det oppstod en konflikt med bøndene i området.  

For å sikre jordbruksarealene ble det i 1974 bygget en flomvoll på omkring 2 km rundt bukta i sør. 
Som følge av tiltaket ble ca. 250 dekar jordbruksareal innvunnet ved den sørlige delen av vannet. Det 
ble samtidig etablert 4 pumpestasjoner som pumper lokaltilsiget fra jordbruksarealene over vollen og 
ut i vannet.  

De siste årene har hyppigere hendelser med styrtregn ført til at overflateavrenning til jordbruks-
arealene har økt. Etter mer enn 40 år har flomvollen fått alvorlige setningsskader og er til dels rast 
sammen og ødelagt flere steder. Ved høy vannstand i Borrevann trenger det derfor vann inn på 
jordbruksarealene.  

Utløpsforholdene av Borrevannet består av en elvekanal, et mindre tjern og en ny kanal ned mot en 
reguleringsdam ved Øvremølla. Dammen er preget av dårlig vedlikehold og benyttes ikke til aktiv 
regulering av vannet. Nedstrøms dammen går elva gjennom en kulvert under Rv 310. I tillegg er det 
anlagt en flomløpskulvert oppstrøms dammen og ut under Rv 310 som øker avløpskapasiteten noe ved 
vannstander over ca. 8,3 m.  

Selv om damanlegget er delvis ødelagt og damluken på anlegget står i permanent åpen tilstand, stiger 
tidvis vannstanden så høyt at jordbruksområdene i sørenden oversvømmes. I perioden 1996 til 2000 
ble det utført vannstandsmålinger i Borrevannet. Vannstanden lå for det meste rundt 8 m, men høsten 
2000 ble det målt en vannstand på hele 9,92 m.  

Et forprosjekt skal klargjøre hva som er nødvendig for å få vollen i funksjon igjen. Det er derfor 
aktuelt å finne dimensjonerende flomvannstander i Borrevannet. Dette vil danne grunnlaget for en 
dimensjonerende høyde på flomvollen.  

Flomberegningen har til hensikt å estimere mengden vann i elva ved de ulike flomhendelser. 
Flomberegningen krever kunnskap om hydrologiske forhold i området og analyse av hydrologiske 
tidsserier. Siden det ikke er direkte målinger av vannstand og vannføring i Borrevann er arbeidet 
basert på representative sammenligningsstasjoner. Dette er en vanlig måte å gjøre dette på. Det er 
særlig målinger fra Sundbyfoss (VM 12.192) i Hof og Holmestrand (1977-2016), men også Istreelva 
(VM 15.174) i Larvik/ Sandefjord som inngår i beregningsgrunnlaget. 

Vannlinjeberegningen krever kunnskap om elvas geometri, helningen, kulverter, dammer og 
hydrauliske ruhetsverdier. Ved hjelp av oppmålte tverrprofiler, er det satt opp en hydraulisk modell for 
Borrelva/Borrevannet som inkluderer innløpselva i sør til utløpet ved Falkensten dam. Alle 
beregningene er utført med modellen HEC-RAS 5.0.5 (HEC-USACE, 2002). Flommer brukes som 
inngangsdata til modellen og vannstander beregnes i modellen. 

Det er gjennomført beregninger av vannstanden for middelvannføring, middelflom, 5-, 10-, 20-, 50-, 
100- og 200 års flom. I tillegg er det beregnet normalvannstand og vannstand ved 200 års flom med 20 
% klimapåslag. Det er også beregnet vannstander ved ulike grader av tilstopping i utløpsprofilet. Det 
er utført simuleringer av vannstanden på reelle flomhendelser, også den som inntraff høsten 2000 og 
september 2015.  
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2 Beskrivelse av nedbørfeltet 
Borrelva har vassdragsnummer (regine) 013.3A/013.3B. 

Flomregime: Regnflommer om sommeren og på høsten er dominerende. Smelteflommer om våren er 
sekundære. Flommene i Borrelva er påvirket av Borrevannet, ved at flommer dempes. Det er derfor 
flommer med stort volum over noen dager som vil gi de største vannstandene og vannføringene. 

Feltkarakteristika for nedbørfeltet er vist i tabell 2.1, og feltgrensene er vist i figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Nedbørfelt til Borrevannet. 
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Tabell 2.1 Feltkarakteristika for Borreleva ved Øvremølla. 

 Feltareal 

(km2) 

Eff. Sjø 

(%) 

Qn (61-90)1 

(l/s∙km2) 

Høydeint. 

(m) 

Feltlengde 

(km) 

Borrelva  32,0 5,5 (13,9*)19** 8-143 10,4 

Borrevannet (tilløp) 32,0 0,0 19** 8-143 7,3 
* Avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden 1961-1990. 

** Settes til 19 basert på observasjoner i området 
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3 Flomfrekvensanalyse 
Siden flomdempningen i Borrevannet er betydelig, er det valgt å se på tilløpsflommer til Borrevannet. 
Disse er så routet gjennom innsjøen for å finne dimensjonerende avløpsflommer/vannstander. Dette 
muliggjør også detaljerte analyser av ulike flomdempningstiltak ved utløpet av sjøen, om dette blir 
aktuelt å vurdere på et senere tidspunkt. 

Flomfrekvensanalysen tar derfor for seg beregninger av tilløpsflommer. 

3.1 Målestasjoner 
En oversikt over nedbørfeltene til aktuelle sammenligningsstasjoner i området er gitt i tabell 3.1. 
Beliggenhet og feltgrenser er vist i figur 3.1. 

 

Figur 3.1. Nedbørfelt til Borrevannet og sammenligningsstasjoner. 
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Tabell 3.1 Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner. 

Stasjon Måle-

periode 

Feltareal 

(km2) 

Eff. Sjø 

(%) 

QN (61-90) 

(l/s km2) 

Qobs 

(l/s km2) 

Høydeint. 

(moh.) 

6.10 Gryta  1967-d.d. 7,03 0,0 21 21,3 163-438 

8.6 Sæternbekken 1971-d.d. 6,23 0,0 18 17,8 107-420 
8.8 Blomsterkroken 1975-2002 22,5 0,3 18 18,9 25-452 
11.4 Elgtjern 1975-d.d. 6,63 3,3 20 22,2 430-673 
12.192 Sundbyfoss 1976-d.d. 74,8 0,4 21 22,7 54-625 
12.193 Fiskum 1976-d.d. 51,5 0,1 17 16,0 84-649 
15.21 Jondalselv 1919-d.d. 127 0,2 23 23,8 229-921 
15.174 Istreelva 2007-d.d. 25,7 0,0 15 22,4 10-113 
16.154 Brusetbekken 1987-d.d. 7,43 0,4 9 18,8 64-308 

QN betegner årsmiddelavrenningen i perioden 1961-1990 beregnet fra NVEs avrenningskart 

Qobs betegner middelavrenningen i observasjonsperioden til målestasjonene 

3.2 Flomfrekvensanalyser og regionalt formelverk 
For beregning av middelflom vil det bli gjort en vurdering av flommer ved målestasjonene i tabell 3.1. 
Regionalt formelverk for beregning av middelflom i definerte hydrologiske regioner (Sælthun mfl., 
1997) benyttes til sammenligning.  

I tabell 3.2 er det beregnet middelflom og forholdstallet mellom middelflom og flommer med 
gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100, 200 år for målestasjonene, sammen med regionale 
flomfrekvenskurve for høstflom i region H3. 

Tabell 1.2. Flomfrekvensanalyse (flomfrekvensfaktorer) på årsflommer (døgnmiddel) ved målestasjonene. 

Stasjon Periode Ant 

år 

Areal 

km2 

QM Q5/ 

QM 

Q10/ 

QM 

Q20/ 

QM 

Q50/ 

QM 

Q100/ 

QM 

Q200/ 

QM m3/s l/s km2 

6.10 Gryta  1968-2016 49 7,03 1,57 223 1,31 1,53 1,74 1,99 2,17 2,34 

8.6 Sæternbekken 1972-2017 43 6,28 1,56 248 1,27 1,51 1,75 2,06 2,31 2,56 

8.8 Blomsterkroken 1975-2002 30 22,6 5,78 256 1,3 1,47 1,60 1,74 1,83 1,90 

11.4 Elgtjern 1975-2017 41 6,63 1,67 252 1,35 1,63 1,90 2,25 2,51 2,77 

12.192 Sundbyfoss 1976-2017 40 74,8 17,8 238 1,24 1,45 1,64 1,88 2,07 2,23 

12.193 Fiskum 1977-2016 40 51,5 10,4 202 1,34 1,62 1,88 2,23 2,48 2,74 

15.21 Jondalselv 1920-2016 97 127 33,1 261 1,25 1,5 1,75 2,12 2,42 2,74 

15.174 Istreelva 2007-2016 10 25,7 7,75 302 1,32 1,59 1,84 2,17 2,42 2,66 

16.154 Brusetbekken 1988-2016 28 7,43 2,05 276 1,27 1,51 1,76 2,09 2,35 2,61 

Regional-H3    4,2 130 1,33 1,73 2,04 2,57 3,05 3,45 

 

Regionalt formelverk i region H3 for Borrevannet gir en middelflom (tilløpsflom) på 130 l/s∙km2. Ser 
man på rene høstflommer sammenlignet med årsflommer, er gjerne middelflommen mindre mens 
frekvenskurven er brattere. Formelverket underestimerer derfor trolig middelflommen (tilløp) til 
Borrevannet.  

VM 12.192 Sundbyfoss er nærmeste målestasjon, men flomdataene før 2009 er antatt å være noe 
usikre. Istreelva er sannsynligvis det feltet som gir best representativitet, men den har noe kort 
måleserie.  
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3.3 Estimat fra formelverk for små vassdrag 
Formelverket for flomberegninger i små felt er utarbeidet for å estimere middelflom og flommer med 
ulike gjentaksintervall direkte som kulminasjonsverdier for nedbørfelt under ca. 50 km2 (Stenius og 
Glad, 2015).  

Formelverket er basert på ett sett med ligninger for hele Norge. En ligning for estimering av 
middelflommen, QM, og en ligning for å beskrive vekstkurven, QT/QM, (forholdet mellom 
middelflom og en flom med et vilkårlig gjentaksintervall T). 

Middelflommen (QM) fås av følgende formel:  

QM = 18.97QN
0.864e-0.251√Ase (1) 

hvor QN er nedbørfeltets middelvannføring (m3/s) i perioden 1961-90 hentet fra avrenningskartet, ASE 
er den effektive sjøprosenten (%) og e er grunntallet e ≈ 2,718. Middelflommen (QM) øker med økende 
middelvannføring, men minker med økende effektiv sjøprosent (se formel 1). 

Vekstkurven (QT/QM) fås av følgende formel: 

= 1 + 0.308 𝑞 . [𝛤(1 + 𝑘)𝛤(1 − 𝑘) − (𝑇 − 1) ]/k 

hvor qN er middelvannføring (l/s·km2) i perioden 1961-90 hentet fra avrenningskartet, Γ er 
gammafunksjonen, T er gjentaksintervall og konstanten k gis av:  

k = −1 + 2/ 1 + 𝑒 . .  /    (2) 

Ligningen (2) viser at økt normalavrenning gir slakere kurve og økt effektiv sjøprosent gir brattere 
kurve. Av de to parameterne i formel (1) er det middeltilsiget som er mest usikkert. Denne verdien blir 
hentet ut fra avrenningskartet og usikkerheten varierer mellom forskjellige geografiske plasseringer. 
Tabell 3.1 viser at avviket mellom årsmiddelavrenningen QN fra avrenningskartet og den observerte 
årsmiddelavrenningen har relativt god overenstemmelse i deler av området. For stasjonene Istreelv og 
Brusetbekken ser avrenningskartet ut til å underestimere. Årsmiddelavrenningen for Borrevann fra 
avrenningskartet vurderes derfor for lav og økes til 19 l/s∙km2 basert på observasjoner fra de to nevnte 
stasjoner. Dette vil øke flomverdiene beregnet med formelverket sammenlignet med om 
avrenningskartet legges direkte til grunn.  

 

Tabell 3.3. Beregnede kulminasjonsvannføringer spesifikke verdier (l/s∙km2) fra nasjonalt formelverk, 
medianverdier og 95 % konfidensintervall. 

  2,5 % Median 97,5 % 

QM 218 386 683 

Q5 268 485 879 

Q10 312 577 1067 

Q20 357 674 1274 

Q50 420 820 1598 

Q100 473 946 1893 

Q200 545 1090 2181 
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Tabell 3.4. Flomfrekvensfaktorer fra nasjonalt formelverk, medianverdier og 95 % konfidensintervall. 

 Q5/ 

QM 

Q10/ 

QM 

Q20/ 

QM 

Q50/ 

QM 

Q100/ 

QM 

Q200/ 

QM 

Median  1,26 1,49 1,75 2,13 2,45 2,83 

2,5 %  1,23 1,43 1,64 1,93 2,17 2,50 

97,5 % 1,29 1,56 1,87 2,34 2,77 3,19 

 

Tabell 3.5. Beregnede kulminasjonsvannføringer (m3/s) fra nasjonalt formelverk, medianverdier og 95 % 
konfidensintervall. 

  2,5 % Median 97,5 % 

QM 7,0 12,3 21,8 

Q5 8,6 15,5 28,1 

Q10 10,0 18,5 34,1 

Q20 11,4 21,6 40,8 

Q50 13,5 26,2 51,2 

Q100 15,1 30,3 60,6 

Q200 17,5 34,9 69,8 

 

 
Figur 1.2. Median estimater og tilhørende usikkerhet (95% konfidensintervall) for tilløpet til Borrevannet beregnet 

med formelverket (kulminasjonsverdier, m3/s). 

3.4 Endelig valg av døgnmiddelflom og 
flomfrekvensfaktorer 

Istrelva i Larvik representerer Borrevassdraget best, men har noe kort måleserie som er sterkt berørt av 
flomhendelser i senere år. Middelflommen (QM) og flomverdiene fra ekstremverdianalysene med 
relativt korte gjentaksintervall, kan derfor være noe store. Et bedre alternativ kan derfor være å benytte 
flomstatistikk fra Brusetbekken..  

I formelverket er det knyttet størst usikkerhet til beregning av middelflommen. Det har et robust 
grunnlagsmateriale med flomstatistikk fra svært mange nedbørfelt, og representerer generelt 
flomfrekvensfaktorer med høye gjentaksintervall på en bedre måte enn måleserier med en begrenset 
tidsserie. Formelverket beskriver derfor trolig et mer riktig bilde av flomflomfrekvensfaktorer med 
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høye gjentaksintervall (QT≥Q50). Det er derfor valgt å koble statistikk fra Brusetbekken (QT<Q50) med 
flomfrekvensfaktorer beregnet med formelverk for små vassdrag (QT≥Q50).  

Med bakgrunn i spesifikk middelflom for stasjonsutvalget i tabell 3.2, antas spesifikk middelflom 
(tilløpsflom) til Borrevannet å være 275 l/s∙km2. Som frekvensfaktorer brukes frekvensfaktorene som 
utledet fra dataserien til Brusetbekken for intervallet Q5 til Q20. For høyere gjentaksintervall (Q50-Q200) 
brukes flomfrekvensfaktorene beregnet i det nasjonale formelverk for små nedbørfelt.  

3.5 Beregning av kulminasjonsvannføringer 
Forholdet mellom kulminasjonsvannføring (momentanvannføring) og døgnmiddelvannføring 
(Qmom/Qmid) anslås fortrinnsvis ved å analysere de største observerte flommene i vassdraget. Siden det 
ikke finnes vannføringsdata fra vassdraget må forholdstallet Qmom/Qmid dermed beregnes med 
utgangspunkt i nærliggende og lignende målestasjoner i området, og beregnede forholdstall fra 
eksisterende formelverk. 

Analyser utført direkte på kulminasjonsflommer viser at forholdstallet mellom kulminasjonsverdier og 
døgnmiddelverdier ved målestasjonene Fiskum og Sundbyfoss er henholdsvis 1,3 og 1,8. 
Observasjoner fra Istreelva viser en variasjon fra 1,4 til 1,84 ved et utvalg av høstflommer.  

I Sælthun mfl. (1997) er det utarbeidet ligninger som uttrykker en sammenheng mellom forholdet 
Qmom/Qmid og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent) for vår- og høstsesong. For 
vårflommer gjelder formelen: 

Qmom/Qmid = 1,72 - 0,17 • log A - 0,125 • ASE 0,5 

Formelen for høstflommer er: 

Qmom/Qmid = 2,29 - 0,29 • log A - 0,270 • ASE 0,5, 

hvor A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent. For Borrevannet gir formelen for høstflommer, da 
regn er den dominerende årsaken til de største flommene et forholdstall på 1,86. Dette er om lag det 
samme som er observert ved Sundbyfoss, men i øvre sjiktet av hva som er observert i Istreelva. Basert 
på dette er det valgt å bruke 1,66 som er forholdstallet for årsflommer fra regionalt formelverk og en 
midlere verdi av observasjoner av høstflommer i Istreelva. Kulminasjonsverdiene blir dermed som i 
tabell 3.6.  

Tabell 3.6. Flomfrekvensanalyse (flomfrekvensfaktorer) på årsflommer (døgnmiddel) og kulminasjonsverdier ved 
målestasjonene (kulminasjonsfaktor 1,66). Flomfrekvensfatorer i intervallet Q5-Q20 fra 
flomfrekvensanalyse og i intervallet Q50-Q200 fra formelverk for små nedbørfelt.  

 Areal 

km2 

QM Q5/ 

QM 

Q10/ 

QM 

Q20/ 

QM 

Q50/ 

QM 

Q100/ 

QM 

Q200/ 

QM l/s km2 m3/s 

Frekvensfaktorer QT/QM    1,27 1,51 1,76 2,13 2,45 2,83 

Flomvannføring(døgn) 32,0 275 8,8 11,2 13,3 15,5 18,7 21,6 24,9 

Flomvf. Kulminasjon (1,66).  457 14,6 18,6 22,1 25,7 31,1 35,8 41,3 

 

3.6 Justering av flomverdier i forhold til ventede 
klimaendringer 

I Lawrence (2016) er det gitt anbefalinger om klimapåslag på flommer. Ut fra informasjon og 
anbefalinger i nevnte rapport velges en faktor på 1,2 (20 % økning) for å anslå klimaendringers effekt 
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på flommer med forskjellige gjentaksintervall. Det er anbefalt at det tas hensyn til klimaendringer på 
anlegg med forventet lang levetid. 

Kulminasjonsvannføringer for tilløpsflommer i et endret klima (år 2100) blir dermed som i tabell 3.7. 

Tabell 3.7. Flomverdier med klimapåslag (20 prosent).  

Sted 
Areal 

km2 

QM Q10 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 

l/s∙km2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Borreelva (+ 20 %) 32,0 548 18 22 26 31 37 43 50 

 

3.7 Sammenligning med andre beregninger og 
observasjoner i regionen 

I NVEs veileder (Stenius og Glad., 2015) er variasjonen av spesifikke 200-års verdier oppgitt for ulike 
landsdeler i Norge. For Østlandet er det oppgitt at en 200-års verdi ventes å ligge et sted mellom 500-
1500 l/s∙km2, og noen steder helt opp i 2000-2500 l/s∙km2. De største verdiene finner en i bratte felt 
med lav effektiv sjøprosent. Verdiene som er funnet for Borrevannet (ca. 1300 l/s∙km2) ligger innenfor 
erfaringstallene presentert i veilederen.  

De spesifikke flomverdiene for Borrevannet er også sammenlignet med andre lignende analyser i 
regionen og funnet å ha en rimelig overensstemmelse med hverandre.  

3.8 Frekvensanalyse av routet vannføring 
Avløpsflommer ut av Borrevannet er simulert i HEC-RAS basert på skalerte vannføringer fra 
målestasjon 12.192 Sundbyfoss. Årets største flommer i perioden 1977 – 2016 er sammenfattet i tabell 
5.1. Disse flommene er videre benyttet i en flomfrekvensanalyse, se tabell 3.8 og figur 3.3. 

Det er også routet kunstige (symetriske) flomforløp konstruert ut fra flomfrevensanalysen i kapittel 3.4 
og 3.5, utvidet til å gjelde et forløp over 9 døgn. Dette gir flomstørrelser som i tabell 5.2b. Disse gir 
noe større flommer og kan evt. anses som et mer konservativt estimat. 

Siden vi har antatt nokså representativ tilløpsserie over mange år til Borrevannet i målestasjon 12.192 
Sundbyfoss, velger vi å gå videre med denne. Flomstørrelsene i tabell 3.8 blir dermed lagt til grunn i 
senere analyser av vannstander i Borrevannet. 

 

Tabell 3.8. Flomfrekvensanalyse av årsflommer (kulminasjonsverdier) fra routet avløpsflom fra Borrevannet. 
Analysen er basert på skalerte vannføringer fra VM 12.192 Sundbyfoss som er routet gjennom 
Borrevannet med simuleringsverktøyet HEC-RAS. 

 
QM 

Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 
Q200+ 

20% l/s∙km2 m3/s 

Frekvensfaktorer QT/QM - - 1,23 1,43 1,65 1,94 2,17 2,42 2,42 

Avløpsflom, kulminasjon 128 4,1 5,1 5,9 6,8 8,0 9,0 10,0 12,0 
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Figur 2.3. Frekvensanalyse av routet avløpsflom fra Borrevannet. Analysen er basert på skalerte vannføringer fra 

VM 12.192 Sundbyfoss som er routet gjennom Borrevannet med simuleringsverktøyet HEC-RAS.  
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4 Vannlinjeberegning 
Det hydrauliske modelleringsverktøyet HEC-RAS (versjon 5.05) er benyttet til beregning av 
vannlinjene. Verktøyet er utviklet av USACE. Datagrunnlaget til arbeidet er befaring og fotografier av 
elveløpene, oppmåling av tverrprofiler, laserdata og innmåling av dammer og kulverter, samt 
flomberegningen over. Basert på disse er det utviklet en forenklet representasjon av elven i form av en 
1D hydraulisk modell. Chow mfl. (1988) gir detaljer om slike modellsystemer. 

4.1 Geometri 
Alle høyder er gitt i NN 2000 (NN2000 er 10 cm høyere sammenlignet med NN1954 i området rundt 
Borrevannet) Modellen inkluderer en strekning av Borrevannet på rundt 5 km. 

Elvebunn og terrenget i den hydrauliske modellen er representert ved tverrprofiler. Tverrprofilene er 
basert på oppmåling i utløpet av Borrevannet utført av GEOINGENIØRENE AS i juni 2018, samt 
laserdata fra området (Prosjekt: NDH Vestfold 2016, 5 punkter/m2). Tverrprofiler under vann i 
Borrevannet, tilløpselver elva nedstrøms Rv. 310 er grovt forenklet da dette har minimal betydning for 
simulerte vannstander i Borrevannet. Det er antatt tilnærmet vertikale sider for vannstander under ca 
7,7 m (antatt vannstand ved laserskanning av området). Magasinkurven over denne vannstanden 
beskrives av tverrprofiler med høydedata fra området. Målinger av bestemmende profil ved utløpet av 
Borrevann (Kvisla) viser en minimumshøyde på 7,1m. Minste vannstand observert i juli/ august 2018 
var på rundt 7,2-7,3 m. Geometriske mål på utløpsprofilet på dammene ved Øvremølla og Falkensten 
samt to kulverter ved Øvremølla, se fig 4.3-4.5 og tabell 4.1.  

Området fra utløpet av Borrevannet og ned til dammen ved Øvremølla er flatt og med relativt små 
vannhastigheter. Figur 4.1 og 4.2 viser plasseringen av oppmålte/benyttede tverrprofiler på modellert 
strekning fra utløpet og til nedenfor Rv. 310. Der det ikke finnes oppmålinger, er det benyttet laserdata 
og interpolasjon fra målte tverrprofiler. Dette gjelder nederste del av modellen.  

Tabell 4.1. Innmålt geometri ved Øvremølla dam og kulvert. 

Øvremølla dam m/luke  
Lengde overløp 2,03 m 
Bredde 0,65 m 
Overløps koeff (C-faktor) 1,4 
Luke (høyde x lengde) 0,74 m x 0,58 m 
Luke bredde  1,16 m 
Flomkulvert (betong)  
Diameter (sirkulær) 1,19 m 
Hovedkulvert (korrugert metall)  
Oval (h/b) 2,0*2,5 m 
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Figur 4.1. Undersøkelsesområdet med modelloppsett, plassering av tverrprofiler (grønne linjer). Utsnitt er som i 
figur 4.2. Innfelt bilde viser utløpet av Borrevannet ved lav vannstand tatt i juli 2018. 
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Figur 4.2. Tverrprofiler ved Øvremølla og bilder av kulverter og dammen. 
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Figur 3.3. Utløpsgeometri for Øvremølla dam. Damluken som vist under utløpsprofilet kunne tidligere lukkes, men 
står i dag i permanent åpen tilstand. Vannstrømmen gjennom luken er i noe grad berørt av tilstopping 
av utraste steinblokker fra konstruksjonen. Den er svært utsatt for ytterligere tilstopping av drivgods.  

 

 

Figur 4.4. Utløpsgeometri flomløpskulvert ved Øvremølla.   

 

Figur 4.5. Geometri hovedkulvert under Rv. 310 nedenfor Øvremølla dam   
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Figur 4.6. Dammen ved Øvremølla april 2018.  

4.2 Friksjon og strømningsforhold 
Alle typer energitap som påvirker vannstanden langs elveløpene er representert ved en enkelt faktor, 
Mannings tallet. Verdiene er estimert basert på bilder fra bekken og vurderinger mot erfaringstall 
hentet fra litteraturstudier. Se igjen Chow mfl. (1988) for flere eksempler. Følgende Mannings ”n” 
verdier er benyttet: 

Tabell 2. Benyttede Manningstall (n) i modellen. 

 Elvebredd Hovedkanal 

Borrelv/Kvisla 0,05 0,035 

 

Dammen ved Øvremølla er irregulært utformet og det er vanskelig å bestemme kapasiteten på en god 
måte. Dammen er modellert som en struktur i elveløpet, og der overløpskoeffisienten til damkrona er 
erfaringsmessig satt til C = 1,4. Kapasiteten ved dammen har stor betydning på resultatene og er antatt 
å være en av de større usikkerhetskildene i den hydrauliske modellen. Kalibrering av kapasiteten ved 
dammen vil kunne redusere denne usikkerheten.  

4.3 Kalibrering 
En kalibrering av modellen vil gi mindre usikkerhet i resultatene. Det finns ikke observasjoner av 
sammenfallende vannstand og vannføringsdata i elva, men det er periodiske målinger av vannstanden i 
Borrevannet i perioden 1996-2000. Det er her ikke mulig å kalibrere modellen mot disse 
observasjonene, men de vil brukes til verifisering av modellen. 

4.4 Grensebetingelser 
Det vil bli beregnet vannlinjer for flommer fra middelflom og opp t.o.m. 200-årsflom, samt 200-
årsflom med klimapåslag (+20%). Flomverdiene er øvre grensebetingelse som leses inn i den 
stasjonære modellen. Flomverdiene i Borrevannet er antatt å være den samme på hele strekningen for 
samme gjentaksintervall. Tilsvarende er en varierende vannføringsserie inngangsdata i den ikke-
stasjonære modellen. Havnivået nedstrøms dammen ved Falkensten er benyttet som nedre 
grensebetingelse i modellen. 
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4.5 Modellsimulering 
Det er valgt å simulere flommer i Borrevannet på to måter. Stasjonære flomforhold, dvs. en konstant 
vannføring og ikke-stasjonære forhold med et varierende flomforløp over tid.  

I rapporten er det valgt å legge mest vekt på å beregne avløpsflommer ut fra routing av skalert tilløp til 
Borrevannet basert på vannføringsdata ved VM 12.193 Sundbyfoss. Denne metoden tar hensyn til 
naturlige variasjoner i tilløpet og er antatt å gi et mest korrekt bilde på avløpsflommene.  

En annen metode er å konstruere tilløpet direkte ut fra flomberegningene med et symmetrisk forløp. 
Dette kan i noen tilfeller gi mer konservative estimater på avløpsflommen.  

 Ikke stasjonær simulering 

For å simulere flomdempningen i Borrevannet, er det tatt utgangspunkt i en skalert vannføringsserie 
fra VM 12.192 Sundbyfoss. For enkel kontroll av resultatene er disse sammenlignet med utvalgte 
episoder fra målestasjon 15.174 Istreelva. Observasjonsperioden strekker seg over 40 år, fra 1977 – 
2016. Stasjonen er antatt å gi en rimelig gjenspeiling av tilløpsflommer til Borrevannet, men muligens 
med noe for lang snøsmelteperiode om våren.  

Største simulerte vannføring fra hvert enkelt år vil benyttes videre for flomfrekvensanalyse på 
avløpsflommer ut av Borrevannet. Resultatene er senere sammenlignet med flomberegningene i 
kapittel 3 og simuleringer av estimerte flomforløp derfra.  

Stor vannføring over flere dager gir gjerne de største vannstandene i Borrevannet. Den langvarige 
høstflommen i 2000 er et godt eksempel på dette. Stort volum etter langvarig nedbør ga svært høy 
vannstand. En kortvarig tilløpsflom med høy kulminasjonsverdi har ikke nødvendigvis et like stort 
volum som en flom med lengre varighet. Septemberflommene i 2015 er eksempler på dette,  

 Stasjonær simulering 

Her er det benyttet fastsatte flomvannføringer for ulike gjentaksintervaller og deretter estimert 
vannstander ved tverrprofilene i modellen.  

Inngangsdata her er basert på flomfrekvensanalysen på data fra den ikke stasjonære simuleringen, 
samt klimapåslag ut fra ventede endringer i klimaet frem til år 2100.  

Det er utført modellberegninger for vannstander med forskjellige gjentaksintervall, 20 % klimapåslag 
på 200 års flom og situasjoner med tilstopping av utløpsprofilene. Det er også utført en simulering av 
flomsituasjonen som fant sted høsten 2000, både med og uten ulike tilstoppinger ved dammen og 
flomkulverten.  
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Tabell 4.2 Ulike vannstandssimuleringer for Borrevannet.  

Vannføring med gjentaksintervall (år) 
Middelvannføring (QN) 
QM 
Q5 
Q10 
Q20 
Q50 
Q100 
Q200 
Q200 + 20% klimapåslag 
Q200 Tilstoppet damluke (100 %) 
Q200 Tilstoppet damluke (100 %) og flomkulvert (50 %) 
Qmaks høst 2000 
Qmaks høst 2000 m/tilstoppet damluke (100 %) 
Qmaks høst 2000 m/tilstoppet damluke (100 %)og flomkulvert (50 %) 
Konstruert symmetrisk tilløpsflom (9 døgn) 
QM 
Q10 
Q20 
Q200 

 

Deler av dam-konstruksjonen ved Øvremølla har i årenes løp falt ned, se figur 4.7. Dette representerer 
sannsynligvis en viss grad av tilstopping som er vanskelig å rekonstruere i en modell. Det er utført 
simuleringer der luken er helt åpen og 100 % tilstoppet.  

 

Figur 4.7. Damkonstruksjonen ved Øvremølla, hvor damluken kan sees ned i høyre hjørne på dammen. Deler av 
dam-konstruksjonen har i årenes løp falt ned. Dette representerer en grad av tilstopping som det er 
vanskelig å rekonstruere i en modell. A: Dammen sett fra Rv. 310, B: Sett igjennom luken fra oppstrøms 
side. C: Sett ovenfra på nedstrøms side.  
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5 Resultater 
Resultatene fra simulert største vannføring og vannstand hvert år i perioden 1977 – 2016 er gitt i tabell 
5.1. Simuleringene er gjort ut fra skalerte vannføringer fra VM 12.192 Sundbyfoss. Dette er 
grunnlaget til flomfrekvensanalysen i kapittel 3.8. Største vannstand/vannføring i perioden er 
vårflommen i 1977. Estimert vannstand og vannføring er hhv. 9,5 m og 8,4 m3/s. De to nest største 
årene er deretter 2015 og 2000 med en estimert vannstand på 9,4 og 9,3 m.  

Tabell 5.1. Resultatene fra simulert største vannføring og vannstand i Borrevann hvert år i perioden 1977 – 2016.  

År Vannstand 
(m) 

Vannføring 
m3/s 

År Vannstand 
(m) 

Vannføring 
m3/s 

1977 9,5 8,4 1997 8,9 4,1 

1978 8,8 3,4 1998 8,9 4,4 

1979 8,8 3,3 1999 8,9 4,1 

1980 8,7 2,7 2000 9,3 6,7 

1981 8,6 2,5 2001 9,0 4,8 

1982 8,7 2,7 2002 8,8 3,3 

1983 8,8 3,3 2003 8,7 2,6 

1984 8,8 3,5 2004 8,8 3,5 

1985 8,8 3,4 2005 8,8 3,3 

1986 9,1 5,1 2006 9,1 5,2 

1987 9,2 5,9 2007 9,2 6,0 

1988 9,2 5,8 2008 8,9 4,0 

1989 8,8 3,1 2009 9,0 4,6 

1990 9,0 4,3 2010 8,8 3,4 

1991 8,7 2,8 2011 8,9 3,7 

1992 8,9 4,2 2012 9,0 4,4 

1993 8,7 2,5 2013 8,9 3,9 

1994 8,9 4,2 2014 9,1 5,2 

1995 8,7 2,8 2015 9,4 7,1 

1996 8,5 1,9 2016 8,7 2,9 

 

Sammenlignet med målte vannstander i perioden 1996 – 2000 (se fig 5.1), kan det se ut til at modellen 
tidvis gir inntil samme eller litt lavere vannstander. Dette kan skyldes flere forhold som ulik 
høydereferanse på målinger, tilstopping ved dammen eller avvik i modell/inngangsdata m.m. 

Øvremølla dam representerer bestemmende utløpsprofilet for Borrevannet ved vannstander høyere enn 
ca. 8,0 m. For vannstander høyere enn 8,2 m vil flomløpskulverten ved Rv. 310 også inngå i det 
bestemmende profilet. Ved vannstander under ca. 8,0 m vil det være forskjellige bestemmende profiler 
mellom utløpet av Borrevannet og Øvremølla dam etter hvert som vannstanden synker. 
Minimumsvannstanden er bestemt av profilet ved utløpet av selve sjøen og har en minimumshøyde på 
rundt 7,1 m. Dette vil være det bestemmende profilet i situasjoner med svært lite tilsig og lav 
vannstand.  
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Figur 5.1 Målt vannstand i Borrevannet fra 1996 til 2000 (kilde: Borre kommune, 2001).  

Ifølge modellberegningene så innvirker ikke flomvannstander ved Falkenstendammen og 
hovedløpskulverten under Rv. 310 på vannstandsforholdene i Borrevannet oppstrøms Øvremølla dam 
ved de vannføringene som er simulert i modellen.  

Vannstanden vil avvike noe mellom Øvremølla dam og Borrevannet på lave vannstander. I 
flomsituasjoner viser simuleringene svært lite fall på strekningen (1-2 cm). Samme vannstand kan 
dermed benyttes ved flomvollen i sørenden av Borrevannet som gitt ved Øvremølla dam. Ved en evt. 
tilstopping på strekningen fra utløpet av Borrevannet og ned til Øvremølla dam vil denne antakelsen 
ikke nødvendigvis være rett.  

Observasjoner av forholdene ved Øvremølla dam viser at denne er svært utsatt for tilstopping med 
drivgods som kommer med elva. Elvestrengen mellom Borrevannet og Øvremølla og flomløpskulvert 
under Rv. 310 er også områder som kan tilstoppes. Det er to kulverter som passerer under Rv. 310, en 
for hovedløpet og en med mindre tverrsnitt for flomsituasjoner over høyde 8,2 m. Kanalen som leder 
frem til flomkulverten har derimot en noe høyere minimumshøyde som vil hindre vannet å nå frem før 
på et litt høyere nivå (ca 8,25-8,30 m). Observasjoner ved Øvremølla er gjort på lav vannføring, men 
det er særlig under flom at tilstopping vil inntreffe. Tilstopping forlenger også tiden med høy 
vannstand i Borrevannet.  

De høyeste partiene av flomvollen sør i Borrevann er i overkant av 9 m, stedvis opp mot 9,2 m, mens 
de laveste partiene ligger rundt 8 m. Enkelte steder er flomvollen rast sammen og ligger på et enda 
lavere nivå.  

Observasjoner av vannstanden i Borrevannet høsten 2000 viste vannstander på nærmere 9,9 m. 
Modellsimuleringer av vannstandsutviklingen i denne perioden gir høyeste vannstand på 9,3 m. 
Simuleringen ligger dermed lavere enn observasjonen. Ved å inkludere ulike grader av tilstopping i 
utløpsprofilet, gir det inntil 0,3 m høyere vannstand enn uten tilstopping. I denne analysen er det 
benyttet et høydegrunnlag er basert på NN2000, så dette må det tas hensyn til ved sammenligning med 
tidligere observasjoner.  

En tilsvarende tilstopping av damluke/flomkulvert fører til en vannstandsøkning på inntil 0.3 m ved 
ulike flomstørrelser, se tabell 5.2a.  

Tilstoppet damluke vil dessuten føre til at vannstanden ikke synker lavere enn ca. 8,3 m som er 
høyden på overløpsprofilet ved Øvremølla. Ved høy vannstand i Borrevannet før en flomhendelse, 
særlig for kortvarige og intense nedbørhendelser, vil flomdempningen i Borrevannet være mindre. 
Vannstand vil dermed bli høyere enn om vannstanden i Borrevannet hadde vært lavere ved starten av 
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flomhendelsen. Vedlikehold og fjerning av drivgods ved dammen er derfor viktig forebyggende arbeid 
mot flommer.  

Resultatene fra vannlinjeberegninger for flommer med ulike gjentaksintervall er sammenstilt i tabell 
5.2a og 5.2b. Tabell 5.2b viser resultatene fra konstruert tilløpsflom. Denne metoden gir også størst 
flomestimater i modellen for Borrevannet. Om en ønsker et mer konservativt anslag på flommene, kan 
disse resultatene benyttes. Det må påregnes noe usikkerhet i de simulerte vannstandene.  

Kapasiteten til de to kulvertene ser ut til å være stor nok til å ta unna vannføringer over en 200-årsflom 
med klimapåslag, se figur 5.5. Det er kapasiteten ved dammen som først og fremst er bestemmende for 
de høyeste flomvannstandene i Borrevannet. Vannstanden i Borrevann ved et utvalg flomstørrelser er 
vist i figur 5.2 og 5.3. Figur 5.2 viser ulike flomvannstander gjengitt på dammen ved Øvremølla og 
figur 5.3 viser flomvannstander relatert til flomvollen i sørenden av vannet. Flomhøydene er nesten 
identiske.  

Figur 5.6a viser vannlinjene i Borrevannet og elveløpet ned mot Øvremølla og RV 310 ved 
middelflom og 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Vannlinjen ved liten vannføring (0,1 m3/s) er vist i 
figur 5.6b. Laveste punkt av elvebunnen er vist med heltrukket svart strek og er interpolert fra 
oppmålte tverrprofiler. Tverrprofilene er plassert der punktene langs lengdeprofilet er avmerket. Blå 
linje og blått område viser beregnet vannlinje (verdier på venstre vertikalakse). 

Tabell 5.2a Beregnet vannføring ved utløpet av Borrevannet og tilhørende vannstand for ulike situasjoner, samt 
observert vannstand i november 2000.  

Gjentaksintervall (år) Beregnet 
vannføring 

(m3/s)  

Beregnet 
vannstand 

Borrevannet  
(m) 

Vannstand 
tilstoppet 
damluke 

(m) 

Vannstand 
tilstoppet 

damluke og 
flomkulvert 

(m) 
Middelvannføring 0,6 7,5 8,6 8,6 
QM middelflom 4,1 9,0 9,2 9,3 
Q5 5,1 9,1 9,3 9,4 
Q10 5,9 9,2 9,4 9,5 
Q20 6,8 9,3 9,6 9,7 
Q50 8,0 9,5 9,7 9,8 
Q100 9,0 9,6 9,8 9,9 
Q200 10,0 9,7 9,9 10,0 
Q200 + 20% klimapåslag 12,0 9,9 10,1 10,2 
Qmaks høst 2000 6,7 9,3 9,5 9,6 
Observert maks vst 2000 (Ca) - 9,7 -9,9   
Høyde flomvoll i dag  8,0-9,2   

 

Tabell 5.2b Modellberegnede vannstander og avløpsvannføring basert på konstruert tilløpsflom med beregnede 
flomverdier (kulminasjonsverdier) på henholdsvis QM, Q10, Q20 og Q200.  

Gjentaksintervall (år) Beregnet vannføring 
(m3/s) 

Beregnet vannstand 
Borrevannet (m) 

QM middelflom 4,6 9,0 
Q10 7,1 9,4 
Q20 8,4 9,5 
Q200 14,6 10,1 
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Figur 5.2a. Beregnet vannstand ved vannføring på henholdsvis 5, 100, 200 og 200 (+20% klimapåslag) års 
gjentaksintervall vist på skisse av Øvremølla dam (sett fra oppstrøms side).  

Figur 5.2b. Beregnet vannstand ved vannføring med 200 års gjentaksintervall og tilstoppet flomluke (100 %) og 
flomkulvert (50 %), vist på skisse av Øvremølla dam (sett fra oppstrøms side). 

 

Fig 5.2c.  Beregnet vannstand ved  største vannføring under høstflommen i november 2000. Vannlinjene viser 
henholdsvis vannstand ved tilstoppet flomluke (100 %) og redusert kapasitet i flomkulvert (50 %) og 
situasjon uten tilstopping.  
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Figur 5.3a Beregnet vannstand ved 5, 200 og 200 (+20% klimapåslag) års gjentaksintervall vist ved profil 2020 som 
krysser flomvollen i sydenden av Borrevannet.  

 

Figur 5.3b Beregnet høyeste vannstand under høstflommen i november 2000 vist ved profil 2020 som krysser 
flomvollen i sydenden av Borrevannet. Vannlinjene viser henholdsvis vannstand ved tilstoppet flomluke 
(100 %) og redusert kapasitet i flomkulvert (50 %) og situasjon uten tilstopping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4. Tverrprofiler i området ved flomvollen sør 
for Borrevannet. Profil 2020 markert med blå linje.  

  



 

 26 

 

 

Figur 5.5 Vannstander i hovedkulvert under Rv. 310 ved 200 års flom med klimapåslag (Q200 + 20%) og 
middelflom (QM)  
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Figur 5.6a. Lengdeprofil med vannlinje på strekningen fra Borrevannet til nedstrøms hovedkulvert under Rv. 310 for en 200 års flom med 20% klimapåslag og middelflom. Det er 
svært lite fall på denne strekningen frem til dammen ved høye vannstander. Q200+20% og QM har en høydeforskjell på hhv. 0,06 m og 0,03 m.  

  

Øvremølla dam, bestemmende 

profil ved høy vannstand 

Utløp Borrevann 

Bestemmende profiler ved lav vannstand 
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Figur 5.6b. Etter hvert som vannstanden synker mot minimum vil bestemmende profil flytte seg fra Øvremølla dam og til tre ulike steder på strekningen. Tilslutt vil det være 
utløpsterskelen som bestemmer vannstanden.  

 
  

Bestemmende profil for vannstand i Borrevann 

ved lav vannstand og vannføring 

28 
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Figur 5.7. Simulerte vannstander og vannføringer ved utløpet av Borrevannet høsten 2000. Simuleringene er utført for tre situasjoner, uten tilstopping, tilstoppet damluke og 
tilstoppet damluke og redusert kapasitet i flomkulvert (50 %). Tilstopping gir økt vannstand og resesjonsperioden forlenges.  
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Figur 5.8.  Øvremølla, situasjon trolig fra 1972 
(bildet er hentet fra Borreminne) og 28. juli 2018. 
Vannstand ved dammen på henholdsvis ca 9,4 m og 
helt tørrlagt. Bestemmende profil ved utløpet av 
Borrevannet (Kvisla) holder vannet på 
minimumsvannstand ca 7,10 -7,20 m som observert i 
juli/august 2018. Legg merke til at deler av dam-
konstruksjonen har falt ned. Dette representerer 
sannsynligvis en viss grad av tilstopping som er 
vanskelig å rekonstruere i en modell. Tilstopping av 
hele damluken vil øke vannstanden på ca 0,2 m ved 
de høyeste vannstandene. En ytterligere 
flomstigning på 0,1-0,15 m vil inntreffe hvis 
kapasiteten på flomkulverten halveres. I tillegg til 
høye vannstander vil resesjonsperioden 
(vannstandssenkingen) trekkes mye lenger ut i tid, 
se figur 5.7.  
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6 Usikkerhet 
Det er en hel del usikkerhet knyttet til frekvensanalyser av flomvannføringer. De 
observasjoner som foreligger er av vannstander. Disse omregnes ut fra en 
vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på observasjoner 
av vannstander og tilhørende målinger av vannføring i elven men direkte målingene er 
ofte ikke utført på store flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra et 
ekstrapolert forhold mellom vannstander og vannføringer, dvs. også ”observerte” 
flomvannføringer inneholder en stor grad av usikkerhet. Andre kilder til usikkerhet er 
bruk av døgnmiddelverdier og mangel av lange findataserier. 

Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer 
som spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. I 
flomberegningen er resultatene for Borrevannet plassert i klasse 2 i en skala fra 1 – 3 og 
der 1 er beste klasse. 

6.1 Følsomhetsanalyse av modellparametere 
En kalibrering av modellen vil redusere usikkerheten i vannlinjeberegningene. Dette er 
ikke utført her fordi det ikke finnes observasjoner av sammenfallende vannstand og 
vannføringsdata i elva Samtidig er det vanlig å vurdere de hydrauliske forholdene basert 
på erfaring og verdier hentet fra litteraturen for slike prosjekter.  

Nøyaktigheten i geometriske data (både over og under vannspeilet), helning og 
hydraulisk ruhet for elveløpet, kulverter og dammer er de viktigste faktorene som 
påvirker resultatene. Det er også fare for at is, trær og drivgods kan snevre inn eller tette 
igjen deler av elveløpet, noe som vil redusere avløpskapasiteten og medføre oppstuving. 

For å vurdere effekten av valgte modellparametere for hydraulisk ruhet i elveløpet, ble 
det utført en følsomhetsanalyse av vannstanden basert på endringer av Manningstallet. 
Modellen er kjørt med Manningstall med n +/- 0,01. Analysen viste en svært liten 
økning/reduksjon i vannstanden i Borrevannet på maksimalt +/- 2 cm, se tabell 7.1.  
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Tabell 7.1. Følsomhetsanalyse med høyt/lavt Manningstall (n) i elva. Avvikene er relative til 
vannstandene i Borrevannet ved tverrprofil nr. 2020 nær flomvollen.  

Gjentaksintervall 
(år) 

Beregnet 
vannføring 

(m3/s) 
utløp 

Beregnet 
vannstand 
Borrevann 

NN2000 

Vannstand 
n+0.01 

Vannstand 
n-0.01 

  Vannstand 
(moh.) 

Vannstand 
(moh.) 

Avvik 
(m) 

Vannstand 
(moh.) 

Avvik 
(m) 

QM 4,1 8,98 8,99 0,01 8,96 -0,02 
Q5 5,1 9,12 9,13 0,01 9,10 -0,02 
Q10 5,9 9,24 9,26 0,02 9,23 -0,01 
Q20 6,8 9,36 9,37 0,01 9,35 -0,01 
Q50 8,0 9,51 9,52 0,01 9,50 -0,01 
Q100 9,0 9,62 9,63 0,01 9,61 -0,01 
Q200 10,0 9,73 9,74 0,01 9,72 -0,01 
Q200 + 20% Klima 12,0 9,92 9,93 0,01 9,91 -0,01 

 

Det er også sjekket alternative C-koeffisienter på dammen ved Øvremølla. Ved å variere 
koeffisienten 1,4 +/- 0,05 gir det en variasjon på +/- 0,02 m på vannstanden i 
Borrevannet, se tabell 7.2.  
 

Tabell 7.2. Følsomhetsanalyse for vannstandssimuleringer i Borrevannet ved variasjon i 
overløpskoeffisienten (C) ved Øvremølla dam.  

Valgt  
C-koeffisient 

Variasjonsbredde 
C-koeffisient 

Avvik  
 (m) 

1,4 +/-0,05 +/- 0,02 
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Vedlegg 1: IVF-kurve Borrevannet 

 
Figur V1. Returperioder for nedbør med varighet 1 – 24 timer som er antatt representativ for 

området rundt Borrevannet. Figuren er hentet fra https://www.klimaservicesenter.no. 
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