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Forord

Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom SINTEF, EnFO og NVE, og ble påbegynt i 1996. Arbeidet
ble utført av SINTEF Bygg og miljøteknikk. Første versjon av veiledningen var klar i juni 1997. Denne
versjonen ble testet ut gjennom et EnFO-prosjekt på 5 dammer vinteren 1997/1998. NVE har revidert
veiledningen og den er kvalitetskontrollert av SINTEF. Dagens versjon er et resultat av erfaringene med
beregningene på disse 5 dammene, samt første utgave av veiledningen.

Målgruppe for veiledningen er alle dameiere i bruddkonsekvensklasse log 2 som ska1 utføre
dambruddsbølgeberegninger. Veiledningen er en teknisk brukerveiledning hvor forutsetninger og
fremgangsmåte for gjennomføring av beregningene beskrives.

Oslo, 21.januar 1999

:96111.0 4j6;
Lars Grøttå
seksjonssjef
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1 Målsettingen for dambruddsbølgeberegninger

Hovedmålsettingen med dambruddsbølgeberegninger er at de skal inngå som et viktig element i dameiers
beredskapsplaner og redningsmyndigheters evakueringsplaner.

Dambruddsbølgeberegninger kan også danne grunnlag for dammers klassifisering dersom det reises tvil om
dammens plassering i bruddkonsekvensklasse.

Veiledningen er ment som et hjelpemiddel til å utføre dambruddsbølgeberegninger på en slik måte at
forannevnte målsettinger oppnås.

Ved gjennomføring av en dambruddsbølgeberegning må det foretas flere skjønnsmessige vurderinger.
Veiledningen er utformet slik at disse vurderingene får minst mulig innflytelse på det endelige resultatet.

De viktigste resultatene fra en dambruddsbølgeberegning er vannføringer, vannhastigheter og vannstander
som funksjon av tiden langs vassdraget nedstrøms dammen.
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2 Generelle forutsetninger, beregninger

Dambrudd er et ekstremtilfelle, men forholdene rundt bruddet med tanke på hydrologiske, meteorologiske,
geotekniske og samfunnsmessige aspekter trenger nødvendigvis ikke å være ekstreme. Skadepotensialet på
grunn av selve dambruddet og bruddbølgen vil være avhengig av forholdene i vassdraget.

2.1 Beredskaps- og evakueringsplaner
Det skal gjennomføres dambruddsbølgeberegninger for alle dammer i bruddkonsekvensklasse 1 og 2.
Beregningene skal gjennomføres for følgende to situasjoner:

Ugunstig situasjon med stor initialvannføring i vassdraget. Denne settes til dimensjonerende flom, Q...

Normalsituasjon med moderat initialvannføring i vassdraget. Denne settes til middelflom, Qm•

Det skal utarbeides dambruddsbølgekart for hver situasjon, se pkt.7.2.

2.2 Klassifisering

For klassifisering av dammer skal det benyttes den initialvannføring i vassdraget som gir størst
konsekvenser i berørt område for mennesker, miljø og eiendom i forbindelse med dambruddsbølgen, 111 /.
Det skal benyttes initialvannføringene Q. eller Q„,„ med mindre det viser seg at en annen initialvannføring
kan gi en annen klassifisering.

Berørt område defineres som området mellom vannstandene for initialvannføringen og dambruddsbølgen.

2.3 Forutsetninger
Den som utfører dambruddsbølgeberegninger forutsettes å ha gode kunnskaper i hydraulikk og hydrologi.
Vedkommende må dessuten ha godt kjennskap til vassdraget hvor dambruddsbølgeberegningen skal
gjennomføres. Det forutsettes derfor at vassdraget befares og at det utarbeides rapport.

Rapporten må inneholde opplysninger om viktige hydrauliske forhold som f.eks. trange tverrsnitt,
flomsletter, friksjonsforhold eller steinstørrelser i elva, vegetasjon, spesielt rasfarlige elveskråninger,
lagringsmuligheter for vann, etc. Trange tverrsnitt like nedstrøms magasinet som eventuelt skaper
oppstuving helt opp til dammen, må studeres nøye da dette kan ha stor betydning for utløpshydrogrammet
og dermed dambruddsbølgens forplantning nedover i vassdraget. Det er også viktig med gode data av trange
tverrsnitt like nedstrøms store elvesletter da man her kan få lagring av store mengder vann. Foto og
videodokumentasjon kan være nyttig.

Konstruksjoner i vassdraget som påvirker strømningen må også angis. Dette gjelder f.eks. bruer, terskler og
kulverter.

Det forutsettes at hydrologiske flomberegninger i henhold til Forskrifter for dammer er utført i vassdraget på
forhånd, /1/.

Det skal ikke regnes med profilforandringer på grunn av f.eks erosjon, på naturlige profil i vassdraget.

Dersom man et stykke nede i vassdraget får en vannstandsstigning på mindre enn 1,0 m på grunn av
dambruddsbølgen, kan beregningen avbrytes fra dette sted. Bølgeberegningen kan imidlertid ikke avbrytes
hvis vannstandsstigningen enda lenger nede igjen overstiger 1,0 m, og at dette samtidig har konsekvenser
for beredskap og klassifisering.
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Hvis det er flere dammer i samme magasin og dambruddsbølgen fra to eller flere av disse dammene møtes
nede i vassdraget, kan man i beredskapssammenheng avbryte beregningen av den dambruddsbølgen som
har minst bølgehøyde fra det sted hvor denne forskjellen er mindre enn 1,0 m. Bølgeberegningen kan
imidlertid ikke avbrytes hvis forskjellen enda lenger nede igjen overstiger 1,0 m, og at dette samtidig har
konsekvenser for beredskapen. Presentasjon og rapportering skal imidlertid foretas for alle dammene i
magasinet og på hele analysestrekningen, det vil si inntil vannstandstigningen har blitt mindre enn 1 m. For
å presentere den minste dambruddsbølgen kan tidsaksene for den største dambruddsbølgen justeres fra
samløpet og nedover, og disse settes inn slik at det passer med ankomsttiden til den minste
dambruddsbølgen. Det vil si at tidsaksen på hydrogrammene skal justeres med differmsen i ankomttidene
til samløpet.

Det skal regnes med dambrudd i serie (dominoeffekt). Om og når brudd på nedenforliggende dammer
inntrer er beskrevet i kap. 5.

Ved elvesamløp skal det ikke regnes med at dambruddsbølgene fra to møtende elver påvirker hverandre.
Brudd på dammer i forskjellige elver må altså ses på som separate hendelser.

Forenklede beregninger
På de elvestrekninger hvor det hverken er nødvendig med beredskapsplan eller tvil om klassiflsering av
dammen, er det unødvendig å gjennomføre en fullstendig dambruddsbølgeberegning. For grovt å undersøke
nødvendigheten av en slik beregning kan man på kritiske steder langs elvestrekningen foreta en stasjonær
beregning av vannstanden med vannføring lik maksimalvannføringen ut av dambruddet. Denne bør være
beregnet etter metoder beskrevet i kapittel 5. En slik forenklet vurdering blir vanskeligere å gjennomføre
hvis det er flere dammer i vassdraget, og hvis det oppstår tvil om nedenforliggende dammer går til brudd på
grunn av en dambruddsbølge ovenifra. Dette kan også enkelt vurderes ved å legge hele magasinvolumet fra
øvre magasin til vannvolumet i nedre magasin og kontrollere om opptredende vannstand etter dette
overstiger grensene gitt i kapittel 5. I begge disse tilfellene overvurderes konsekvensene, i det man får for
høy vannstand både langs vassdraget og i nedenforliggende magasin.
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3 Innsamling av hydrauliske data for vassdraget

Med hydrauliske data menes her geometriske data for vassdraget og tilhørende friksjonsdata samt
tilsvarende data for konstruksjoner. Nøyaktigheten på ønsket datagrunnlag vil være avhengig av det
nøyaktighetskrav som stilles til beregningene. I tettbygde områder vil kravet til nøyaktighet være størst.
Hvis det eksisterer et kartgrunnlag i målestokk 1:1000 og 1 m ekvidistanse brukes dette. Ellers brukes
økonomisk kartverk i målestokk 1:5000 og ekvidistanse 5 m. I spesielt viktige områder, f.eks ved
innsnevringer med stor lagringskapasitet oppstrøms, bør det sterkt vurderes (f.eks med støtte i
følsomhetsanalyse med to forskjellige profiler) om man skal foreta oppmåling.

Det er viktig at dameier vet hvilken detaljeringsgrad/kartstandard som ønskes hvis man bestiller digitalt
kartgrunnlag. Nye kartdata klassifiseres etter FKB-standard (Felles kartdatabase). For
dambruddsbølgeberegninger vil FKB-B være godt egnet i tettbygd område, se vedlegg 1.

Kart i M-711-serien i målestokk 1:50 000 og ekvidistanse 20 m gir for dårlig grunnlag til å ta ut data til
dambruddsbølgeberegninger. I områder hvor man bare har et slikt grunnlag må det gjennomføres
oppmålinger av viktige profiler.

Viktigheten av profiler under vannspeilet vil være forskjellig, avhengig av blant annet dybde under
vannspeil og bølgehøyde. Den som utfører beregningen må vurdere om det er nødvendig med oppmåling av
tverrprofiler under vann sett i sammenheng med nødvendig nøyaktighet. Her kan også følsomhetsanalyser
være nyttige.

Det vil ofte være riktig å benytte forskjellig friksjonstall i forskjellige deler av elveprofilet. For selve
elvetrauet bør friksjonstallet forsøkes kalibrert fra kjente vannstandsobservasjoner. Erfaringsmessig ligger
oftest Manningstallet mellom 25 og 35 i selve elvetrauet. Ut over det normale strømningsarealet vil avvik
fra disse tall kunne være betydelig. For å finne friksjonstallet på elveprofiler og deler av elveprofilet som
ikke kan kalibreres, henvises det til /2/, /3/, /4/ og /5/.

Hvis det finnes andre konstruksjoner enn dammer (bruer, terskler, kulverter o.1) som har betydning for
strømningen, må disse tas med i beregningene.
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4 Initialbetingelser

4.1 Hydrologiske betingelser

Vannføringen inn i dambruddsmagasinet skal være identisk med innløpshydrogrammet i henhold til
flomberegningene.

Dambruddet skal starte på det tidspunkt maksimal vannstand for den aktuelle flomsituasjon nås. Dette vil si
dimensjonerende flomvannstand (DFV) for situasjonen med dimensjonerende avløpsflom. For situasjonen
med middelflom, og for eventuelt andre flommer iforbindelse med klassifisering, må man vanligvis
beregne/konstruere innløpshydrogrammet og deretter utføre en ruting gjennom dambruddsmagasinet før
dambruddsberegningen gjennomføres, for å finne maksimal vannstand for middelflommen og eventuelt
andre flommer. Denne rutingen skal starte med en vannstand i magasinet lik høyeste regulerte vannstand
(HRV), slik som forutsatt i de hydrologiske flomberegningene i forbindelse med dimensjonerende flom. Se
fig 1.

Hydrogrammer som viser en del viktige hydrologiske parametre
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på dette tidspunkt og m.o.h.
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Fig 1. Figur som beskriver en del hydrologiske initialbetingelser, både dimensjonerende
flom og middelflom.

Vannføringen nedover i vassdraget (initialvannføringen) skal settes til de to gitte flomsituasjonene,
dimensjonerende flom og middelflom, og det antas stasjonære forhold.

På grunn av forenklingen med stasjonær vannføring nedover i vassdraget vil man i noen magasiner få
høyere vannstander enn det som er beregnet i de hydrologiske flomberegningene. Dette gjelder magasiner
som er så store at de ved ruting av de aktuelle flommene,Q mog Q., gir en lavere vannføring ut av enn inn i
magasinet. 1 de tilfeller hvor dette skjer må vannstanden korrigeres på en slik måte at den blir identisk med
den beregnede vannstanden i henhold til flomberegningene. Dette kan f.eks gjøres ved å endre
initialvannføringen forbi selve dammen eller.trekke vann gjennom dammen ved hjelp av et fiktivt flomløp,
kraftverket i drift e.l. Det er viktig at et slikt avløpsorgan ikke kan ta unna noe av vannføringen i selve
dambruddsbølgen. Kapasiteten på avløpsorganet må av den grunn være uavhengig av vannstanden.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
1

.•



6
Mellom beregningspunktene for flomberegningene bestemmes initialvannføringen på en best mulig måte
slik at man har henholdsvis Qimog Qmsom initialvannføring på det aktuelle stedet i vassdraget. Her er det
vanligvis tilstrekkelig å fordele vannføringsøkningen proporsjonalt med nedbørfeltendringen og spesifikt
avløp. Man må imidlertid være oppmerksom på spesielle forhold som f.eks. elvesamløp hvor
dambruddsbølgen munner ut i elver som har vesentlig større nedbørfelt.

Flomberegninger skal være utarbeidet før dambruddsbølgeberegninger gjennomføres. Middelflommen er
ikke gitt i alle flomberegningsrapporter. Til bruk i dambruddsbølgeberegninger kan middefflommen
forenklet beregnes ved å benytte regionale kurver for flommer. Fortrinnsvis fig. 9 sammen med 8 i /14/,
men også fig. 8.3, 8.4 og, 8.5 sammen med 7.1 og 7.2 i /13/ kan benyttes, avhengig av hva som ble benyttet
i selve flomberegningen.

4.2 Hydrauliske betingelser

Luker og flomavledningsorganer forutsettes å ha den stilling som er lagt til grunn i flomberegningene for
de aktuelle flommer. For middelflommen skal man ta utgangspunkt i manøvreringsreglementet hvis
flomberegningene ikke sier noe om lukestillinger for denne flomstørrelsen. Ingen luker i vassdraget skal
manøvreres etter at dambruddet har startet. Kraftverk skal ikke ha vannføring.

Videre forutsettes det også at flomavledningsorganenes kapasiteter er identiske med de som er benyttet i
flomberegningene.

Vannstanden i havet skal alltid settes til kote 0.

Det skal forutsettes at bruer forsvinner når vannspeilet treffer underkanten av denne. Eventuelle pilarer og
brukar skal bli stående.
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5 Antatt dambruddsbolgeforløp
I en dambruddsbølgeberegning, hvor man blant annet skal beregne vannstand som funksjon av tiden i
vassdraget nedstrøms en dam, er det svært viktig å ha best mulig kunnskap om vannføringen gjennom selve
dambruddet, det vil si utløpshydrogrammet.

Vannføringen ut av dambruddet vil være avhengig av mange forskjellige forhold som f.eks
tilstrømningsforhold til magasinet, vannstanden i magasinet, oppstuvning nedenifra og bruddforløpet.

For å beregne vannføringen ut av dambruddet anbefales det å benytte en metode hvor man først beregner
bruddutviklingen (pkt. 5) og deretter vannføringen ut av bruddåpningen (pkt. 6.1).

5.1 Fyllingsdam

Fyllingsdam er en damtype som består av oppfylte og komprimerte materialer av jord, grus og/eller
sprengstein, og som motstår ytre laster på grunn av sin egen tyngde /9/.

Her skal det antas at bruddet utvikler seg over tid og at det ikke nødvendigvis er fullstendig.

Det er to metoder som kan brukes for å beskrive bruddforløpet i en fyllingsdam :

Bruddtid og bruddbredde beregnes ved hjelp av empiriske formler. Vannføring og erosjon påvirker ikke
hverandre.
Erosjonsmodell hvor vannføring og erosjon gjensidig påvirker hverandre. Metoden kan benyttes hvis
godheten av beregningene (modellen) blir bedre dokumentert.

Hvis metode 2 ikke kan dokumenteres bedre enn tilfellet er ved utgivelsen av denne veiledningen, skal
metode 1 benyttes. Metode 1 er beskrevet i det følgende:

Bruddmekanismer
To bruddmekanismer skal legges til grunn for brudd i fyllingsdammer:

Overtopping:  Bruddet starter i det avløpsflommen blir lik dimensjonerende avløpsflomQ djmog med
vannstand i magasinet lik aktuell vannstand (dimensjonerende flomvannstand). Froehlichs formler for
overtopping benyttes.

Rørerosjon:  Bruddet starter i det avløpsflommen blir lik midlere avløpsflom Q,og med vannstand i
magasinet lik aktuell vannstand (midlere flomvannstand), se pkt. 4.1. Froehlichs formler for rørerosjon
benyttes.

Beregningsmetoder
Midlere bruddbredde B og bruddtiden T er gitt av Froehlich /16/ :

B=ko• 0,18 vma gasan0,32 hd" (1)

0,53

T =  0,0025  V
magasin

(2)
h?
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hvor : = midlere bruddbredde i m

= bruddtid i timer (tiden fra bruddet starter til det er ferdig utviklet)
Vinagas,. = magasinvolum i m3 ved begynnende brudd
hd = høyden mellom vannstand ved start av brudd (DFV og vannstand for

middelflom) og bunn av ferdig utviklet brudd i m. Bunn av ferdig utviklet
brudd settes til laveste punkt i damfundamentet.

ko = 1,4 ved overtopping, ko= 1,0 ved rørerosjon
= sidehelning, settes til 0,5

Bruddet skal imidlertid aldri gå ut over fundamentet. Midlere bruddbredde som skal benyttes,
være den minste av enten B som beregnet etter ligning 1 eller bredden på damstedet i høyden hd./2. hd.„ er
høyden mellom laveste punkt i fundamentet og topp damkrone.

Hvis opptredende midlere bruddbredde blir mindre enn beregnet midlere bruddbredde (ligning 1) på grunn
av fundamentets utstrekning, skal bruddtiden reduseres i forhold til redusert midlere bruddbredde :

T.(B nde/B)

	

Bruddåpningens bunnbredde blir lik: b = B-z.hda„,

Ved overtopping skal bruddet starte med et punkt på toppen av dammen for deretter å bevege seg lineært
med tiden både nedover og ut til sidene slik at angitt bunnivå og bruddbredde nås etter tiden T fra start av
brudd, se fig 2.

	

Topp dam Brudd vannspeil

,,, 1, 1,•
I

••
I
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... :, * .
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fundament

Fig 2. Bruddutviklingen ved overtopping i en fyllingsdam

Ved rørerosjon starter erosjonen i et punkt som settes lik 1/3 hd over laveste punkt i damfundamentet.
Deretter skal bruddet bevege seg horisontalt og lineært med tiden, slik at angitt bruddbredde B nås etter
tiden T fra start av bruddet. Vertikalt skal bruddet bevege seg med samme hastighet både oppover og
nedover. Hastigheten skal være slik at bruddet når topp dam etter tiden T fra start av brudd, se fig. 3.
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Topp dam Brudd ktuell vannstand

hd

Laveste punkt
på fundamentet

Senter for rørerosjon

1/3 hd

Fig 3. Bruddutviklingen ved rørerosjon i en fyllingsdam

For fyllingsdammer med betong- eller asfalttetning benyttes også Froehlich formler for bruddmekanisme I
og II inntil man får en bedre dokumentasjon på hvordan bruddutviklingen vil skje i disse damtypene.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende fyllingsdam, skal det antas brudd på fyllingsdammen
dersom vannstanden overtopper damkrona /12/ (dominoeffekten). Dambruddet på denne dammen skal starte
i det vannstanden passerer grenseverdien (damkrona) og ellers ha samme bruddforløp som nevnt for
fyllingsdam. Dambruddet skal skje uavhengig av om denne nedenforliggende dammen er i klasse 1, 2 eller
3.

5.2 Hvelvdam
Hvelvdam er en damtype av betong hvor kreftene fra ytre laster overføres til dalsidene eller til eventuelle
pilarer på sidene /9/.

Her skal det antas momentant og fullstendig brudd. Med fullstendig brudd menes at hele hvelvet bryter
sammen, sammen med en av pilarene hvis denne finnes.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende hvelvdam skal det antas brudd på hvelvdammen
dersom vannstanden overtopper damkrona med minimum 0,4 ganger damhøyden, eller maksimalt 40 m /12/
(dominoeffekten). Dambruddet på denne dammen skal starte i det vannstanden passerer den grenseverdien
(0,4 eller 40 m) som nås først, og ellers ha samme bruddforløp som nevnt for hvelvdammen. Dambruddet
skal skje uavhengig av om denne nedenforliggende dammen er i klasse 1, 2 eller 3.

5.3 Betong gravitasjonsdam
Gravitasjonsdam er en damtype av betong som motstår ytre laster på grunn av sin egen tyngde /9/.

Her skal det antas momentant og delvis brudd. Med delvis brudd menes brudd på tre nabo støpeseksjoner
som gir størst maksimal vannføring ut av bruddåpningen.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende gravitasjonsdam skal det antas brudd på
gravitasjonsdammen dersom vannstanden overtopper damkrona med minimum 0,4 ganger damhøyden /12/
(dominoeffekten). Dambruddet på denne dammen skal starte i det vannstanden passerer grenseverdien (0,4)
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og ellers ha samme bruddforløp som nevnt for gravitasjonsdammen. Dambruddet skal skje uavhengig av
om denne nedenforliggende dammen er i klasse 1, 2 eller 3.

5.4 Pilardam

Pilardam er en damtype av betong som består av en plate eller bue, og med oppstøttende pilarer som fører
kreftene fra ytre laster ned til fundamentet /9/.

Pilardammene kan deles inn i tre typer :
platedammer
lamelldammer
fierbuedammer

Her skal det antas momentant og delvis brudd. Med delvis brudd for pilardammer menes brudd på tre
nabofelter mellom de pilarer (inklusive de to mellomliggende pilarene) som gir størst maksimal vannføring
ut av bruddåpningen.

Hvis pilardammen blir konstruksjonsmessig ustabil når tre felter og to pilarer fjernes, skal det regnes
fullstendig brudd. Med fullstendig brudd menes brudd på hele dammen.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende pilardam skal det antas brudd på pilardammen dersom
vannstanden overtopper damkronen med minimum 5 m /12/ (dominoeffekten). Dambruddet på denne
dammen skal starte i det vannstanden passerer grenseverdien (5 m) og ellers ha samme bruddforløp som
nevnt for pilardammen. Dambruddet skal skje uavhengig av om denne nedenforliggende dammen er i klasse
1, 2 eller 3.

5.5 Murdam

Murdam er en damtype av stein og steinblokker, og som motstår ytre laster på grunn av sin egen tyngde.

Her skal det antas momentant og fullstendig brudd. Med fullstendig brudd menes brudd på hele dammen.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende murdam skal det antas brudd på murdammen dersom
vannstanden overtopper damkronen med minimum 0,2 ganger damhøyden, (dominoeffekten). Dambruddet
på denne dammen skal starte i det vannstanden passerer grenseverdien (0,2) og ellers ha samme bruddforløp
som nevnt for murdammen. Dambruddet skal skje uavhengig av om denne nedenforliggende dammen er i
klasse 1, 2 eller 3.

5.6 Kistedam

Kistedam er en damtype av langs- og tversgående tømmerstokker fylt med steinmasser, og som motstår ytre
laster på grunn av sin egen tyngde.

Her skal det antas momentant og fullstendig brudd. Med fullstendig brudd menes brudd på hele dammen.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende kistedam skal det antas brudd på kistedammen dersom
vannstanden overtopper damkronen med minimum 0,2 ganger damhøyden, (dominoeffekten). Dambruddet
på denne dammen skal starte i det vannstanden passerer grenseverdien (0,2) og ellers ha samme bruddforløp
som nevnt for kistedammen. Dambruddet skal skje uavhengig av om denne nedenforliggende dammen er i
klasse 1, 2 eller 3.

5.7 Bukkedam

En bukkedam er en damtype som består av tre- eller stålbukker med oppstrøms tretetning, og hvor kreftene
fra ytre laster overføres gjennom de skråstilte støttene til fundamentet.
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Her skal det antas momentant og fullstendig brudd. Med fullstendig brudd menes brudd på hele dammen.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende bukkedam skal det antas brudd på bukkedammen
dersom vannstanden overtopper damkronen med minimum 0,2 ganger damhøyden, (dominoeffekten).
Dambruddet på denne dammen skal starte i det vannstanden passerer grenseverdien (0,2) og ellers ha
samme bruddforløp som nevnt for bukkedammen. Dambruddet skal skje uavhengig av om denne
nedenforliggende dammen er i klasse 1, 2 eller 3.

5.8 Andre damtyper
Det kan forekomme noen dammer som ved første vurdering ikke passer inn i inndelingen ovenfor. I slike
situasjoner bør man likevel forsøke å tilordne dammene så godt som mulig til de typene som er beskrevet.
Man kan f.eks tenke seg at lukedammer kan betraktes som pilardammer eller i noen tilfeller
gravitasjonsdammer. Hvis dette ikke er mulig bør man allikevel tilstrebe å beholde tilnærmet samme
bruddførløp som beskrevet for de andre damtypene.

5.9 Sammensatte dammer
Med sammensatte dammer menes en dam som er sammensatt av minst to forskjellige damtyper. En damdel
er en del av dammen som bare består av en damtype, /10/. I utgangspunktet skal det bare regnes dambrudd
på en damdel, mens de andre damdelene på samme dam forblir intakte. Det skal antas brudd i damdelen
som gir størst konsekvenser for mennesker, miljø og eiendom i resten av vassdraget. Hvis damdelene som
blir stående igjen blir konstruksjonsmessig ustabile skal det også regnes brudd på disse. Bruddforløp og -
størrelse skal være som beskrevet for den enkelte damtype.

Hvis en dambruddsbølge treffer en nedenforliggende sammensatt dam skal det antas brudd på denne
dammen dersom vannstanden overskrider de grensene som er gitt for de forskjellige damtypene,
(dominoeffekten) /12/. Dambruddet på denne dammen skal starte i det vannstanden passerer de enkelte
grenseverdiene for de forskjellige damtypene og ellers ha samme bruddforløp som nevnt for den enkelte
damtype. I denne situasjonen skal det regnes at man får brudd på alle damtypene hvor grenseverdiene for
vannstand overskrides. Det skal også regnes brudd på de damtypene som blir stående igjen hvis de
konstruksjonsmessig blir ustabile. Dambruddet skal skje uavhengig av om denne nedenforliggende dammen
er i klasse 1, 2 eller 3.

5.10 Bruddforløp for ulike damtyper
I tabell 1 er bruddforløpene for ulike damtyper listet opp.

Damtype Brudd tid [timer] Bruddstørrelse Bruddvannstand ved
brudd i serie

Hvelvdam 0 Hele dammen, eventuelt
inkludert 1 avilarene

0,4 ganger damhøyden eller
40 m

Betong-
ravitas'onsdam

0 3 støpeseksjoner 0,4 ganger damhøyden

Pilardam 0 3 felter inkludert 2 pilarer. 5 m




Hvis resten blir
konstruksjonsmessig ustabil,
re nes fullstendibrudd




Fyllingsdam 0,0025-(V,"3/h:'9) B = k0•0,18•V,°'32•hd"9 Damkrone




Z = 0,5




Murdam 0 Fullstendi 0,2 an er damhø den
Kistedam




Fullstendi 0,2 an er damhø den
Bukkedam 0 Fullstendi 0,2 an er damhø den

Tabell 1: Oppsummering av bruddforløpet ved ulike damtyper
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6 Ruting

6.1 Vannforing ut av magasinet

For beregning av vannføringen gjennom dambruddsåpningen skal det benyttes metoder, ligninger og
koeffisienter som er tilpasset den aktuelle bruddform. I de fleste situasjoner vil det være korrekt å benytte
overløpsformelen for brede og triangulære overløp. Hvis forholdet mellom overløpshøyden og bredden
(tykkelsen på dammen) på overløpet er større enn 3, kan det antas at overløpet er skarpkantet /2/. For
aktuelle ligninger og koeffisienter henvises her til /2/ og /6/.

Man må være oppmerksom på trange snitt i magasinet oppstrøms dammen som kan bli kritiske eller gi store
falltap, og dermed redusere vannføringen ut av magasinet. I slike situasjoner må det benyttes dynamisk
ruting i magasinet. Ved lange og smale magasin samtidig med hurtig bruddutvikling kan det også være
nødvendig å benytte dynamisk ruting i magasinet. Hydrologisk ruting, f.eks magasinruting, kan benyttes
hvis vannspeilet i hele magasinets utstrekning er tilnærmet horisontalt under hele tømmetiden for magasinet.

Oppstuvning fra trange tverrsnitt nedstrøms dammen må det tas hensyn til.

6.2 Ruting i vassdraget nedstroms dammen

En-dimensjonal beregning vil i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig. Dersom nøyaktighetskravet er stort
på enkelte steder, samtidig som to og tre-dimensjonale effekter vil gjøre seg sterkt gjeldende, må
nødvendigheten av å beregne kortere elvestrekninger med slike modeller vurderes.

Ved en-dimensjonale beregninger skal det som oftest benyttes full dynamisk beregning da dette gir den
mest korrekte beskrivelsen av bølgebevegelsen nedover i vassdraget. Denne metoden kan imidlertid
forenkles. Jo brattere bølgefronten er og jo slakere elva er, jo viktigere blir det med full dynamisk
beregning.

Hydrologisk ruting kan bare benyttes når vassdraget er klart oppdelt i seksjoner og hvor kritisk snitt
hverken beveger seg oppover eller nedover i vassdraget. Videre kan denne metoden kun benyttes når man
har meget lav vannhastighet, og det kan antas momentan virkning ved utløpet av en forstyrrelse ved
innløpet til de enkelte magasin. Vannføringskurvene for de forskjellige kritiske snitt kan heller ikke være
påvirket av vannstanden nedstrøms.
Det skal ses bort fra vanntap nedover i vassdraget. Med vanntap menes vann som forsvinner ned i grunnen,
fordamping, vann som blir liggende igjen i mindre groper som ikke kommer fram av vassdragets
geometriske data som benyttes i beregningene, etc.

Ikke-aktivt strømningsareal må inkluderes på de strekninger hvor det er lagringsmuligheter av vann uten at
dette er aktivt med i strømningen.
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7 Presentasjon

7.1 Rapporten
Resultatene fra dambruddsbølgeberegningen skal presenteres i en rapport. I rapporten må alle inngangsdata
presenteres, og størrelsen på viktige inngangsparametre må komme klart frem. Parametrene bør presenteres i
tabellform. Videre må det beskrives hvordan man har kommet fram til resultatet, f.eks hvilke rutingmetoder
og dataprogrammer som er benyttet, og hvordan inngangsdataene er innhentet. Hvis det er gjort spesielle
valg eller forutsetninger, må dette forklares og begrunnes.

Eksempel på viktige parametre er:
Rutingmetoder, både i magasinet og i elvestrengen
Grunnlag for geometriske data: kartgrunnlag, eventuelt oppmålinger
Type beregningsmodell (programvare)
Magasinvolumer ved forskjellige sentrale vannstander
Damhøyder

Spesielt viktige og kritiske tverrsnitt må alltid tegnes opp. I tillegg til selve profilet skal de vise eventuelt
inndeling i aktivt/delvis aktivt/ikke aktivt strømningsareal.

Det skal for alle tverrprofiler som benyttes i beregningen presenteres resulterende hydrogrammer og
høydehydrogrammer. Hydrogrammene kan fremstilles i samlehydrogrammer (flere hydrogrammer i hvert
diagram).

I rapporten skal det listes opp alle viktige berørte konstruksjoner med beliggenhet, se tabell 2.

Konstruksjon/infrastruktur Profil nr (i km-avstand fra dam)

Skoler
Sykehus
Viktige fabrikker og kraftverk
Kommunikasjonssentraler, tele, TV, radio
Vannforsyningsanlegg
Kloakkrenseanlegg
Søppelfyllinger og deponier av spesialavfall
Veier og jernbane
Militære anle

Tabell 2:  Eksempel på viktige konstruksjoner og viktig infrastruktur

Opplisting av berørte konstruksjoner, infrastruktur etc. bør utarbeides i samarbeid mellom dameier og berørt
kommune og/eller lokal redningsmyndighet.

Inngangsfilene og resultatfilene lagres elektronisk sammen med opplysninger om program og versjon som
er benyttet. Fullstendig dokumentasjon av beregningene og inngangsfilene skal oppbevares hos dameier, og
legges ved rapporten som sendes NVE.

7.2 Presentasjon på kart
Resultatet fra de to bruddberegningene med initialvannføringene Q.,„og Qmskal presenteres på hver sine
kartsett, hvis ikke annet er avtalt med NVE. Dersom høydeforskjellen på det oversvømte arealet ikke blir
mer enn 2 m med henholdsvis Qäimog Q., utarbeides bare ett kart med den initialvannføring som gir størst
konsekvenser ved dambrudd.
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Dersom det ut fra kart er mulig å skille mellom hus og hytter (bebodd/ubebodd), gjøres det f.eks ved bruk
av forskjellig farge. Et eksempel er vist i vedlegg 2

Presentasjon i bebygd område
I bebygget område skal det benyttes standard økonomisk kartverk (målestokk 1:5000 og 5 m ekvidistanse).
I områder hvor det finnes kart med mindre ekvidistanse bør disse benyttes. Når det benyttes kart med
ekvidistanse 5 m, kan det være nødvendig å innhente høyder for hus o.l. fra andre kilder for å få bestemt om
huset blir berørt eller ikke. Andre spesialkart kan i enkelte tilfeller være godt egnet, f.eks orienteringskart.
Plassering av benyttede profiler markeres med profilnummer på kartet. (oppgis i km-avstand fra dam).

Det er utarbeidet et forslag til presentasjon av bølgeutbredelse ved dambrudd på kart over områder med
tettbebyggelse. Blå farge representerer naturlige flommer, og rødlige fargetoner beskriver
dambruddsflommer. Blå- og rødfargene benyttes slik at de representerer vanndybden; mørkere farge angir
størst vanndybde. Et forslag til presentasjon på kart i målestokk 1:5000 er vist i vedlegg 2. Berørt areal for
maksimal bølgeutbredelse fargelegges som vist.

Følgende parametre skal presenteres i en tabell på kartet:
Ankomsttid for dambruddsbølgefront (t)
Ankomsttid for dambruddsbølgetopp (t)
Kotehøyde bølgetopp (m.o.h.)
Midlere vannhastighet (m/s)

Resultatene som vises på økonomisk kartverk bør presenteres på digital form. Bruk av GIS og digitalt
kartgrunnlag er mulig både ved innhenting av data og til presentasjon av resultater fra
dambruddsbølgeberegninger. Ved analyse av konsekvenser, vil GIS og aktuelle databaser være effektive og
gi god oversikt over berørt område. Ved å koble sammen resultater fra dambruddsbølgeberegninger med
opplysninger fra eiendomsregistre kan man (ved hjelp av GIS) få en god oversikt over antall og type berørte
bygninger. Berørte veger og jernbane kan kartlegges likedan.

Presentasjon av hele beregningsstrekningen
Hele beregningsstrekningen med profiler skal vises på kart i M 711 serien (målestokk 1:50.000 og 20 m
ekvidistanse). Plassering av de benyttede tverrprofiler presenteres med markering av profilnr (i km-avstand
fra dam). Det er en fordel om hele beregningsstrekningen presenteres på ett stort kart.

Følgende parametre for alle benyttede tverrprofiler skal presenteres i en tabell på kartet:
Ankomsttid for dambruddsbølgefront (t)
Ankomsttid for dambruddsbølgetopp (t)
Maksimal vannstandstigning over initialvannstand (m)
Kotehøyde bølgetopp (m.o.h.)
Maksimal vannføring (m3/s)
Midlere vannhastighet (m/s)

Et forslag til presentasjon på kart i målestokk 1:50.000 er vist i vedlegg 3. Eksemplet viser hva som skal
presenteres, ikke hvor profilene skal legges hydraulisk riktig.

Digital kartlegging
For øyeblikket pågår det ny kartlegging over hele landet, med etablering av digitale data (geodata), gjennom
GEOVEKST-prosjekter. GEOVEKST administreres av Statens kartverk ved de enkelte fylkeskartkontorer.
Gjennom GEOVEKST har dameiere anledning til å være med å påvirke hvilke områder som skal prioriteres
og nøyaktigheten på kartleggingen. GEOVEKST er et samfinansieringsprosjekt ved at kostnadene fordeles
på alle partene i et prosjekt. Dameiere oppfordres til å kontakte sitt fylkeskartkontor med tanke på ny
kartlegging innenfor GEOVEKST. Dette bør gjøres i god tid før dambruddsbølgeberegninger er planlagt
utført i vassdraget, da prosessen fra kartleggingsprosjektet er definert til data er levert, ofte tar 2 år.

Dersom dambruddsbølgeberegninger gjennomføres uten eller ved delvis bruk av digitale kartdata, bør
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datainnsamlingen likevel planlegges med tanke på senere utnyttelse av GIS/digitale kartdata. Resultatene
skal lagres på en måte som muliggjør senere kobling til digitale kartdata.

7.3 Presentasjon til 3. person
Det er i regi av EnFO utarbeidet en egen veileder for informasjonsberedskap i forbindelse med presentasjon
av dambruddsbølgeberegninger 115/.

7.4 Gradert materiale
All informasjon som tjener til en bedre beredskap skal behandles som åpen informasjon.
Selve rapporten med beregninger og underlagsinformasjon om dammens sårbarhet er foreløpig å anse
som materiale gradert BEGRENSET i henhold til sikkerhetsbestemmelsene.
Resultater i form av dambruddsbølgekart er ikke å anse som BEGRENSET.
Enkelte dammer kan, avhengig av Forsvarets Overkommando, bli gjenstand for strengere behandling.
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Dambruddsmagasin

Beregningsstrekning

Vanntap

Hus

Initialvannføring

Dimensjonerende Ilom, Qb.

Bruddforløp

Magasinet til den dammen som det beregnes brudd på

Den elvestrekning som dambruddsbølgen skal beregnes for

Vann som beveger seg ned i grunnen eller endrer fase

Bolig eller andre bYgninger der mennesker oppholder seg over noe
tid

Den vannføring som går i vassdraget umiddelbart foran
dambruddsbølgen

Den flom som har et gjentaksintervall på 1000 år, kuliminasjonsverdi

Den størrelse og form et dambrudd har som funksjon av tiden

Middelflom, Q.

Bebygget område

Bølgefront

Hydrogram

Høydehydrogram

Den flom som har et gjentaksintervall på ca 2 år, kuliminasjonsverdi

Område med hus og/eller viktig infrastruktur

Det sted på bølgen hvor den har steget 1,0 m over initialvannstanden

En kurve som viser sammenhengen mellom tid og vannføring på ett
sted i vassdraget

En kurve som viser sammenhengen mellom tid og vannstand på ett
sted i vassdraget
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10 Vedlegg

Vedlegg 1: Kartstandard for digitale kartdata

Vedlegg 2: Eksempel på presentasjon av dambruddsbølgeberegningen på kart i målestokk 1:5000.
Kartet viser oversvømmet område

Vedlegg 3: Eksempel på presentasjon av oversiktskart 1:50.000, data for dambrudd ved 1000-års
flommen og/eller ved middelflom
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VEDLEGG 1

Kartstandard for digitale kartdata

Nye kartdata klassifiseres etter FKB(Felles kart database)-standarden (FKB-data — digitalt økonomisk
kartverk) som er delt inn i 4 klasser, FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D. FKB-A er den mest nøyaktige
og er meget detaljert med spesielt god tredimensjonal databeskrivelse. En kort beskrivelse av de 4 FKB-
klassene er gitt under. For dambruddsbølgeberegninger vil FKB-B være godt egnet i tettbygd område.
For grisgrendte strøk der kravet til nøyaktighet ikke er så stort, kan kartstandarden FKB-C benyttes.
FKB-D vil neppe være aktuell fordi den har for dårlig nøyaktighet (5-100 m middelfeil).

FKB-standarden beskriver nøyaktigheten og detaljomfanget av digitalt kartgrunnlag:

FKB-A standarden: Meget detaljert standard som har meget god tredimensjonal databeskrivelse.
Bruksområde for A-standarden er spesielt innenfor detaljprosjektering i tettbygd område der kravet til
nøyaktighet og innhold er meget stort. Nøyaktighet
0-20 cm middelfeil.

FKB-B standarden: Detaljert standard der de "viktigste" objekter er kartlagt nøyaktig. Største forskjellen
mellom A og B standarden er etableringen av høydedata. Ofte brukes høydekurver fra eksisterende
økonomisk kartverk B standarden skal normalt dekke behovet for kart/kartdata i vanlig
forvaltningsmessig saksbehandling i kommune, vegkontor mv. Nøyaktighet 20-30 cm middelfeil.

FKB-C standarden: Denne standarden tilsvarer i store trekk dagens \K både mht innhold og nøyaktighet.
Etableringen baserer seg stort sett på en digitalisering av \K. Bruksområde for C-standarden er den
samme som for B, men har begrensninger ved detaljplanlegging og forvaltningsmessig bruk der
nøyaktigheten er av betydning. Nøyaktighet 50-200 cm middelfeil.

FKB-D standarden: Denne standarden benyttes for områder der A, B eller C-standard ikke finnes.
Standarden etableres delvis fra N50 produksjonen. Nøyaktighet
5-100 m middelfeil
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