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SAMMENDRAG 
 

 

DHI er engasjert som underleverandør til Aas-Jakobsen Trondheim for å utføre flomanalyse for 
Hoplavassdraget i forbindelse med prosjektering av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i Levanger 
kommune, Trøndelag fylke. Den nye veien er planlagt med tunnelportal og veikryss i Vassmarka som er 
lokalisert umiddelbart øst for Hammervatnet. Hensikten med flomanalysen er å bestemme dimensjonerende 
vannføringer og vannstander i Hammervatnet for å fremskaffe beslutningsunderlag for detaljprosjektering 
av kryss og tunnel ved Vassmarka, slik at flom ikke vil medføre skade på installasjoner eller redusere 
oppetid. 

Dimensjonerende flomstørrelse for den aktuelle veistrekningen iht. SVVs håndbøker er 200-årsflom inkludert 
klimafaktor på 1,3 og usikkerhetsfaktor på 1,2. I tillegg er det beregnet flom med returperiode på 10-, 50- og 
100-år inkludert klima- og usikkerhetsfaktor.  

Dimensjorende vannføringer er beregnet med flomfrekvensanalyser, NVEs regionale flomformler RFFA-
2018 og nedbør-avløpsmodellen PQRUT. Frekvensanalyser gir langt høyere flomverdier enn nedbør-
avløpsmodell. Resultatene er sammenlignet med NVEs beregninger fra 1995 og det relativ god 
overenstemmelse mellom resultatene. Det er valgt å benytte resultater fra nedbør-avløpsmodell siden 
frekvensanalysene underestimerer dempingen av flommer i Movatn og Hoklingen og dermed overestimerer 
vannføring til Hammervatn. 

 
    KUQ10 KFKUQ10 KUQ50 KFKUQ50 KFKUQ100 KFKUQ200 

Totaltilløp [m3/s] 56,6 70,9 79,4 100,8 112,7 124,9 

 [l/s/km2] 287,0 360,0 403,0 512,0 572,0 634,0 

Avløp [m3/s] 27,5 41,0 46,1 64,9 79,8 94,6 

 [l/s/km2] 140,0 208,0 234,0 329,0 405,0 480,0 

Vannstand [moh] 24,88 25,25 25,28 25,44 25,59 25,78 
Vannstandsstining [m] 1,18 1,55 1,58 1,74 1,89 2,08 

 

Flomtilløpene beregnet med nedbør-avløpsmodell er routet i en endimensjonal hydraulisk modell, MIKE 
HYDRO RIVER, for å beregne vannstander i Hammervatn. Modellen i MIKE HYDRO RIVER er utviklet 
basert på en digital terrengmodell, innmålinger i vassdraget og observasjoner under befaring 24.09.2020. 
Modellen er ikke kalibrert, men flere kritiske punkter har QH-relasjoner validert mot tidligere beregninger 
utført av NVE og Sweco, hvilket øker troverdigheten til modellen.  

Beregningene viser at kulminasjonsvannføringer dempes med henholdsvis 50%, 40% og 24% i Movatn, 
Hoklingen og Hammervatn ved dimensjonerende flom. Ved dimensjonerende flom er det et betydelig 
energitap ved broene og vannstanden når opp til underkant av brubjelkene både ved Movatn-Hoklingen og 
Hammervatn. Veibroen ved utløpet av Hammervatnet er tverrprofilet som bestemmer vannstanden ved høye 
vannføringer. 

Følsomhetsanalyser viser at broene i vassdraget har påvirkning på vannstandene i Movatn, Hoklingen og 
Hammervatnet, men at det er innsjøenes volum som bidrar mest til å dempe flommene. Potensialet for 
usikkerhet i beregnede vannstander for 200-årsflom inkludert klima- og usikkerhetspåslag i Hammervatnet 
er anslått til 25,22-26,06 moh. I mangel på kalibreringsdata er det valgt å benytte konservative forutsetninger 
i den hydrauliske modellen. Beregnende vannstander i Hammervatn er derfor ansett som konservative.  
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1 Innledning 
DHI er engasjert som underleverandør til Aas-Jakobsen Trondheim for å utføre flomanalyse for 
Hoplavassdraget i forbindelse med prosjektering av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i 
Levanger kommune, Trøndelag fylke. Den nye veien er planlagt med tunnelportal og veikryss i 
Vassmarka som er lokalisert umiddelbart øst for Hammervatnet. Hensikten med flomanalysen er 
å bestemme dimensjonerende vannføringer og vannstander i Hammervatnet for å fremskaffe 
beslutningsunderlag for detaljprosjektering av kryss og tunnel ved Vassmarka, slik at flom ikke vil 
medføre skade på installasjoner eller redusere oppetid. 

 

 

Figur 1-1: Oversiktskart 

Beregningene er utført etter gjeldende krav i Statens vegvesen håndbok N200 Vegbygging og 
anbefalinger i relevante veiledere fra NVE. Arbeidene er utført sivilingeniør Christian Almestad og 
kvalitetssikret av professor i hydrologi Nils Roar Sælthun og doktoringeniør i hydraulikk Søren 
Tjerry.  
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2 Flomberegninger 

2.1 Krav til dimensjonerende flom 

Statens vegvesens håndbok N200 stiller krav til at veier skal sikres mot flom, og dimensjonerende 
returperiode (T) bestemmes ut ifra veiens sikkerhetsklasse [1]. Sikkerhetsklasse bestemmes ut 
ifra ÅDT og omkjøringsmuligheter. Den aktuelle veistrekningen har en ÅDT over 4000 og 
plasseres derfor i sikkerhetsklasse V3, som har dimensjonerende returperiode for flomhendelser 
lik 200 år. For hydrologiske beregninger stilles det også krav til sikkerhetsfaktor for fremtidige 
klimaendringer (FK) og usikkerheter i beregningene (FU) [2]. Dimensjonerende flom beregnes 
derfor ut ifra følgende ligning: 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  = 𝐹𝐹𝐾𝐾 × 𝐹𝐹𝑈𝑈 × 𝑄𝑄𝑇𝑇  (2-1) 
 
Klimafaktoren gjelder for alle anlegg med levetid over 50 år og bestemmes ut ifra lokasjonen og 
størrelsen til nedbørfeltet. Det aktuelle nedbørfeltet er plassert i Trøndelag fylke og har et feltareal 
på ca. 197 km2, hvilket gir en klimafaktor på 1,3 iht. tabell 404.1 i håndbok N200. Faktor for 
usikkerhet i beregninger bestemmes ut ifra veiens sikkerhetsklasse og levetid. Siden den aktuelle 
veistrekningen er plassert i sikkerhetsklasse V3 skal en usikkerhetsfaktor lik 1,2 benyttes. 

Dimensjonerende flomhendelse for den aktuelle veistrekningen er 200-årsflom inkludert 
klimafaktor på 1,3 og usikkerhetsfaktor på 1,2. Qdim = 1,3 x 1,2 x Q200. 

2.2 Beskrivelse av vassdraget 

2.2.1 Nedbørfelt 
Deler av traséen til den nye E6 mellom Kvithammar og Åsen er lokalisert i Hoplavassdraget. 
Vassdraget består av innsjøene Movatn, Hoklingen og Hammervatn i tillegg en rekke mindre 
innsjøer, og har et samlet areal på 197 km2. Nedbørfeltet er relativt flatt og heller fra øst mot vest 
og består for det meste av skog, dyrket mark og myr. Innsjøende utgjør ca. 12,6% av det totale 
arealet, der Movatn, Hoklingen og Hammervatn har et sjøareal på henholdsvis 6,9 km2, 6,3 km2 
og 6,0 km2. Et oversiktskart over nedbørfeltet er vist i vedlegg 1. Feltkarakteristikken ved Movatn, 
Hoklingen og Hammervatnet er oppsummert i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1: Feltkarakteristikk nedbørfelt ved Hoplavassdraget 
 Areal Effektiv 

sjøprosent Snaufjell Spesikfikk 
avrenning 

Høyde 
min-maks 

Felt-
lengde 

Konsen-
trasjonstid 

 [km2] [%] [%] [l/s/km2] [moh] [km] [timer] 
Movatn 143,0 5,1 1,8 28,0 87-618 15,4 4,5 

Hoklingen 161,0 7,9 1,6 28,0 87-618 18,1 5,0 

Hammervatn 197,0 8,3 1,3 28,0 21-618 25,3 7,0 

 
Verdiene i Tabell 2-1 er både beregnet med GIS-programvare og hentet fra NVEs webapplikasjon 
NEVINA. Konsentrasjonstiden er estimert iht. NVEs retningslinjer for flomberegninger ved å anta 
en vannhastighet på 1 m/s i vassdraget ved flom [3]. 

2.2.2 Reguleringer 
Vannføringene i Hoplavassdraget påvirkes av flere reguleringer: en dam i Grønningen, en dam 
ved utløpet av Hoklingen og en dam ved utløpet av Hammervatn. I tillegg er det minikraftverk i 
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Grønningselva og Nystadelva, men de har ikke magasin og har dermed negliserbar påvirkning på 
vannføringene i vassdraget. Figur 2-1 viser oversikt over reguleringenes plassering i vassdraget.  

Dammen i Grønningen er tidligere tømmerfløtningsdam som i dag er en rekreasjonsdam uten 
konsesjonsplikt. Hoklingen er inntaksmagasin for drikkevannsforsyningen i Levanger kommune 
og Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen, og reguleres av en dam ved utløpet av innsjøen. Dam 
Hoklingen ble bygget i 1966 og eies i dag av Levanger kommune. Tidligere var det høydeforskjell 
mellom Movatn og Hoklingen, men i forbindelse med byggingen av dammen ble strekningen 
kanalisert og innsjøende forbundet.  

 

Figur 2-1: Oversikt damkonstruksjoner i Hoplavassdraget 

Dam Hoklingen er en gravitasjonsdam i betong delt inn i åtte seksjoner med overløp i hele bredden 
og brobane over hele damkrona. Seks av løpene er utformet som fast overløpsterskel og de to 
midtre løpene er utstyrt med bjelkestengsel som manøvreres med eget heissystem. Dammen har 
en total lengde på ca. 41 meter med høyeste regulerte vannstand (HRV) og topp gangbro på 
henholdsvis 87,75 og 89,00 moh. Bjelkestengslene har mulighet til å reguleres ned til 86,00 moh. 
Norske skog har konsesjon på et vannuttak fra Hoklingen på 3 m3/s over hele året.  
 

 

Figur 2-2: Dam Hoklingen 

Dammen ved utløpet av Hammervatnet er en spiledam som var  opprinnelig bygget for 
tømmerfløtning. I dag eies dammen av Åsen settefisk AS. Hammervatn fungerer nå som 
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inntaksmagasin til produksjonsanlegg for smolt. Dammen er ikke konsesjonsbelagt og 
vannuttaket til produksjonsanlegget har en maksimal kapasitet på ca. 2 l/s. Det er ingen definert 
HRV for dammen, men omkringliggende terreng utenfor dammen ligger på ca. 24,0 moh. 
Vannstanden i Hammervatnet reguleres ved at driftspersonell ved Åsen settefisk AS daglig 
kontrollerer vannstanden mot en målestav oppstrøms dammen, og manuelt trekker ut eller setter 
inn spiler ved behov. Det tilstrebes å holde konstant vannstand rundt 23,5-24,0 moh.  

 

 

Figur 2-3: Spiledam utløp av Hammervatnet 

Ved større vannføringer vil samtlige spiler være trukket ut og vannføring ut av Hammervatnet 
bestemmes av den hydrauliske kapasiteten til elveløpet. Tverrprofilet har en bredde på ca. 5 meter 
og laveste punkt på 21,55 moh. Når vannstanden stiger høyere enn ca. 24,0 moh begynner vannet 
å rennet utenfor damprofilet og den hydrauliske kapasiten øker betydelig.  

2.3 Frekvensanalyser 

2.3.1 Datagrunnlag 
I Hoplavassdraget og nabovassdragene finnes det flere hydrologiske målestasjoner (vannmerker) 
som måler vannføring. Vannmerke 125.2 Fossing er plassert i Fossingelva rett nedstrøms dam 
Hoklingen. 124.2 Høggås bru og 126.2 Engstad tilhører nabovassdrag som deler feltgrenser med 
Hoplavassdraget. I tillegg er det en serie for vannstand i Hoklingen. Det er ytterligere vannmerker 
i relativ nærhet, men det er valgt å benytte data kun fra Hoplavassdraget og vassdragene som 
deler grenser med Hoplavassdraget. 

Vannmerkenes lokasjon er og tilhørende nedbørfelt er vist i Figur 2-4. 
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Tabell 2-2: Sammenlikning feltkarakteristikk utvalgte vannmerker 

Nr. Navn Areal Normal- 
avrenning 

Effektiv 
sjøprosent Snaufjell Skog Høyde 

(min-maks) 
  [km2] [l/s/km2] [%] [%] [%] [moh] 
125.2 Høggås bru 494,5 43,5 2,4 27,4 28,7 98-1246 
125.2 Fossing 162,9 28,4 7,7 1,6 63,2 68-618 
126.2 Engstad 20,1 24,0 0,0 0,0 34,8 13-283 

 

 

Figur 2-4: Oversikt utvalgte vannmerker og nedbørfelt 

 
Samtlige av vannmerkene er vurdert til å ha god datakvalitet i NVEs rapport 85/2016 Utvalg og 
kvalitetssikring av flomdata for flomfrekvensanalyser [4]. Det er ikke utført noe ytterligere kontroll 
av vannføringskurvene til vannmerkene.  

2.3.2 Flomskapende sesong 
Figur 2-5 viser årspolarplott for Fossing som har vannføringsdata for perioden 1933-2019. Som 
det fremkommer av figuren kan store vannføringer oppstå hele året, men de største forkommer 
om høsten i forbindelse med nedbørhendelser og vinteren/våren i forbindelse med snøsmelting. 
Samme trend observeres også Høggås bru og Engstad. 
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Figur 2-5: Årspolarplott vannmerke 125.2 Fossing 

Det valgt å utføre frekvensanalyse på årsverdier og ikke sesongverdier.  

2.3.3 Statistisk analyse 
Det er utført flomfrekvensanalyser for Fossing, Høggås bru og Engstad. Høggås bru og Engstad 
er kun tatt med for sammenlikning og resultatene er ikke vektlagt. For Fossing er det utført 
analyser for tre perioder: før og etter regulering, samt for hele dataserien. For dataserier med over 
50 år med data er det, som anbefalt av NVE, benyttet fordelingen General Extreme Value (GEV) 
og Bayesiansk estimeringsmetode. For dataserier med 25-50 år med data er det benyttet Gumbel-
fordeling og Bayesiansk estimeringsmetode. Fossings dataserie består av døgnmiddelverdier og 
findata. Det er kun utført analyser på døgnverdier.  

Resultatene er oppsummert i Tabell 2-3 og frekvensplottene til alle vannmerkene er vist i 
vedlegg 1. Analysene er utført for årsflommer og resultatene i tabellen representerer 
døgnmiddelverdi.  

Tabell 2-3: Resultater flomfrekvensanalyser, døgnmiddelverdier 

Nr. Periode 
qM 

[l/s/km2] Q10/QM Q20/QM Q50/QM Q100/QM Q200/QM 

Høggås bru 1912-2019 308 1,39 1,58 1,85 2,08 2,33 

Fossing 1932-2019 178 1,58 1,86 2,25 2,58 2,94 

Fossing 1932-1966 164 1,56 1,80 2,12 2,36 2,60 

Fossing 1967-2019 186 1,60 1,91 2,36 2,77 3,23 

Engstad 1992-2019 448 1,51 1,74 2,03 2,26 2,49 
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Som det fremkommer av Tabell 2-3 har Høggås bru med høyest middelavrenning, samt høyest 
andel snaufjell og høyest midlere høyde over havet, som forventet høyest spesifikk middelflom 
(qM). For Fossing gir frekvensanalysene for samtlige dataperioder relativt like resultater, men 
perioden etter regulering gir høyeste verdier for middelflom og frekvensfaktorer.  
 

 

 

Figur 2-6: Årsflommer 125.2 Fossing med trendlinje, døgnmiddelverdier 

Byggingen av dam Hoklingen har ikke ført til en reduksjon av vannføringene i Fossingelva. Figur 
2-6 viser tvert imot at dataene indikerer en økende trend gjennom hele observasjonsperioden for 
Fossing. Det er ikke nok informasjon til å konkludere med årsaken til økningen i årsflommene.  
 
Til sammenlikning er det også utført regionale frekvensanalyser for Hammervatnet etter ny 
metodikk, RFFA-2018, som er nærmere beskrevet i NVEs rapport 10/2020 [5]. Resultatene for 
regional frekvensanalyser er hentet direkte fra NVEs web-baserte kartapplikasjon NEVINA. Legg 
merke til at RFFA-2018 angir medianflom (qMED) og ikke middelflom (qM).  
 

Tabell 2-4: Resultater RFFA-2018  

 qMED 
[l/s/km2] Q10/QM Q20/QM Q50/QM Q100/QM Q200/QM 

Hoplavassdraget 155 1,36 1,53 1,75 1,91 2,07 

 
 
Momentanfaktoren (Qmom/Qdøgn) angir forholdet mellom døgnmiddel (datomiddelet) og 
kulminasjonsverdien til flommen. RFFA-2018 angir en momentanfaktor på 1,02 for 
Hoplavassdraget ved utløpet av Hammervatnet. For å bestemme momentanfaktoren for 
Hoplavassdraget er det valgt å se på historiske flommer ved Fossing. Som det fremkommer av 
Tabell 2-5 er høyeste registrerte momemtanfaktor på 1,13. Figur 2-7 viser den største observerte 
flommen ved vannmerket, og man ser at flommen utvikler seg sakte og kulminerer etter flere 
døgn. Liknende forløp ser man også ved andre flomhendelser. 
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Tabell 2-5: Historiske flommer og momentanfaktor ved 125.2 Fossing 

Dato Døgnmiddel 
[m3/s] 

Kulminasjon 
[m3/s] Qmom/Qdøgn RFFA-2018 

01.02.2006 95,1 106,1 1,09 1,02 

24.03.2012 71,5 80,5 1,13 1,02 

11.02.2015 53,7 55,4 1,03 1,02 

 

 

Figur 2-7: Flomhendelse februar 2006 ved vannmerke 125.2 Fossing 

For Hoplavassdraget er det valgt å benytte resultatene fra Fossing for perioden 1967-2019 da 
dette beste representerer dagens forhold. Middelflomavrenning settes til 190 l/s/km2 som gir 
en middelflom på 37,4 m3/s for vassdraget ved utløpet av Hammervatnet. Videre er valgt å bruke 
en momentanfaktor på 1,13 tilsvarende flomhendelsen ved Fossing mars 2012. Resultatene for 
ulike returperioder med og uten klima- og usikkerhetsfaktor er oppsummert i Tabell 2-6. 
 

Tabell 2-6: Resultater frekvensanalyse Hoplavassdraget ved utløpet av Hammervatnet 

A [km2] Qmom/ 
Qdøgn 

qM 
[l/s/km2] Q10/QM Q20/QM Q50/QM Q100/QM Q200/QM 

197,0 1,13 190 1,60 1,91 2,36 2,77 3,23 
qi (døgn) [l/s/km2] 190 304 363 452 528 619 
qi (kulm.) [l/s/km2] 215 344 410 511 597 700 

Fk*Fu*qi (døgn) [l/s/km2] 304 486 581 724 845 991 
Fk*Fu qi (kulm.) [l/s/km2] 344 550 656 818 955 1120 

  QM Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 
Qi (døgn) [m3/s]  37,4 59,9 71,5 89,1 104,1 122,0 
Qi (kulm.) [m3/s] 42,3 67,7 80,8 100,7 117,6 137,9 

FK*FU*Qi (døgn) [m3/s] 59,9 95,8 114,4 142,5 166,5 195,2 
FK*FU*Qi (kulm) [m3/s] 67,7 108,3 129,3 161,1 188,1 220,6 
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Kulminasjonsverdi for 200-årsflom inkludert klima- og usikkerhetsfaktor er beregnet til 
220,6 m3/s ved utløpet av Hammervatnet. 

2.3.4 Varighet tilløpsflom 
Nødvendig varighet av tilløpsflom bestemmes ut ifra estimert konsentrasjonstid for nedbørfeltet, 
samt kritiske varigheter for magasinene til vannforsyningsdammene. Iht. NVEs retningslinjer for 
flomberegninger anbefales det at varigheten til tilløpsflommen estimeres ut ifra følgende likninger: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1,5 × (𝑉𝑉𝐹𝐹 + 𝑉𝑉𝑀𝑀) (2-1) 

𝑉𝑉𝑀𝑀 = 480 × 𝐴𝐴𝑀𝑀 × 𝑄𝑄𝑑𝑑
−1/3 × (𝐶𝐶 × 𝐿𝐿)−2/3 (2-2) 

der VF er nedbørfeltets konsentrasjonstid [timer], VM er kritisk varighet for magasin [timer], AM er 
magasinets areal ved HRV [km2], Qi er tilløpsflommmen midlet over VM [m3/s], C er 
overløpskoeffisienten og L er lengden til overløpet [m]. Som en forenkling kan Qi settes lik fire 
ganger middelflom. 

Tabell 2-7: Beregning varighet tilløpsflom 

 VF 
[timer] 

AM 
[km2] 

Qi 
[m3/s] C L 

[m] 
VM 

[timer] 
Varighet 

[timer] 
Movatnet+Hoklingen 5,0 13,1 120,2 1,7 36,6 81,5 130,0 

Hammervatnet 7,0 6,0 147,1 1,3 5,0 92,0 143,0 

 
Qi er estimert som 4QM. Som det fremkommer av resultatene i Tabell 2-5 er det nødvendig å se 
på en flomhendelse med varighet på minimum seks døgn eller mer. Dette stemmer godt overens 
med dataene ved Fossing som vist i Figur 2-7. 

2.4 Nedbør-avløpsmodell PQRUT 

2.4.1 Beskrivelse av modell 
NVEs hydrologiske modell for flomberegninger, PQRUT, er benyttet for å beregne flomtilløp 
basert på nedbørdata. Inngangsparametere i modellen er tømmekonstantene K1 og K2, samt 
terskelverdien T som er beskrevet med følgende likninger: 

𝐾𝐾1 = 0,0135 + 0,00268 × 𝐻𝐻𝐿𝐿 − 0,01665 × ln (𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆) (2-3) 

𝐾𝐾2 = 0,009 + 0,21 × 𝐾𝐾1 − 0,00021 × 𝐻𝐻𝐿𝐿 (2-4) 

𝑇𝑇 = −9,0 + 4,4 × 𝐾𝐾1
−0,6 + 0,28𝑞𝑞𝑁𝑁 (2-5) 

der qN er normalavrenningen [l/s/km2], ASE er effektiv sjøprosent [%], HL er reliefforholdet [m/km]. 
Reliefforholdet er definert som H50/LF, der H50 er høydeforskjellen mellom H75 og H25 på den 
hypsografiske kurva og LF er feltaksens lengde. Hvis det aktuelle nedbørfeltet inneholder store 
andeler flater som gir rask avrenning, slik som snaufjell, myr og/eller urbane områder, skal K1 

korrigeres iht. følgende retningslinjer: 

• 20-40 % av denne type flater, økes K1 med 0,04-0,05 
• > 40% av denne type flater, økes K1 med 0,08-0,10 

Hvis K1 blir svært liten (0,005-0,015) anbefales det å sette K2 lik 0,5K1. 
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2.4.2 Modelloppsett og beregningsforutsetninger 
For å få best mulig bilde av flomtilløpet i vassdraget ble nedbør-avløpsmodellen delt opp tre 
separate delfelt. Ett for Movatn frem til Hoklingen, ett for lokalfeltet til Hoklingen mellom Movatn 
og dam Hoklingen, og ett for lokalfeltet til Hammervatnet nedstrøms dam Hoklingen. For 
sammenlikning med resultater fra frekvensanalyser er det satt opp en modell for hele nedbørfeltet 
til Hammervatn. Det er satt opp karmodell for hvert enkelt delfelt, og flomtilløpet er beregnet 
separat for den samme nedbørhendelsen. Karmodellene er satt opp med nedbørfeltene 
ekskludert arealet til innsjøene. Figur 2-8 viser de ulike delfeltene. Inngangparametere for 
beregning av tømmekonstanter og terskelverdier er vist i Tabell 2-8. Inngangsparameterne er 
beregnet i ArcGIS og sammenliknet med NEVINA.  

 

 

Figur 2-8: Delfelt i PQRUT 

Tabell 2-8: Inngangsparametere og beregnede tømmekonstanter og terskelverdier 

 A 
[km2] 

qN 
[l//s/km2] 

HL 
[m/km] 

ASE 
[timer] 

K1 
[timer-1] 

K2 
[timer-1] T 

Movatnet 136,1 28,4 18,3 0,337 0,0808 0,0221 17,9937 

Hoklingen lokal 11,5 28,4 24,6 0,958 0,0802 0,0207 18,0828 

Hammervatnet lokal 30,0 28,4 16,5 0,747 0,0625 0,0187 21,3182 

Hammervatnet total 191,0 28,4 11,1 5,616 0,0144 0,0097 54,8892 

 
For beregningene forutsettes det at: 

• Feltet er mettet i det flomhendelsen begynner 
• Initialvannføringen settes lik 4QN 

Tidssteget i modellen er satt til 1 time. 
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2.4.3 Nedbørdata og forløp 
Verdier for ekstremnedbør er beregnet av Meteorologisk Institutt (MET) og benyttet til å konstruere 
en syntetisk hendelser for nedbør med forskjellige returperioder. Siden den flomskapende 
sesongen er vurdert til årsflom er det benyttet årsverdier uten snøsmelting. Tabell 2-10 viser 
arealreduserte nedbørverdier benyttet til å konstruere nedbørhendelser for ulike returperioder. 
Det er benyttet klimafaktor på 1,3 og usikkerhetsfaktor på 1,2 iht. håndbok N200. I tillegg er det 
ifm. vurdering av flomnivå under bygge-og anleggsfase simulert 10- og 50-årsflom uten 
klimafaktor og med usikkerhetsfaktor. 
 

Tabell 2-9: Nedbørdata MET, punktverdier 24 timer 
Returperiode 

[år] 
Årsverdi 

[mm] 
Des-feb 

[mm] 
Mar-mai 

[mm] 
Jun-aug 

[mm] 
Sep-nov 

[mm] 
10 65 50 40 55 50 
50 90 65 50 75 65 

100 100 75 65 85 75 
200 110 85 75 95 85 

KF*KU*200 172 133 117 148 133 
 

Tabell 2-10: Nedbørdata, volum ulike varigheter årsverdi. Arealredusert nedbør 

Returperiode Nedbørvolum [mm] 

[år] 1 t 2 t 6 t 12 t 24 t 48 t 72 t 96 t 120 t 144 t 
KU*10 19,7 24,6 39,4 49,3 64,1 78,9 93,7 103,5 113,4 123,2 

KF*KU*10 25,6 32,0 51,3 64,1 83,3 102,5 121,7 134,6 147,4 160,2 
KU*50 29,6 39,4 54,2 69,0 88,7 113,4 128,2 142,9 157,7 172,5 

KF*KU*50 38,4 51,3 70,5 89,7 115,3 147,4 166,6 185,8 205,1 224,3 
KF*KU*100 46,0 52,6 78,9 105,2 131,4 164,3 190,6 216,9 236,6 256,3 
KF*KU *200 46,0 59,1 92,0 111,7 144,6 184,0 210,3 236,6 262,9 282,6 

 

 

Figur 2-9: Konstruert nedbørhendelse Hoplavassdraget 200-årsnedbør inkl. klima- og usikkerhetsfaktor 
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Figur 2-9 viser hyetogram for det konstruerte nedbørforløpet for Hoplavassdraget for 200-
årsnedbør inkludert klima- og usikkerhetsfaktor. Nedbørforløp for øvrige returperioder har identisk 
form, men ulike nedbørverdier. Forløpet er konstruert slik at høyeste gjennomsnittsintensitet 
tilsvarer ekstremstatistikken, uansett lengden av perioden snittet regnes for. Dette sikrer at 
nedbørhendelsen gir anledning til størst mulig flom, uavhengig av nedbørfeltenes 
konsenstrasjonstid. Total varighet av hendelsene er satt til seks døgn med kulminasjon etter 24 
timer, der volumet til hendelsene tilsvarer verdi i kolonne «144 t» i Tabell 2-10.  

2.4.4 Resultater tilløpsflom 
PQRUT beregner tilsig fra hvert delfelt basert på nedbøren og modellkonstantene. Arealene til 
innsjøene (Movatn, Hoklingen og Hammervatnet) er ikke inkludert i PQrut, men tilsig er beregnet 
som nedbør direkte på magasinene. Totalt tilløp for feltene med magasin blir derfor tilsig fra PQrut 
pluss nedbøren på magasinene. Det er simulert tilløp for samtlige hendelser i Tabell 2-10. 
Resultatene er oppsummert i Tabell 2-10. Figur 2-10 - Figur 2-12 viser flomtilløpet for 200-årsflom 
inkl. klima- og usikkerhetsfaktor for samtlige delfelt.  

Tabell 2-11: Resultater PQRUT, ulike returperioder 
 Tilløpsflom [m3/s] 

Returperiode Movatn Hoklingen lokalfelt Hammervatn lokalfelt 
 Døgn Kulm  Døgn Kulm  Døgn Kulm  

KU*Q10 97,7 132,4 1,36 12,5 40,0 3,19 23,1 45,4 1,96 
KF*KU*Q10 127,0 172,0 1,36 16,3 51,9 3,19 30,1 58,9 1,96 
KU*Q50 137,9 188,2 1,36 17,6 59,2 3,36 32,8 66,4 2,03 
KF*KU*Q50 179,3 244,7 1,36 22,9 76,9 3,36 42,5 86,2 2,03 
KF*KU*Q100 198,2 269,6 1,36 25,3 88,8 3,51 46,6 98,9 2,12 
KF*KU *Q200 219,1 297,9 1,36 28,1 90,6 3,22 51,7 102,0 1,97 

 

 

Figur 2-10: Tilløpsflom Movatn 200-årsflom inkl. klima- og usikkerhetspåslag 
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Figur 2-11: Tilløpsflom Hoklingen lokaltfelt, 200-årsflom inkl. klima- og usikkerhetspåslag 

 

 

Figur 2-12: Tilløpsflom Hammervatnet lokaltfelt, 200-årsflom inkl. klima- og usikkerhetspåslag 

Hoklingens lokalfelt har høyest andel sjøareal, hvilket gjenspeiles i at tilløpet er mest dominert av 
nedbøren direkte på innsjøen. For Movatn, som har en langt større andel landareal, er det motsatt.  
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Figur 2-13: Tilløpsflom Hammervatnet totaltfelt, 200-årsflom inkl. klima- og usikkerhetspåslag 

For sammenlikning med frekvensanalyser ble det også utført en beregning for 200—årsflom inkl. 
klima- og usikkerhetspåslag for det samlede nedbørfeltet til Hammervatn, modellert som én 
karmodell i PQRUT. Figur 2-13 viser flomtilløpet. PQRUT gir et døgnmiddel og kulminasjonsverdi 
på henholdsvis på 128 m3/s og 131 m3/s, hvilket tilsvarer en momentanfaktor på 1,02. 
Frekvensanalysene ga et døgnmiddel på 195,2 m3/s og kulminasjon på 220,6 m3/s. 

2.5 Sammenlikning av resultater 

Tilløpsflom for Hoplavassdraget er beregnet med tre ulike metoder: frekvensanalyser, RFFA-2018 
og nedbør-avløpsmodellen PQRUT. NVE utførte flomberegninger for Hoplavassdraget i 1995. En 
sammenlikning av resultatene for 200-årsflom inkl. klima- og usikkerhetsfaktor er vist i Tabell 2-12.  

Som det fremkommer av tabellen gir de ulike metodene ulike resultater, og det er også forskjeller 
mellom DHIs resultater og NVEs beregninger fra 1995. Frekvensanalysene gir tilnærmet like 
resultater for middelflom, men NVEs beregninger gir noe større verdi. For større flommer gir DHIs 
beregniger langt høyere verdier. NVE beregnet spesifikk 1000-årsflom med en døgnmiddel på 
659 l/s/km2, og DHI 619 l/s/km2 for 200-årsflom, hvilket tilsvarer en forskjell på ca. 4%. Vanligvis 
vil en forvente langt større forskjell mellom 200- og 1000-årsflom. Ulikhetene kan forklares med 
at det er benyttet forskjellige dataperioder og frekvensfordelinger. DHI har kun benyttet data fra 
etter idriftssettelsen av dam Hoklingen (1967), mens NVE har benyttet data for hele perioden før 
og etter reguleringen frem til 1995. Dataene ved Fossing viser også at størrelsen på flommene 
har økt, hvor de to største er observert etter 2000. RFFA-2018 gir lavere flomverdier enn 
frekvensanalyser. 

Både DHI og NVE har utført beregninger med nedbør-avløpsmodellen PQRUT. DHIs beregninger 
gir langt høyere flommer enn NVEs beregninger fra 1995. Resultatene for PQRUT er ikke direkte 
sammenliknbare av flere årsaker. NVE har benyttet 1000-årsnedbør mens i DHIs beregninger er 
det benyttet 200-årsnedbør inkludert samlet klima- og usikkerhetsfaktor på 1,6. NVEs 
nedbørhendelse har maksimal intensitet på 20 mm/time og totalt nedbørvolum på 232 mm over 
seks døgn sammenliknet med maksimal intensitet på 46 mm/time og totalt volum 340 mm. Dette 
tilsvarer en forskjell på ca. 230% i maksimal intensitet og ca. 47% i volum. 
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Tabell 2-12: Sammenlikning resultater tilløpsflom Hoplavassdraget utløpet av Hammervatnet 

 Døgnmiddel 
[l/s/km2] 

Kulminasjon 
[l/s/km2] 

Qdøgn/ 
Qmom 

NVE 1995 FFA, QM  202 -  

NVE 1995 FFA, Q1000  659 -  

NVE 1995 PQRUT, Q1000 tilløp Hoklingen - 565  

NVE 1995 PQRUT, Q1000 tilløp Hammervatnet lokal - 864  

NVE 1995 PQRUT, Q1000 tilløp Hammervatnet total - 442  

DHI 2020 FFA, QM 190 215 1,13 

DHI 2020 FFA, Q200 619 700 1,13 

DHI 2020 FFA, KF*KU*Q200 991 1120 1,13 

DHI 2020 RFFA-2018, QMED 155 158 1,02 

DHI 2020 RFFA-2018, KF*KU*Q200 513 524 1,02 

DHI 2020 PQRUT, KF*KU*Q200 tilløp Movatn 1532 2083 1,36 

DHI 2020 PQRUT, KF*KU*Q200 tilløp Hoklingen lokal 1589 5116 3,22 

DHI 2020 PQRUT, KF*KU*Q200 tilløp Hammervatn lokal 1437 2833 1,97 

DHI 2020 PQRUT, KF*KU*Q200 tilløp Hammervatn total 650 665 1,02 

 

Videre er nedbørfeltene delt inn ulikt i PQRUT, og det er benyttet ulike tømmekonstanter og 
terskelverdier. I NVEs beregninger er Movatn og Hoklingen beregnet som ett samlet felt og det er 
ikke regnet nedbør direkte på Movatn siden innsjøen er inkludert i arealet til karmodellen. I DHIs 
beregnigner er Movatn, Hoklingen og Hammervatnet beregnet med separate karmodeller. 
Nedbøren er lagt direkte på innsjøene som er ekskludert fra karmodellene. Det eneste direkte 
sammenliknbare feltet er lokaltfeltet til Hammervatn, som er beregnet separat av både DHI og 
NVE. NVEs beregninger ga en tilløpsflom med kulminasjonsverdi på 864 l/s/km2 og DHI 
2833 l/s/km2. Dette tilsvarer en forskjell på 327 %, som er en del høyere enn forskjellen i maksimal 
nedbørintensitet som var 230%. Forholdet mellom økt nedbør og avrenning er ikke lineært i 
karmodeller. 

Hvis en sammenlikner DHIs resultater for 200-årsflom inkludert klima- og usikkerhetspåslag gir 
frekvensanalysene langt større verdier enn PQRUT beregnet for hele nedbørfeltet samlet. En 
svakhet ved frekvensanalysene basert på vannmerket i Fossingelva er at den ikke tar hensyn til 
dempingen av flommene i Movatn og Hoklingen. Flomtilløpet til Hammervatn består av avløpet 
fra Hoklingen og tilløpet fra lokalfeltet nedstrøms Hoklingen. Flomvannføringer i Fossingelva er 
sterkt påvirket av QH-relasjonen (vannføring-vannstand) ved dam Hoklingen, og forholdet mellom 
tilløpet Hoklingen og avløpet fra dammen til Fossingelva er ikke lineært. Derfor blir det ikke korrekt 
å beregne en 200-årsflom basert på frekvensanalyser for å så multiplisere med klima- og 
usikkerhetsfaktor. En slik metodikk vil sannsynligvis understimere flomdempingen i Hoklingen og 
overestimere flomtilløpet til Hammervatn.  

For beregning av dimensjonerende vannføringer og vannstander i Movatn, Hoklingen og 
Hammervatn er det valgt å benytte resultatene fra PQRUT, da denne metoden gir den mest 
korrekte beskrivelsen av den romlige fordelingen av flomtilløpet i vassdraget. 
Tilløpsflommene til hvert nedbørfelt må routes dynamisk for å beregne avløpet til nedstrøms felt 
og beregne totaltilløpet til Hoklingen og Hammervatn korrekt.  
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3 Vannlinjeberegninger 
Det er utført hydrauliske modellering av Hoplavassdraget. Hensikten med modellen er å beregne 
flomdempingen og avløp fra Movatn og Hoklingen for å beregne flomtilløpet til Hammervatn og 
vannstander ved dimensjonerende vannføringer.  

3.1 Hydraulisk modell 

3.1.1 Modelloppbygging  
Det er etablert en hydraulisk modell av Hoplavassdraget i programvaren MIKE Hydro River. MIKE 
Hydro River er en endimensjonal modell, hvilket innebærer at strømningsretningen er predefinert 
og at modellen tar høyde for strømning i horisontalplanet, mens et gjennomsnitt tas over dybden. 
Dette betyr at transversale og vertikale strømningskomponenter ikke modelleres.  

Modellen er utviklet basert på nasjonal detaljert høydemodell (NDH) lastet ned fra kartverkets 
websider og rapporter fra Levanger kommune, samt innmålinger og observarsjoner fra befaring 
av vassdraget 24.09.2020. Modellen inkluderer Movatn, Hoklingen og Hammervatn modellert som 
magasin. Relasjon mellom vannstand og overflateareal, magasinkurver, for innsjøene er beregnet 
i GIS-programvare basert på NDH. 

Tabell 3-1: Magasinkurver Movatn, Hoklingen og Hammervatn 
Vannstand Overflateareal Vannstand Overflatareal 

[moh] Movatn [km2] Hoklingen [km2] [moh] Hammervatn [km2] 

87,75 6,90 6,25 21,6 6,04 
88,0 6,90 6,25 24 6,04 
90,0 7,56 6,35 26 6,40 
92,0 8,16 6,48 28 6,77 

 

Elvestrekningene mellom Movatn og Hoklingen, Fossingelva mellom dam Hoklingen og 
Hammervatn, og Hoplaelva rett nedstrøms utløpet til Hammervatn er lagt inn med tverrprofiler. 
NDH inkluderer ikke batymetrien til elvene, dvs. terrenget under vannoverflaten. Unntaket er 
tverrprofilene i kanalen mellom Movatn og Hoklingen og utløpet av Hammervatnet, som er lagt 
inn i modellen basert på innmålinger. Hydraulisk ruhet i vassdraget er vurdert ut ifra observasjoner 
under befaring og orthofoto. Elvebunnen i kanalen mellom Movatn og Hoklingen og ved utløpet 
av Hammervatnet er grov og består stort sett av sand, grus og store steiner og blokker. 
Elvebankene er tett vegetert med busker, løv- og bartrær inntil vannkanten. For elveløpene og 
elvebankene er det benyttet Manningstall på henholdsvis 20 m1/3/s og 15 m1/3/s. 

Kulverter og broer i Fossingelva nedstrøms dam Hoklingen er ikke lagt inn i modellen. Hensikten 
med modellen er ikke å beregne vannlinjen i Fossingelva, men fokuserer på å modellere flomtilløp 
og vannstander i Hammervatnet på best mulig måte. Derfor er det lagt vekt på å beskrive punktene 
i vassdraget som potensielt kan opptre som hydrauliske flaskehalser. 

Modellen er ikke kalibrert mot observerte forhold mellom vannføring og vannstand i vassdraget. 
Åsen Settefisk registrerer vannstand i Hammervatnet manuelt, men det er vanskelig å relatere til 
en vannføring ut av Hammervatnet da det ikke finnes noe data på hvor mange spiler som står i 
dammen. I Hoklingen finnes det en tidsserie for vannstand. Man kunne forsøkt å validere QH-
kurven til dam Hoklingen med vannføringsdataene i Fossingelva og vannstandsdata i Hoklingen, 
men dataavbrudd i Hoklingen spesielt ved store flommer gjør dette vanskelig.  

Forenklingene som er foretatt er vurdert som tilstrekkelige ut ifra modellens hensikt.  
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3.1.2 Konstruksjoner i vassdraget 
I vassdraget er det fire konstruksjoner som har påvirkning på flomtilløp og vannstander i 
Hammervatnet: 1. Veibro over kanal mellom Movatn og Hoklingen, 2. dam Hoklingen, 3. veibro 
over utløpet av Hammervatnet, 4. spiledam i utløpet av Hammervatnet. Samtlige konstruksjoner 
er modellert basert på oppmålt geometri unntatt dam Hoklingen som er lagt inn som en QH-
relasjon i modellen. Samtlige broer er modellert med modulen FHWA WSPRO i MIKE HYDRO 
RIVER. WSPRO er utviklet av Federal Highway Administration ved US Department of 
Transportation og er en anerkjent bromodell. Modulen gir anledning til å beregne strømning ved 
dykking av innløpet og strømning over veibanen. 

Bro Movatn - Hoklingen 
Broen mellom Movatn og Hoklingen, er utført med fritt opplagte stålbjelker på landkar i betong 
som er fundamentert på fjell.  

Tabell 3-2: Data bro Movatn-Hoklingen. 
  Topp veidekke [moh] UK brubjelke [moh] Elvebunn 

 Lysåpning 
[m] 

Venstre 
landkar 

Høyre 
landkar 

Venstre 
landkar 

Høyre 
landkar [moh] 

Movatn-Hoklingen 23,9 92,3 91,78 90,92 90,54 86,0 
 

 

Figur 3-1: Veibro over kanal mellom Movatn og Hoklingen. Sett fra oppstrøms side 

Det er grunt under broen. Byggingen av broen har ført til en innsnevring av det opprinnelige 
elveløpet, hvilket kan medføre at den fungerer som flaskehals ved større flommer. 

Dam Hoklingen 
Dam Hoklingen er beskrevet i kapittel 2.2.2. Kapasitetskurven (QH-relasjonen) til flomløpet til dam 
Hoklingen er beregnet etter NVEs retningslinjer for flomløp basert på tegninger av dammen [6]. 
Beregningene er også kontrollert mot NVEs beregninger fra 1995 og Swecos beregninger fra 
2004. Figur 3-2 viser at det er god overenstemmelse mellom DHIs- og tidligere beregninger. Når 
vannstanden stiger over 89,0 moh begynner vann å strømme over damkrona og kapasiteten øker 
brått, hvilket synes ved at kurven brått flater ut. 
 
Dam Hoklingen er modellert som en QH-relasjon i MIKE HYDRO RIVER med kurven vist i Figur 
3-2. 
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Figur 3-2: Kapasitetskurve flomløp dam Hoklingen 

Bro ved utløp Hammervatn 
Veibroen ved utløpet av Hammervatn, er utført med fritt opplagte stålbjelker på landkar i betong 
som er fundamentert på fjell.  

 

 

Figur 3-3: Veibro ved utløpet av Hammervatnet. Sett fra oppstrøms side 

Tabell 3-3: Data broer 
  Topp veidekke [moh] UK brubjelke [moh] Elvebunn 

 Lysåpning 
[m] 

Venstre 
landkar 

Høyre 
landkar 

Venstre 
landkar 

Høyre 
landkar [moh] 

Utløp Hammervatn 18,7 26,3 27,5 25,2 26,35 21,5 
 
Det er grunt under broen. Byggingen av broen har ført til en innsnevring av det opprinnelige 
elveløpet, hvilket kan medføre at den fungerer som flaskehals ved større flommer. 
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Spiledam ved utløp Hammervatn 
Spiledammen er plassert ca. 75 meter nedstrøms broen ved utløpet av Hammervatn. Dammens 
geometri er beskrevet nærmere i kapittel 2.2.2. Ved større flommer vil samtlige spiler i dammen 
ved utløpet av Hammervatnet være fjernet slik at det er det naturlige elveprofilet i praksis fungerer 
som en overløpsterskel. Det er tvilsomt at damkonstruksjonen vil tåle en større flom uten å briste.  
 

 

Figur 3-4: Spiledam utløp Hammervatnet. Sett fra nedstrøms side 

NVE beregnet i 1995 en kapasitetskurve for tverrprofilet der dammen er plassert basert på 
oppmålinger. Figur 3-5 viser en sammenlikning av kapasitetskurven til det naturlige tverrprofilet 
ved spiledammen beregnet av NVE og beregnet i MIKE Hydro River. Det er relativ god 
overenstemmelse mellom kurvene frem til 23,5 moh og deretter viser NVEs kurve høyere 
vannstander enn DHIs for samme vannføring. 
 

 

Figur 3-5: Kapasitetskurver utløp Hammervatn 
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Årsaken til ulikhetene er uviss, men det kan være at NVE ikke har medregnet strømning i terrenget 
utenfor damprofilet. Når vannstanden nærmer seg 24,0 moh begynner vann å strømme i terrenget 
ved siden av damprofilet. 

Det er imidlertig broen oppstrøms spiledammen som blir det hydraulisk bestemmende tverrprofilet 
for vannstanden i Hammervatn under flom. Den grønne kurven i Figur 3-5 viser kapasitetskurven 
til broen oppstrøms spiledammen beregnet i den hydrauliske modellen. Ved store vannføringer vil 
det være et betydelig energitap gjennom broen som fører til oppstuving av vannstanden 
oppstrøms broen og videre oppstrøms i Hammervatn. Som en ser av Figur 3-5 er det stor forskjell 
mellom kapasitetskurven til overløpsterskelen til spiledammen og broen oppstrøms. 

3.1.3 Initial- og grensebetingelser 
Oppstrøms grensebetingelse er vannføring tilsvarende de beregnende tilløpshydrogrammene inn 
til hvert lokaltfelt til innsjøene (kap 2.4.4). Det er lagt inn ett tilløp per innsjø. Nedstrøms 
grensebetingelse er satt til fritt utløp i siste tverrprofil til utløpet av Hammervatnet. For 
beregningene er det benyttet følgende initialbetingelser: 

- Vannstand i Movatn og Hoklingen ved start av hendelse er satt lik HRV (87,75 moh), dvs. 
nivået rett før vann begynner å gå i overløp ved dam Hoklingen. Dette er en konservativ 
antagelse som gir anledning til størst mulig vannføring fra Hoklingen til Hammervatn 
 

- Vannstand i Hammervatnet ved start av hendelse er 23,7 moh basert på digital terrengmodell 

Videre er det forutsatt at alle spiler i dammen ved utløpet av Hammervatnet er fjernet ved 
begynnelsen og gjennom hele flomhendelsen. 

3.2 Resultater 

Det er utført simulering av 10-, 50-, 100- og 200-årsflom inkludert klima- og usikkerhetspåslag. I 
tillegg er det ifm. vurdering av flomnivå under bygge-og anleggsfase simulert 10- og 50-årsflom 
uten klimafaktor og med usikkerhetsfaktor. Beregningene viser at flommene dempes betydelig i 
Movatn og Hoklingen deretter igjen i Hammervatnet. Dempingene av flommene i magasinene 
forårsaker også en forsinkelse av flomtoppen i Hammervatn. Vannføringer og vannstander for 
200-årsflom inkludert klima- og usikkerhetspåslag er vist i Figur 3-6 - Figur 3-8. Resultater for 
samtlige beregninger er oppsummert i Tabell 3-4. 
 
Tilløpet til Movatn vist i Figur 3-6 kulminerer på 293,6 m3/s og maksimal vannføring ut av Movatn 
til Hoklingen er 146,4 m3/s. Dette tilsvarer en demping av flommen i Movatn på ca. 50 %. 
Flomtilløpet kulminerer etter ca. 29 timer mens avløpet til Hoklingen kulminerer ca. 17 timer 
senere. Maksimal vannstand i Movatn er 90,53 moh rett oppstrøms broen hvilket tilsvarer 
underkanten av brobjelken. 

Totaltilløpet til Hoklingen vist i Figur 3-7 består av avløp fra Movatn og tilløp fra lokaltfeltet, og 
kulminerer på ca. 161,3 m3/s . Avløpet fra dam Hoklingen til Fossingelva kulminerer på ca. 102,4 
m3/s. Dette tilsvarer en demping av flommen i Hoklingen på ca. 40%. Tilløpet kulminerer etter ca. 
46 timer og avløpet kulminerer ca. 14 timer senere. Vannstanden kulminerer på 89,13 moh som 
er 0,13 meter over damkrona til dam Hoklingen. Forskjellen i kulminasjonsvannstand mellom 
Movatn og Hoklingen er 1,4 meter.  
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Figur 3-6: Resulater Movatn, FK*FU*Q200 

 

 

Figur 3-7: Resultater Hoklingen, FK*FU*Q200 
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Figur 3-8: Resultater Hammervatn, FK*FU*Q200 

I Hammervatn består totaltilløpet av avløpet fra dam Hoklingen og tilløp fra lokalfeltet. Totaltilløpet 
vist i Figur 3-8 kulminerer på ca. 124,9 m3/s og avløpet ut av Hammervatn kulminerer på ca. 94,6 
m3/s. Dette tilsvarer en demping av flomtoppen med ca. 24 %. Tilløpet kulminerer etter ca. 59 
timer og avløpet ca. 24 timer senere. Vannstanden i Hammervatnet kulminerer på 25,78 moh, 
hvilket tilsvarer en halvmeter over nivået til underkanten av brobjelken på venstre landkar.  

Tabell 3-4: Resultater samtlige returperioder, kulminasjonsverdier 

    KUQ10 KFKUQ10 KUQ50 KFKUQ50 KFKUQ100 KFKUQ200 

Tilløp Movatn [m3/s] 130,8 170,4 186,1 240,6 266,2 293,6 

Avløp Movatn [m3/s] 29,1 38,9 41,9 80,9 111,1 146,4 

Vannstand Movatn [moh] 89,53 89,92 90,03 90,44 90,48 90,53 
Vannstandsstigning [m] 1,78 2,17 2,28 2,69 2,73 2,78 

Lokaltilløp Hoklingen [m3/s] 38,8 50,7 58,7 75,6 87,4 89,5 

Totaltilløp Hoklingen [m3/s] 47,2 60,4 69,1 88,9 122,0 161,3 

Avløp Hoklingen [m3/s] 30,0 40,0 42,6 62,0 80,2 102,4 

Vannstand Hoklingen [moh] 88,35 88,48 88,52 88,74 88,92 89,13 
Vannstandsstigning [m] 0,60 0,73 0,77 0,99 1,17 1,38 

Lokaltilløp Hammervatn [m3/s] 43,8 56,3 63,9 82,9 94,3 97,5 

Totaltilløp Hammervatn [m3/s] 56,6 70,9 79,4 100,8 112,7 124,9 

Avløp Hammervatn [m3/s] 27,5 41,0 46,1 64,9 79,8 94,6 

Vannstand Hammervatn [moh] 24,88 25,25 25,28 25,44 25,59 25,78 
Vannstandsstigning [m] 1,18 1,55 1,58 1,74 1,89 2,08 

 

Resultatene viser at broen mellom Movatnet og Hoklingen er en betydelig hydraulisk flaskehals 
som begrenser vannføringen til Hoklingen. Det er betydelig energitap ved broene. Ved 
dimensjonerende flom er det over 1 meter forskjell i vannstand mellom Movatn og Hoklingen. 
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Vannstanden når opptil underkant av brobjelkene både ved Movatn-Hoklingen og ved utløpet av 
Hammervatn. Flommene dempes betydelig i samtlige innsjøer. Broen ved utløpet av 
Hammervatnet er også en betydelig hydraulisk flaskehals som forårsaker oppstuving i 
Hammervatnet. Det er stor vannstandsstigning i Hammervatnet selv for mindre returperioder. 

3.3 Følsomhetsanalyser 

Følsomhetsanalyser er utført for å vurdere hvilke punkter i vassdraget og modellparametere som 
har størst påvirkning på flomtilløp og vannstander i Hammervatnet. I modellen er det sett på 
følgende alternativer: 

1. Ingen brodekker inkludert i modellen 
2. Uten brodekke mellom Movatn og Hoklingen, men med broen ved utløp av Hammervatn 
3. Uten brodekke ved utløp av Hammervatn, men med broen mellom Movatnet og Hoklingen 
4. Hydraulisk ruhet i elvebunn ved utløpet av Hammervatnet økt fra 20 til 15 m1/3/s 
 

Det er viktig å bemerke seg at ingen av disse scenariene er realistiske,  men heller er ment for å 
kvantifisere potensialet for usikkerhet i beregnende vannstander. For samtlige 
følsomhetsanalysene er det benyttet 200-årsflom inkludert klima- og usikkerhetspåslag som er 
referert til «scenario 0» for sammenlikning.  

3.3.1 Scenario 1 
Broen mellom Movatn og Hoklingen fungerer som en flaskehals som begrenser vannføringen 
mellom innsjøene. Resultatene viser at flommen dempes fortsatt betydelig i Movatn og 
vannføringen til Hoklingen kulminerer på ca. 169,9 m3/s sammenliknet med ca. 146,4 m3/s med 
brodekket inkludert i modellen. Den største forskjellen med og uten brodekket er forskyvningen 
av kulminasjonstidspunktet for avløpet til Hoklingen. Uten broen kulminerer avløpet ca. 12 timer 
tidligere enn med broen. Vannstanden i Movatn er ca. 1,1 meter lavere uten brodekket og 
forskjellen i vannstand mellom Movatn og Hoklingen er også lavere. 

 

 

Figur 3-9: Resultater Movatn FK*FU*Q200, uten bro 
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For Hoklingen øker totaltilløpet som følge av at avløpet fra Movatn ikke begrenses av broen 
mellom innsjøene. Totaltilløpet kulminerer på 187,9 m3/s sammenliknet med 161,3 m3/s med 
brodekket inkludert, og tilløpet kulminerer ca. 11 timer tidligere. Som følge av større totaltilløp til 
Hoklingen øker også avløpet fra dam Hoklingen til Hammervatn med ca. 30 m3/s. Avløpet fra 
Hoklingen kulminerer etter ca. 51 timer som er 9 timer tidligere. Grunnet større totaltilløp til 
Hoklingen øker også vannstanden med ca. 0,3 meter.  
 

 

Figur 3-10: Resultater Hoklingen FK*FU*Q200, uten broer 

 

 

Figur 3-11: Resultater Hammervatn FK*FU*Q200, uten broer 
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I Hammevatn øker totaltilløpet og kulminerer tidligere som følge av at avløpet fra Hoklingen øker 
og kulminerer raskere. Tilløpet kulminerer på 168,3 m3/s etter 47 timer sammenliknet med 124,9 
m3/s etter 59 timer. Som følge av større tilløp og tidligere kulminasjonstidspunkt øker vannføringen 
ut fra Hammervatn og kulminerer tidligere. Avløpet kulminerer på 129,4 m3/s etter 76 timer som 
sammenliknet med 94,6 m3/s etter 83 timer. Til tross for større totaltilløp og raskere kulminasjon 
blir maksimal vannstand lavere i Hammervatn. Vannstanden kulminerer på 25,36 moh som er 
0,42 m lavere enn med brodekkene inkludert i modellen. Dette skyldes lavere oppstuvning 
oppstrøms broen siden dekket ikke er inkludert.  

3.3.2 Scenario 2 
Dette scenariet representerer verst tenkelig tilfelle der flomdempingen i Movatn og Hoklingen 
underestimeres og det regnes med oppstuving oppstrøms broen ved utløpet av Hammervatnet. 
Tilløp, avløp og vannstander for Movatn og Hoklingen er for dette scenariet identisk som i 
scenario 1.  
 

 

Figur 3-12: Resultater Hammervatn FK*FU*Q200, uten bro Movatn-Hoklingen og med bro utløp Hammervatn 

Avløpet fra Hammervatn har samme kulminasjonsverdi og tidspunkt som med brodekkene 
inkludert. Eneste forskjellen er vannstanden i Hammervatnet som kulminerer på 26,06 moh som 
er 0,28 meter høyere. 

3.3.3 Scenario 3 
Dette scenariet representerer det mest fordelaktige scenariet, der det regnes med flomdemping i 
Movatn og Hoklingen og ingen oppstuvning fra brodekket ved utløpet av Hammervatn. Tilløp, 
avløp og vannstand i Movatn og Hoklingen er identisk som i Figur 3-6 og Figur 3-7. Avløpet fra 
Hammervatn kulminerer på 91,7 m3/s sammenliknet med 94,6 m3/s med brodekke. Maksimal 
vannstand i Hammervatnet under flomhendelsen er 25,22 moh, som er 0,57 meter lavere enn 
med brodekket inkludert i modellen.  
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Figur 3-13: Resultater Hammervatn FK*FU*Q200, med bro Movatn-Hoklingen og uten bro utløp Hammervatn 

3.3.4 Scenario 4 
I dette scenariet er den hydrauliske ruheten i utløpet av Hammervatn endret fra M = 20 m1/3/s til 
M = 15 m1/3/s. 

 

Figur 3-14: Resultater Hammervatn FK*FU*Q200, økt ruhet utløp Hammervatn 

Resultatene er tilnærmet identisk med basescenariet, men gir 4 cm lavere vannstand i 
Hammervatn. Årsaken til lavere vannstand er lavere hastighet gjennom broen som gir lavere 
hastighetshøyde og energitap. 
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3.3.5 Sammenlikning 
En sammenlikning av resultatene for ulike scenariene er vist i Tabell 3-5. Vannstand i 
Hammervatn er vist i Figur 3-15.  

Tabell 3-5: Sammenlikning resultater følsomhetsanalyser 

    Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 

Tilløp Movatn [m3/s] 293,6 293,6 293,6 293,6 293,6 

Avløp Movatn [m3/s] 146,4 163,9 163,9 146,4 146,4 

Vannstand Movatn [moh] 90,53 89,43 89,43 90,53 90,53 
Vannstandsstigning [m] 2,78 1,68 1,68 2,78 2,78 

Lokaltilløp Hoklingen [m3/s] 89,48 89,48 89,48 89,48 89,48 

Totaltilløp Hoklingen [m3/s] 161,3 187,9 187,9 161,3 161,3 

Avløp Hoklingen [m3/s] 102,4 136,3 136,3 102,4 102,4 

Vannstand Hoklingen [moh] 89,13 89,39 89,39 89,13 89,13 
Vannstandsstigning [m] 1,38 1,64 1,64 1,38 1,38 

Lokaltilløp Hammervatn [m3/s] 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Totaltilløp Hammervatn [m3/s] 124,9 168,3 168,3 124,9 124,9 

Avløp Hammervatn [m3/s] 94,6 129,4 131,1 96,05 94,6 

Vannstand Hammervatn [moh] 25,78 25,36 26,06 25,22 25,74 

Vannstandsstigning [m] 2,08 1,66 2,36 1,52 2,04 

 

 

Figur 3-15: Følsomhetsanalyse Q, vannstand Hammervatn 

Følsomhetsanalysene gir vannstander i Hammervatn mellom 25,22 – 26,06 moh for 200-årsflom 
inkludert samlet klima- og usikkerhetsfaktor på 1,6. Det er viktig å bemerke at kurvene i Figur 3-15 
viser potensialet for usikkerhet i beregnede vannstander og ikke den reelle usikkerheten. Scenario 
2, som er det verst tenkelige tilfellet, fører til en økt kulminasjonsvannføring på 43,5 m3/s og 
vannstand på 0,28 meter sammenliknet med basescenariet. Ved best tenkelig tilfelle uten 
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brodekke i Hammervatn og inkludert broen mellom Movatn og Hoklingen reduseres vannstanden 
med 0,56 meter. Ved økt ruhet i tverrprofilene i utløpet av Hammervatn reduseres vannstanden 
med 0,04 meter. Scenario uten brodekker ved noen av lokasjonene viser at flommene fortsatt 
dempes betydelig. I Movatn dempes flommen med 129,7 m3/s, i Hoklingen 51,5 m3/s og 
Hammervatn med 39,0 m3/s. 

Resultatene viser at brodekkene har påvirkning på vannstanden i innsjøene, men at innsjøenes 
volum har størst betydning for demping av flommene.  

3.4 Usikkerhet 

Kvaliteten til vannlinjeberegningene avhenger av flere faktorer, og det flere kilder som 
introduserer usikkerhet i resultatene. For disse beregningene er følgende mest relevant: 
 
- Usikkerhet i flomberegninger 
- Nøyaktighet i kart- og høydegrunnlag 
- Kompliserte geometrier og konstruksjoner i vassdraget 
- Valg av Manningstall 
- Initialbetingelser 
- Kalibrering av hydraulisk modell 

 
Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er vanskelig. Det er mange faktorer som spiller inn, 
særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. Konklusjonen for flomberegningene er 
at datagrunnlaget er relativt godt. Flomberegningene er utført med flere metoder og i tillegg med 
observerte data i vassdraget. Resultatene er også sammenliknet med NVEs beregninger fra 1995 
og det er overenstemmelse. Dette gir større konfidens i de beregnede vannføringene. Det 
samlede klima- og usikkerhetspåslaget på 1,6 som er påkrevet iht. håndbok N200 kan også sees 
på som mer enn tilstrekkelig sikkerhetsmargin, som tar høyde for usikkerhetene i det hydrogiske 
grunnlaget. 

Deler av modellen er etablert ut ifra en terrengmodell basert på flybåren laserscanning. 
Nøyaktigheten til NDH-dataene er generelt høy, men inkluderer ikke batymetrien i elvene. Dette 
vil medføre at vannstander i Fossingelva er konservative. Problemstillingen ansees som lite 
relevant da vannstanden i Fossingelva ikke er av interesse. Tverrprofiler er målt inn for de 
punktene i vassdraget som er av størst betydning for vannføring og vannstand i Hammervatn, 
hvilket øker troverdigheten til modellen i de kritiske punktene. NDH er på den andre siden svært 
egnet til å beregne magasinkurver. Dette er ansett som en styrke i modellen da overflatearelet til 
innsjøene er beregnet med høy presisjon, og dermed også volumet tilgjengelig i innsjøene til å 
dempe flommer.  

For å redusere usikkerhetene i vannlinjeberegninger anbefales det å ofte kalibrere hydrauliske 
modeller basert på registrerte forhold mellom vannføring og vannstand. Kalibreringen utføres ofte 
ved å justere Manningstall, samt koeffisienter for konstruksjoner i modellen til det er akseptabel 
overenstemmelse mellom observerte og simulerte vannstander innenfor modellområdet. 
Kalibreringsdata er ikke tilgjengelig, og modellen er følgelig ikke kalibrert. QH-kurver for flomløpet 
til dam Hoklingen og utløpet av Hammervatnet er beregnet og sammenliknet med tidligere 
beregninger utført av NVE og Sweco. Det er god overenstemmelse mellom beregningene, hvilket 
øker troverdigheten til modellen. 

En annen faktor som har stor påvirkning på resultatene er initialbetingelsene. Vannstanden i 
Movatn og Hoklingen ved begynnelsen av en flomhendelse har stor betydning for størrelsen av 
flomtilløpet til Hammervatn og dermed vannstanden. Ved dimensjonerende flom, KFKUQ200, utgjør 
avløpet fra Hoklingen tilnærmet halvparten av det totale tilløpet til Hammervatn. For mindre 
flommer utgjør tilløpet fra lokalfeltet til Hammervatn en større andel av totaltilløpet. I beregningene 
er det konservativt forutsatt at vannstanden i Movatn og Hoklingen er på HRV ved begynnelsen 
av beregningene. Dette er en vanlig forutsetning ved flomberegninger for damanlegg. I praksis 
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betyr en slik antagelse at magasinet er fullt ved begynnelsen av flomhendelsen og vann vil gå i 
overløp ut av Hoklingen under hele hendelsen, hvilket gir anledning til størst mulig vannføring fra 
Hoklingen til Hammervatn. Hvis en hadde forutsatt at vannstanden i Movatn og Hoklingen var 
under HRV ved begynnelsen av hendelsen vil et større vannvolum lagres i magasinet, som vil 
redusere vannføringen til Hammervatn.  

Ved flomhendelser kan trær, busk, drivis og annet drivgods transporteres med vannet som kan 
føre til tilstopping av naturlige trange tverrsnitt eller konstruksjoner i vassdraget som blant annet 
kulverter, broer og damkonstruksjoner. Tilstopping kan redusere kapasitet og forårsake 
oppstuving i deler av vassdraget. For Hoplavassdraget vil kritiske punkt for tilstopping være 
broene, dam Hoklingen og spiledammen i utløpet av Hammervatnet. Broen mellom Movatn og 
Hoklingen har en lysåpning med bredde på ca. 24 meter og broen i utløpet av Hammervatn ca. 
19 meter. Faren for tilstopping for broene er vurdert som middels da det er plass til at trær skal 
kunne passere gitt at vannstanden ikke når opp til underkant av brobjelkene. Ved tilstopping av 
broen i Hammervatnet vil dette kunne føre til økt oppstuving oppstrøms broen og vannstand for 
dimensjonerende flom. 

For å få større konfidens i resultatene i er det utført følsomhetsanalyser for en rekke ulike 
scenarier. Følsomhetsanalysene viser at brodekkene har betydning for vannstanden i innsjøene, 
men at det er innsjøenes volum som har størst betydning for demping av flommene. Manningstall 
i utløpet av Hammervatn har mindre betydning. Basert på følsomhetsanalysene anslås potensiell 
usikkerhet i beregnet vannstand i Hammervatn for 200-årsflom inkludert samlet klima- og 
usikkerhetspåslag for 25,22 – 26,06 moh. Forutsetningene for beregningene er konservative. 
Resultatene er dermed også konservative, så det er vurdert å ikke være nødvendig med ytterligere 
sikkertpåslag på beregnede vannstander.  

4 Oppsummering 
Det er utført flom- og vannlinjeberegninger for Hoplavassdraget med hensikt å beregne 
dimensjonerende vannstand for Hammervatn. Dimensjonerende flomstørrelse for den aktuelle 
veistrekningen iht. SVVs håndbøker er 200-årsflom inkludert klimafaktor på 1,3 og 
usikkerhetsfaktor på 1,2. I tillegg er det beregnet flom med returperiode på 10-, 50- og 100-år 
inkludert klima- og usikkerhetsfaktor.  

Dimensjorende vannføringer er beregnet med flomfrekvensanalyser, NVEs regionale flomformler 
RFFA-2018 og nedbør-avløpsmodellen PQRUT. Frekvensanalyser gir langt høyere flomverdier 
enn nedbør-avløpsmodell. Resultatene er sammenlignet med NVEs beregninger fra 1995 og det 
relativ god overenstemmelse med resultatene. Det er valgt å benytte resultater fra nedbør-
avløpsmodell siden frekvensanalysene underestimerer demping av flommer i Movatn og 
Hoklingen og dermed overestimerer vannføring til Hammervatn.  

Tabell 4-1: Oppsummering resultater Hammervatn, ulike returperioder 

    KUQ10 KFKUQ10 KUQ50 KFKUQ50 KFKUQ100 KFKUQ200 

Totaltilløp [m3/s] 56,6 70,9 79,4 100,8 112,7 124,9 

 [l/s/km2] 287,0 360,0 403,0 512,0 572,0 634,0 

Avløp [m3/s] 27,5 41,0 46,1 64,9 79,8 94,6 

 [l/s/km2] 140,0 208,0 234,0 329,0 405,0 480,0 

Vannstand [moh] 24,88 25,25 25,28 25,44 25,59 25,78 
Vannstandsstigning [m] 1,18 1,55 1,58 1,74 1,89 2,08 

 

Flomtilløpene beregnet med nedbør-avløpsmodell er routet i en endimensjonal hydraulisk modell 
for å beregne vannstand i Hammervatn ved ulike returperioder. Modellen i MIKE HYDRO RIVER 
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er utviklet basert på en digital terrengmodell, innmålinger i vassdraget og observasjoner under 
befaring 24.09.2020. Modellen er ikke kalibrert, men flere kritiske punkter har QH-relasjoner 
validert mot tidligere beregninger utført av NVE og Sweco, hvilket øker troverdigheten til modellen. 
Veibroen i utløpet av Hammervatnet er tverrprofilet som bestemmer vannstanden ved høye 
vannføringer. Ved dimensjonerende flom er det et betydelig energitap ved broene, og 
vannstanden når opp til underkant av brubjelkene både ved Movatn-Hoklingen og Hammervatn. 

Følsomhetsanalyser viser at broene i vassdraget har påvirkning på vannstandene i Movatn, 
Hoklingen og Hammervatnet, men at det er innsjøenes volum som bidrar mest til å dempe 
flommene. Kulminasjonsvannføringer ved dimensjonerende flom dempes med henholdsvis 50%, 
40% og 24% i Movatn, Hoklingen og Hammervatn. Potensialet for usikkerhet i beregnede 
vannstander for 200-årsflom inkludert klima- og usikkerhetspåslag i Hammervatnet er anslått til 
25,22 – 26,06 moh.  

5 Referanser 

 

[1]  Statens vegvesen, «Håndbok N400 Bruprosjektering,» 2015. 
[2]  Statens vegvesen, «Håndbok N200 Vegbygging,» 2018. 
[3]  NVE, «Retningslinjer for flomberegninger,» 2011. 
[4]  NVE, «Utvalg og kvalitetssikring av flomdata for frekvensanalyser,» 2016. 
[5]  K. Engeland, P. Glad, H. Hamududu, H. Li, T. Reitan og S. M. Stenius, «Lokal og regional 

flomfrekvensanalyse. Rapport 10/2020,» NVE, Oslo, 2020. 
[6]  Norges vassdrags- og energidirektorat, «Retningslinjer for flomløp,» Norges vassdrags- og 

energidirektorat, 2005. 
 

 



 

  

A Vedlegg 1: Resultater frekvensanalyser 

 

 



 

 Flomanalyse Hoplavassdraget / calm / 2020-11 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


	1 Innledning
	2 Flomberegninger
	2.1 Krav til dimensjonerende flom
	2.2 Beskrivelse av vassdraget
	2.2.1 Nedbørfelt
	2.2.2 Reguleringer

	2.3 Frekvensanalyser
	2.3.1 Datagrunnlag
	2.3.2 Flomskapende sesong
	2.3.3 Statistisk analyse
	2.3.4 Varighet tilløpsflom

	2.4 Nedbør-avløpsmodell PQRUT
	2.4.1 Beskrivelse av modell
	2.4.2 Modelloppsett og beregningsforutsetninger
	2.4.3 Nedbørdata og forløp
	2.4.4 Resultater tilløpsflom

	2.5 Sammenlikning av resultater

	3 Vannlinjeberegninger
	3.1 Hydraulisk modell
	3.1.1 Modelloppbygging
	3.1.2 Konstruksjoner i vassdraget
	3.1.3 Initial- og grensebetingelser

	3.2 Resultater
	3.3 Følsomhetsanalyser
	3.3.1 Scenario 1
	3.3.2 Scenario 2
	3.3.3 Scenario 3
	3.3.4 Scenario 4
	3.3.5 Sammenlikning

	3.4 Usikkerhet

	4 Oppsummering
	5 Referanser
	A Vedlegg 1: Resultater frekvensanalyser



