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SAMMENDRAG
Denne rapporten omhandler numeriske beregninger med 2- og 3-dimensjonal hydrodynamisk modell
(MIKE 21 og MIKE 3) for å analysere strømningsforhold og oppstuving som følge av brubygging for 4
forskjellige kombinasjoner av vei- og jernbanekryssing ved Sarpsfossen.
Det er gjort beregninger for normalvannføring (Q n) og middelflom (Qm) for å vurdere konsekvenser for
kraftproduksjonen ved Sarp 1, og beregninger ved tohundreårsflom (Q200) og tusenårsflom (Q1000) for
å vurdere oppstuving oppstrøms.

Konsekvenser for kraftproduksjon
Basert på resultatene fra simuleringene konkluderes det med at brubyggingen etter ferdigstillelse i alle
alternativer vil føre til uendret eller noen få cm tap for kraftproduksjon ved Sarp ved Qn og uendret eller
noe forbedret kraftproduksjon ved Qm. Ved Qn er det generelt liten forskjell mellom de forskjellige
alternativene. Ved Qm forekommer de største endringene i hastighet og vannstand ved alternativ NFO9 og NFO-10 og de minste endringene ved alternativ Midt-7. Ved lavere vannføringer enn Q n vil
effekten av bruene være mindre enn i de simulerte scenariene fordi hastighetsendringen blir mindre.
Simuleringene ved Q200 og Q1000 antyder at både vannstanden og hastigheten inn mot Sarp 1 vil øke
for større flommer, og derfor antakelig føre til større tilgjengelig energihøyde ved større flommer.
Simuleringer med alternativ Midt-7 antyder at spuntkassene i anleggsfasen kan føre til et økt
singulærtap ved inntaket i størrelsesorden 5-10 cm tapt energihøyde for dette alternativet. I tillegg
viser simuleringene virvelavløsning ved spuntkassen nærmest inntaket, som kan føre til roterende
strømning inn mot turbinene. Dette kan potensielt også påvirke kraftproduksjonen negativt.

Flomstigning
Økt vannstand ved flom er beregnet for Q200 og Q1000. Modellen viser at økt vannstand forekommer
hovedsakelig som følge av endrede strømningsforhold og økt energitap gjennom Sarpsbrua, og i
mindre grad som følge av oppstuving ved pilarer og brukar ved de nye brukryssingene. Ved Opsund,
ca. 1 km oppstrøms for Sarpsfossen, gir simuleringene økt vannstand i forhold til 0-alternativet på 6-7
cm for alternativ Midt-7 og Midt-10, og 12 cm for NFO-9 og 10 ved 200-års flom. Simuleringer med
spuntkasser i byggefasen gir en økning i vannstand på 18 cm for Midt-7, 25 cm for Midt-10, 46 cm for
NFO-9 og 49 cm for NFO-10. Økningen i vannstand for NFO-9 og NFO-10 kan antakelig reduseres
ved å flytte pilarene/snu spuntkassene for å minimere obstruert areal, ettersom disse nå er tenkt
plassert skrått på strømningsretningen.
Ved 1000-års flom gir simuleringene en økning i vannstand på henholdsvis 7, 10, 12 og 14 cm for
alternativ Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10 ved Opsund. Slik alternativ Midt-10 og NFO-10 er
planlagt i dag vil vannstanden stå høyere enn underkant brudekke ved 1000-års flom. Oppstuving på
grunn av brudekket er ikke beregnet.

2

INNLEDNING

2.1

Bakgrunn og formål
2G prosjekterer nye brualternativer for veg og jernbane over Glomma rett oppstrøms for Sarpsfossen i
forbindelse med InterCity Østfoldbanen utbyggingen på oppdrag for Bane NOR. Et kart over området
er vist i Figur 2-1. I den forbindelse er det utført strømningsmodellering av brukrysningene med
numeriske modeller.
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Figur 2-1: Oversiktskart, Sarpsfossen

Formålet med strømningsmodelleringen er å vurdere forskjellige alternativer for brukryssinger spesielt
med tanke på konsekvenser for kraftverksinntak Sarp 1 (se Figur 3-1). Sekundært gjøres det også en
beregning med tanke på økt flomfare.
Modellresultatene skal gi svar på hvordan brupilarene, samt spuntkasser i byggefasen, påvirker
hovedstrømningen og vannstanden oppstrøms for Sarpsfossen i representative situasjoner, for å gi et
bilde av om og hvordan brubyggingen vil kunne påvirke kraftverksinntakene og tilgjengelig
energihøyde til kraftproduksjon. Spesielt har det vært et spørsmål om inntaket til Sarp 1 kan bli
påvirket av brubyggingen. Modelleringen gjøres for fire forskjellige alternativer for kombinasjoner av
vei og jernbanebruer.
Modelleringen brukes videre til å beregne vannstandsstigningen oppstrøms i Glomma ved
tohundreårs flom, både under bygging (dvs. med spuntkasser) og etter ferdigstillelse, og for tusenårs
flom etter ferdigstillelse.
Modellene som brukes er 2- og 3-dimensjonale hydrodynamiske modeller.

2.2

Dammen og Kraftverkene ved Sarpsfossen
Oppstrøms for dam Sarpsfossen ligger det flere inntak og inntakskanaler til vannkraftverk. På
vestsiden av Sarpsfossen ligger øvre og nedre Borregaard kraftverk, mens Sarp 1 og Hafslund
kraftverk ligger på østsiden. Spesielt inntaket til Sarp 1 ligger nærme den planlagte traseen til de nye
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brukryssingene. På maksimalt pådrag går det 945 m 3/s i kraftverkene fordelt på 200 m 3/s på øvre
Borregård, 100 m3/s på nedre Borregaard, 200 m 3/s i Hafslund kraftverk og 445 m 3/s i Sarp 1
kraftverk. Det finnes også planer på skisseprosjektnivå for et nytt kraftverk, Sarp 2, med inntak ved
siden av Sarp 1. Hafslund eies av E-CO, Borregaard eies av Sarpsfoss ltd. og Sarp 1 deleies av E-CO
og Sarpsfoss ltd. med 50% eierandeler.
Flomavledningen ved Sarpsfossen består av 3 lukeseksjoner i selve dammen med en stor
segmentluke og to mindre klappeluker. Tegninger av lukedammen finnes i vedlegg 1. Segmentluken
har bredde x høyde 28 x 6,6 meter, mens klappelukene har dimensjoner 13,75 x 4 meter og 13,25 x 4
meter.
I forbindelse med inntakskanalen til Hafslund kraftverk er det overløp på siden av inntakskanalen både
oppstrøms og nedstrøms for inntaksluken. Det er i tillegg mulig å avlede noe vann gjennom islukene
ved inntaksdammen til Nedre Borregaard kraftverk.
Det ble utført modellforsøk for å avklare flomavledningen ved Sarpsfossen i 2010 [1] og for å se på
utforming av nytt kraftverksinntak og inntak for flomavledning i 2014 [2]. I forbindelse med
modellforsøkene ble det gjort mye arbeid med å fremskaffe grunnlagsdata, inkludert bunnprofilering
og studier av gamle rapporter etc. Dette danner også mye av grunnlaget for modelleringen som er
beskrevet i denne rapporten.

2.3

Modellerte brualternativer
Det er fremstilt 4 brualternativer som innebærer kombinasjoner av brukrysninger for jernbane og vei.
Bilder fra 3D-modellen for de forskjellige alternativene er vist i vedlegg 2.
Alternativene for jernbane er NFO og Midt, mens alternativene for veikrysningen er alternativ 7, 9 og
10. Alle scenarier som er modellert innebærer en kombinasjon av et jernbane og veialternativ, f.eks.
Midt-7. I alle tilfeller støttes bruene opp av par med sirkulære pilarer fundamentert i elva. Pilarene har
diameter 1,8 meter, og avstand 40 – 60 meter mellom pilarpar avhengig av alternativ. I byggefasen
slås det ned spuntkasser på 13,5 x 7 meter rundt pilarene, slik at vannet på innsiden av kassene kan
pumpes ut. En oversikt over plasseringen av pilarer og spuntkasser umiddelbart oppstrøms
Sarpsfossen er vist i Figur 2-2 for de ulike brualternativene.
I alternativ Midt-7 plasseres jernbanebrua ca. 110 meter oppstrøms for der Sarpsbrua ligger i dag
Traséen til veibrua plasseres rett nedstrøms jernbanebrua. Hver av bruene innfører 3 par med pilarer i
elva, der den nærmeste pilaren ligger ca. 40 meter oppstrøms for inntaket til Sarp 1. I alternativ Midt10 flyttes veibrua til oppstrøms side av jernbanebrua, og ca. 150 meter oppstrøms for Sarpsbrua.
Jernbanebruas pilarer forskyves også noen i østlig retning i forhold til alternativ Midt-7. I alternativ
NFO-10 ligger veibru traseen litt mer skrått over elva (sør-øst mot nord-vest) og støttes opp av 4 pilarpar, mens jernbanebrua flyttes lenger oppstrøms, og ender rett sør for Grøtebrua på østsiden.
Jernbanebrua forlenges videre forbi Tarris-neset, med til sammen 13 pilar-par. I alternativ NFO-9 er
jernbanebrua identisk med alternativ NFO-10, mens veibrua flyttes nærmere jernbanebrua og støttes
opp av 5 pilar-par.

InterCity-prosjektet

Strømningsanalyse, Sarpsfossen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

6 av 36
ICP-16-A-25540
02A
08.02.2019

Figur 2-2: Plassering av spuntkasser og pilarer for de forskjellige brualternativene, merk at
NFO 9 og 10 har identisk plassering av pilarene for jernbanebrua.

2.4

Høyder
Alle høyder i dette dokumentet er i NN1954, siden det meste av grunnlaget var å finne i dette
høydesystemet. For konvertering til NN2000, bruk NN2000 = NN1954 + 0,123 m.
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Programvaren som brukes er MIKE 21 og MIKE 3 som er utviklet av Dansk Hydraulisk Institutt (DHI).
MIKE 21 brukes for beregning av oppstuving ved 200- og 1000-årsflom, mens MIKE 3 er benyttet til
beregningene av strømningsmønstre ved normalvannføring og middelflom.
MIKE 21 er en 2-dimensjonal modell, der strømningen beregnes distribuert i et gitt antall celler i
horisontalplanet, men er midlet vertikalt. Dette innebærer at effekten av vertikal strømning neglisjeres.
2-dimensjonale modeller benytter seg av beregningsnett eller «mesh» som angir celler i
horisontalplanet der hydrauliske parametere beregnes. Nøyaktigheten til modellen er avhengig av type
mesh og cellenes oppløsning. Generelt kan et høyt antall celler føre til uakseptabel beregningstid, slik
at behovet for nøyaktighet må veies opp mot tilgjengelig datakraft.
MIKE 3 er en 3-dimensjonale modell der også vertikalkomponentene beregnes. Modellen antar
hydrostatisk trykkfordeling i vannsøylen, hvilket vil si at sterkt krummende strømning ikke beregnes
nøyaktig. Modellen er egnet til å beregne 3-dimensjonal strømning under hydrostatiske trykkforhold,
men ikke f.eks. til å beregne detaljert strømning rundt hydrauliske strukturer eller over overløp.

3.2

Modellutstrekning og rapporteringspunkter
Modellen strekker seg omtrent 1 km nord for Sarpsfossen (Figur 3-1), og inkluderer innløpet fra Nipa
gjennom Grøtebrua på østsiden, samt inntakene til Borregaard, Hafslund og Sarp 1 kraftverk. Dam
Sarpsfossen utgjør nedre grense for modellen. Det er lagt inn 7 rapporteringspunkter i modellen. 6 av
disse samsvarer med målepunkter angitt i [3] og inkluderer vannmerke Sarpsfossen ved Borregaard,
inntaket ved Sarp 1, målepunkt 200 meter oppstrøms for Grøtebrua, Tarris oppstrøms og nedstrøms
for nes, og Hukelund pumpestasjon. I tillegg er det lagt til et målepunkt i bakevja på høyre side sør for
Opsund. Hastigheter tas ut i et profil rett oppstrøms Sarpsbrua og forbi Sarp 1.
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Beregningsmesh
Beregningen i MIKE 21 og MIKE 3 kjøres på et antall celler som defineres via et beregningsnett eller
«mesh». Utformingen og finheten til meshet har betydning for nøyaktigheten til resultatet av
beregningen, og et dårlig utformet mesh kan føre til numerisk ustabilitet eller feil i beregningen. Et fint
mesh med mange celler vil føre til høy beregningstid. Avveiningen mellom nøyaktighet og nødvendig
beregningstid er alltid viktig for numeriske simuleringer. For å vurdere sensitiviteten til beregningen for
forskjellig finhet på meshet er det gjort en sensitivitetstest.
Meshet i dette modellstudiet er utformet som en kombinasjon av triangler og tetragoner (ikkerettvinklede firkanter). Tetragonale celler er en fordel der strømningsretningen er entydig, og
hastighetesvektorene bør ligge så parallelt som mulig med sideveggene i cellen. For den 3dimensjonale modellen benyttes et dynamisk mesh i vertikalretningen med ekvidistante celler mellom
vannoverflaten og bunnen. Man kan også variere cellestørrelsen i forskjellige deler av modellen, slik at
man kan gjøre mer detaljerte beregninger der det er behov for det uten å øke antallet celler
unødvendig i resten av modellen.
Cellestørrelsen i studiet er variert slik at de fineste cellene finnes nær Sarpsfossen og brukrysningene
mens det er grovere celler lenger oppstrøms, og der det er lave hastigheter, f.eks. utenfor selve elva
(på flomsletter). Endelig mesh for alternativ Midt-7 er vist i Figur 3-2. Pilarer og andre obstruksjoner i
vannveien er modellert ved å blokkere ut f.eks. pilarer i meshet, og forfine meshet rundt
blokkeringen/obstruksjonen, som vist i detaljrammen i Figur 3-2.

Figur 3-2: Beregningsmesh med detalj
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Modellgeometri
Grunnlaget til modellgeometrien er hovedsakelig hentet fra modellforsøkene ved NTNU i 2010 [1]. I
forbindelse med modellforsøkene ble det gjort oppmålinger av profiler oppstrøms og nedstrøms for
gammel bru av hydrateam. Batymetrien lenger oppstrøms ble hentet fra loddekart fra 1979. I
forbindelse med ICP Fredrikstad-Sarpsborg er det også utført lettseismikk i 2018. Modellgeometrien
ble sammenliknet med resultatene fra lettseismikken og det ble generelt funnet akseptabelt samsvar.
Geometrien er manipulert basert på data fra tegninger for å få en bedre representasjon av
inntakskanaler og inn mot dammene. Det er ellers gjort antagelser der tegningsgrunnlag ikke forelå,
mest vesentlig i inntakskanalen inn mot Borregaard. Topografiske og batymetriske data i form av en
punktsky interpoleres til meshet ved bruk av interpolasjonsalgoritmer («natural neighbor» brukes her).
Den resulterende batymetrien er vist i Figur 3-3.

Figur 3-3: Modellgeometri
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Modelleringsscenarier
2G har presentert 4 forskjellige alternativer for veg og jernbanekrysning over Sarpsfossen som
modelleres og sammenliknes i strømningsanalysen. De forskjellige alternativene er presentert med
3D-modell i vedlegg 2.
Alternativene har koder NFO-9, NFO-10, Midt-7 og Midt-10, avhengig av hvilken kombinasjon av veg
og jernbanebru som er benyttet. Hvert av disse alternativene simuleres videre i 2 versjoner, med
pilarer eller med spuntkasse som navngis P for pilarer eller S for spuntkasse. Alle alternativene
sammenliknes med 0-alternativet som representerer nåsituasjonen. Alternativene som simuleres er
oppsummert i tabellen under. Simuleringene for Q n og Qm kjøres med tanke på å vurdere
strømningsforhold inn mot inntak og mulige endringer i kraftproduksjon ved Sarpsfossen, mens Q 200
og Q1000 kjøres med tanke på oppstuving ved flom.

Tabell 3-1: Modelleringsscenarier for inntak og flom
Alternativer:

NFO-9

Scenarier:

Spunt

Pilar

Spunt

Midt-7
Spunt

Pilar

Int.

Int.

Int.

Qm

Int.

Int.

Q1000

Flom

Flom
Flom

Flom

Midt-10

Pilar

Qn

Q200

3.6

NFO-10

Flom
Flom

Flom

Pilar

0-alternativ

Int.

Int.

Flom/Inntak

Int.

Int.

Flom/Inntak

Flom

Flom/Inntak

Flom

Flom/Inntak

Flom
Flom

Spunt

0-alternativ

Flom

Hydrologiske scenarier
Brupilarene vil ha mest påvirkning på høye vannføringer, det fokuseres derfor på høyere vannføringer
og ikke f.eks. lavvann. Først ses det på en normalsituasjon. Vi baserer oss her på gjennomsnittlig
vannføring for data fra Sarpsfossen mellom 1978 – 2017, som gir Qn = 708 m3/s. Av modelltekniske
årsaker (for å få en stabil vannstand ved dammen) var det ønskelig å la noe vann renne over
Sarpsfossen også i normalsituasjonen, vi har derfor økt vannføringen til 715 m 3/s hvorav ca. 7 m3/s
går i lukene til dammen.
Det er deretter gjort beregninger for middelflom. Middelflommen basert på målte data ved Sarpsfossen
1978 – 2017 gir Qm = 1891 m3/s. Vi har valgt å bruke Qm = 1890 m3/s til beregningen.
Det er av betydning for beregningen hvor stor del av vannføringen som kommer inn i Nipa i forhold til
hovedløpet i Glomma. Hydrateam utførte vannføringsmålinger i 2008, hvor vannføringen i Nipa også
ble beregnet. Vannføringen i Nipa var da henholdsvis 5 og 7 % av totalvannføringen på 2057 og 2349
m3/s [1]. Basert på dette antas det at ca. 5% av vannføringen går i Nipa i beregningene ved Q m og 7%
ved Q200 og Q1000. Det ble først antatt at vannføringen i Nipa også er 5% ved Qn, men observasjoner
fra historiske orthofoto tyder på at det er svært lav vannføring i Nipa i en normalsituasjon. I
simuleringene ved Qn ble derfor vannføringen i Nipa til slutt satt skjønnsmessig til 5 m 3/s.
For de større flomsituasjonene (Q200 og Q1000) tar vi utgangspunkt i NVEs flomberegninger i
forbindelse med flomsonekartlegging. Det antas at alle kraftverkene er stengt. I følge [4] er 200-års
flommen i tilløpet til innsjøssystemet oppstrøms Sarpsfossen 3973 m 3/s. I forbindelse med
flomsonekartleggingen [5] forutsettes det videre at 10% av vannføringen går i Sølvstufoss, og ingen
demping gjennom sjøssystemet. Dette gir Q200 = 3576 m3/s ved Sarpsfossen. Samme forutsetninger
legges til grunn her. Det antas som nevnt at 7% at totalvannføringen går i Nipa. I NVEs
flomberegninger er det ikke gjort beregninger for 1000-års flom. Dimensjonerende flom for
Sarpsfossen er Q500 = 4013 m3/s [6][7]. Denne verdien er skalert ned fra 1000-års flom beregnet av
NVE i 1996, der det er brukt en skaleringsfaktor på 1,07, dvs. Q1000 = 4294 m 3/s.
Q1000 ved Solbergfoss ble beregnet til 4840 m3/s i 2014 [8], og NVE anbefaler at denne beregningen
legges til grunn for beregningen av 1000-års flom her. Vi antar her 0 tilsig, ingen demping gjennom
sjøsystemet oppstrøms Sarpsfossen og Sølvstufoss og at 10% av vannføringen går i Sølvstufoss,
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tilsvarende antagelsene i [5]. Q1000 blir da 4356 m 3/s ved Sarpsfossen. Denne verdien brukes i stedet
for verdien nevnt i forrige avsnitt.

Tabell 3-2: Oppsummering av hydrologiske scenarier

3.7

Scenario

Herav i
Nipa

Borregaard
øvre

Borregaard
nedre

Hafslund

Sarp

Qn = 715
m3/s

5 m3/s

100 m3/s

100 m3/s

200 m3/s

308 m3/s

Qm = 1890
m3/s

95 m3/s

200 m3/s

100 m3/s

200 m3/s

445 m3/s

Q200 = 3576
m3/s

250 m3/s

-

-

-

-

Q1000 = 4356
m3/s

305 m3/s

-

-

-

-

Initial og grensebetingelser
Modellen settes opp med et sett med initial- og grensebetingelser som virker bestemmende på
beregningen. Innløpene i Glomma og Nipa har en definert konstant vannføring inn i modellen.
Inntakene til kraftverk er definert ved en konstant vannføring ut av modellen. I 3D modellen er det
antatt at hastighetsfordelingen er logaritmisk over dybden, med unntak av for Sarp 1, der det er
ønskelig å få med en beskrivelse av strømningen i vertikalplanet. Her er vannføringen i arealet over
inntaket satt til 0, mens vannføringen inn i inntaket er definert ved å sette en jevnt fordelt hastighet
over inntaksarealet.
Data for flomavledning ved Sarpsfossen finnes i form av en vannføringskurve basert på modellforsøk,
der referansevannstanden er ved vannmerke Sarpsfossen oppstrøms for Sarpsbrua [1]. Av flere
grunner er det problematisk å sette nedstrøms grense i modellen som en vannstand oppstrøms for
Sarpsbrua. Ved flom er det ikke-stasjonære effekter, bl.a. pga. virvelavløsning ned mot brua, og det er
også transversal gradient på vannspeilet som gjør det svært vanskelig å sette en realistisk grense.
Samtidig har det også vært ønskelig å bruke modellen til å vurdere effekten av endrede
innstrømningsforhold mot Sarpsbrua på oppstuvingen ved denne. Derfor er ikke vannføringskurven fra
modellforsøkene brukt direkte. Grensebetingelsen er i stedet satt ved lukene i Sarpsfossen og
sideoverløp i inntakskalen til Hafslund kraftverk. Grensen er her satt med vannføringskurver basert på
håndberegninger for kapasiteten. Parametere i håndberegningen er satt som en del av
kalibreringsprosessen. For Qn er det antatt at lukene er nesten helt lukket, slik at vannstanden holdes
rundt HRV. For alle flomsituasjonene er det antatt at lukene er helt åpne.

3.8

Kalibrering
Modellen ble kalibrert mot 1995 flommen med de samme forutsetningene som er brukt i kalibreringen
av fysisk modell ved NTNU i 2010 [1]. Vannstanden ved vannmerke Sarpsfossen ved Borregaard er
brukt som referanse i kalibreringen. Denne er plassert rett oppstrøms for Sarpsbrua på høyre side av
elva. I tillegg er simuleringene sammenliknet med målinger utført av NVE i forbindelse med 1995
flommen [3] Forutsetningene for kalibreringen er oppsummert i tabellen under.

Tabell 3-3: Forutsetninger for kalibrering
Scenario

Vannføring
inn

Vannstand
ved VM
Borregaard

Borregaard
øvre

Borregaard
nedre

Hafslund

Sarp
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425 m3/s

Hvorav Nipa =
165 m3/s
(antatt)

Ved 3300 m3/s er vannstanden ved VM Borregaard bestemt delvis av brutverrsnittet ved Sarpsbrua
oppstrøms for dammen og delvis av flomavledningen ved dammen, som påvirker undervannet ved
Sarpsbrua. Parameterne som ble kalibrert var C-koeffisienter for fri strømning og k-koeffisient for
dykket strømning, samt friksjonskoeffisienten (Manningtall). Standard formler for kapasitet ble benyttet
for lukene ved dam Sarpsfossen og sideoverløpene ved inntakskanalen til Hafslund kraftverk. Det
antas at Manningtallet er uniformt, dvs. det er ikke benyttet en distribuert friksjonskoeffisient. Fordi
kalibreringen baseres på en vannstand oppstrøms brua må valg av parametere ses på som en
kombinasjon som gir riktig vannstand, heller enn et utrykk for korrekte parametere for individuelle
komponenter i flomavledningen. Ved Qn holdes vannstanden konstant med delvis lukkede luker, derfor
er parametere for luker og overløp ikke relevant for den situasjonen.
Resultater fra kalibreringen for 1995-flommen, sammenliknet med målinger utført av NVE [3], er vist i
tabellene under. Vannstandene i modellen avviker mellom 1 og 8 cm fra NVE målingene av maksimal
vannstand. Alle vannstandene i den kalibrerte modellen ligger også mellom vannstandene målt
09.06.95 og maksimale vannstander målt under flommen 13.06. Til sammenlikning anslår NVE at
usikkerheten i målingene er +- 10 cm for vannstander innmålt med totalstasjon og +- 5 cm for
vannstander målt med datalogger (VM Sarpsfossen/Borregaard).

Tabell 3-4: Kalibrerte parametere
M, Manningtall

32

C1, Hafslund øvre

1.85

C2, Hafslund nedre

1.85

C3, Sektorluke

1.85

C4, Klappeluke

1.85

k3, Sektorluke

0.6

k4, Klappeluke

0.6

Tabell 3-5: Resultater (vannstander) med kalibrert modell

Kalibrert modell Vst. målt
09.06.95
Sarp1
VM Sarpsfossen
Tarris nedstrøms nes
Tarris oppstrøms nes
Hukelund pumpest.
Grøtebrua 200 m ovf.

3.9

28.42
27.87
28.08
28.72
28.42
28.43

Maks vst
13.06.95
28.24
27.70
27.94
28.70
28.32
28.24

Differanse til maks
vst
28.43
27.89
28.13
28.80
28.46
28.43

-0.01
-0.02
-0.05
-0.08
-0.04
0.00

Validering
Modellresultatene for Q200 og Q1000 er kjørt med stengte kraftverk og er derfor sammenliknbare med
resultatene fra modellforsøk på NTNU [1]. Resultatene fra modelleringen er plottet sammen med vfkurven i Figur 3-4. Sammenlikningen viser dermed at modellen beregner oppstuvingen oppstrøms
Sarpsbrua med tilfredsstillende nøyaktighet med de kalibrerte parameterne. Merk at siden

InterCity-prosjektet

Strømningsanalyse, Sarpsfossen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

14 av 36
ICP-16-A-25540
02A
08.02.2019

kraftverkene er stengt går det vesentlig større vannføring gjennom brutverrsnittet sammenliknet med
1995-flommen. I denne situasjonen vil det være lysåpningen gjennom Sarpsbrua som hovedsakelig
bestemmer vannstanden oppstrøms, og ikke flomavledningen ved dammen.

Figur 3-4: Vannføringskurve fra modellforsøk [1] sammenliknet med 2D-modellresultater ved
vannmerke Sarpsfossen.

3.10 Ruhet
Ruheten i modellen uttrykkes i form av Manningtall (M) i 2D-modellen og ruhetshøyde (k s) i 3D
modellen. Ruheten ble satt til M = 32 under kalibreringen. For å konvertere Manningtallet til
ruhetshøyde (mm) benyttes følgende formel:

𝑀 = 26𝑘𝑠1/6
Dette gir ks = 3.5 mm for M = 32.

3.11 Sensitivitet
Modellens sensitivitet til finheten til beregningsmeshet ble testet ved å halvere cellestørrelsen. Den
finere modellen ble kjørt for scenariet med 1995-flommen. Det fine meshet gav vannstand 27,81 ved
VM Borregaard, mens det originale meshet gav vannstand 27,77. Forskjellen på 4 cm anses som
akseptabelt, gitt formålet med dette modellstudiet, og andre usikkerheter i beregningene.

3.12 Spesielle forutsetninger
Modellforsøk [1] viser at det er strømning fra Inntaksbassenget til øvre Borregaard ned mot nedre
Borregaard ved store vannføringer (4000 m3/s). Modellgrensen er satt ved inntaksluken til øvre
Borregaard, og denne strømningen er dermed ikke medtatt i modellen.
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Strømningen ut fra flomlukene ved inntaksbassenget ved nedre Borregaard er ikke eksplisitt
modellert. I følge Hafslund (nå E-Co) er avledningskapasiteten ved Borregaard ca. 2,8% (95 m3/s) av
totalvannføringen ved 3400 m3/s.
Alle beregningene er gjort under antagelse av at vannstanden ikke når opp til underkant av brudekket
på bruene, slik at det kun er effekten av innsnevring pga. brukar og pilarer som beregnes.

3.13 Usikkerhet
Det er generelt mange kilder til usikkerhet i denne typen beregninger og vanskelig å gi noe godt
anslag på usikkerheten. Viktige kilder til usikkerhet er bl.a. modellgeometrien; definisjon av
grensebetingelser, derunder flomavledningen ved Sarpsfossen; valg av modellparametere, spesielt
Manningtall og valg av konstanter i turbulensmodell; valg av meshoppløsning; numeriske metoder og
begrensninger i modellens evne til å beskrive faktiske forhold (f.eks. ikke-hydrostatiske trykkforhold).
I dette tilfelle er modellen kalibrert mot observerte vannstander under 1995-flommen og
sammenlikning med modellforsøk gav godt samsvar ved 200- og 1000-års flom. Basert på resultatene
fra kalibrering og validering er usikkerheten i beregnet vannstand for 0-alternativet ved flom anslagsvis
i størrelsesorden +- 10 cm (som tilsvarer usikkerheten i målte vannstander). Nøyaktigheten vil være
best for vannføringer nær kalibreringsvannføringen.
Ved sammenlikning brukes samme oppsett av modellen for alle alternativene. Usikkerheten med
tanke på sammenlikning internt mellom forskjellige alternativer vil derfor være mindre enn
usikkerheten i absolutte vannstander. Anslagsvis er usikkerheten med tanke på sammenlikning i
størrelsesorden +-1 cm.

4

RESULTATER OG DISKUSJON
Resultater fra simuleringene vises i form av vannstand og hastighetskart for Q n og Qm og i form av
tabeller med endring i vannstand for Q200 og Q1000. Vannstand og hastighetskart er gjennomsnitt over
10 minutter etter at simuleringene er konvergert, dvs. at innstrømning er lik utstrømning i modellen i
snitt over tid, og at vannstander og hastigheter har en konstant trend over tid. Vannstander og
hastigheter som rapporteres for enkeltpunkter eller profiler er snitt over 30 minutter. Simuleringene er
kjørt i 2 timer for å oppnå konvergens. Et eksempel på hvordan strømningsvariablene utvikler seg over
tid er vist i Figur 4-1.
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Figur 4-1: Eksempel på utviklingen i vannstander over tid i simuleringen. Resultatene er midlet
over de siste 30 minuttene av simuleringstiden for punkt- og profiluttak, eller over de siste 10
minuttene for resultatkart.

4.1

Normalvannføring (Qn = 715 m3/s)
I scenariene med normalvannføring er det kjørt simuleringer på alle brualternativene uten
spuntkasser, samt alternativ Midt-7S med spuntkasser.
Vannstand og hastighetskart for normalvannføring er vist som absoluttverdier for 0-alternativet i Figur
4-2, mens endring i vannstand og hastighet er vist for de forskjellige brualternativene i Figur 4-3, Figur
4-4, Figur 4-5, og Figur 4-6 under.
I 0-alternativet (dagens situasjon) holdes vannstanden rundt HRV = 24.04 moh. Siden kapasiteten til
kraftverkene er større enn vannføringen, går det aller meste av vannet i turbinene. Av tekniske årsaker
er det likevel simulert med en situasjon der det går noe vann (ca. 7 m 3/s) gjennom lukene til
Sarpsfossen, da det ellers ville vært modellteknisk vanskelig å oppnå en stabil simulering. I 0alternativet går hovedstrømmen omtrent midt i elva og inn mot lysåpningen på Sarpsbrua. Det dannes
en bakevje med roterende strømning på vestsiden/innsiden av svingen. Simuleringen viser også en
bakevje med lav hastighet og roterende strømning ved utløpet til Nipa. Denne er ikke stasjonær og
flytter seg i nord-sørlig retning gjennom simuleringen.
Ved innføring av pilarer og brukar i elven fører alle de simulerte alternativene til at hastigheten senkes
i midten av elven, inn mot lysåpningen til Sarpsbrua, og til at hastigheten øker ute på sidene inn mot
inntaket til Sarp 1 og øvre Borregaard. Ettersom vannstanden vil kunne reguleres ved
lukemanuvrering vil vannstanden rett oppstrøms Sarpsbrua i realiteten holdes konstant. Derfor vil
endringen på grunn av brubygging først og fremst påvirke hastighetsfordelingen i elven ved
normalvannføring. Hvis vi antar at tilgjengelig energihøyde er konstant, vil hastighetsøkningen inn mot
Sarp 1 føre til et større tap pga. økt singulærtap ved inntaket. Singulærtapet kan beregnes med
formelen ∆ℎ𝑠 = 𝑘𝑖

𝑣2
2𝑔

, der 𝑘𝑖 er en koeffisient og

𝑣2
2𝑔

er hastighetshøyden, dvs. kinetisk energi målt i

meter ekvivalent vannsøyle. Tabell 4-1 viser maksimale hastigheter inn mot Sarp 1, tilsvarende
hastighetshøyde, og forskjell i hastighetshøyde i forhold til 0-alternativet for de forskjellige
brualternativene. Med 𝑘𝑖 = 1 fås maksimal økning i tap lik hastighetshøyden, dvs. maksimalt 11 cm i
alternativ Midt-7S (med spuntkasse). Dette er en konservativ vurdering. En realistisk 𝑘𝑖 vil være lavere
enn 1. De rapporterte hastighetene opptrer også et stykke oppstrøms inntaket, og den realistiske
hastigheten ved inntaket er derfor lavere. I praksis vurderes tapet å være maksimalt noen få cm for
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brualternativene etter ferdigstillelse og maksimalt 5-10 cm tapt energihøyde for alternativ Midt-7S (i
byggefasen).

Tabell 4-1: Endret hastighet og hastighetshøyde inn mot inntak

0-alternativ Midt-7 Midt-7S Midt-10 NFO-9 NFO-10
Maks hastighet (m/s)
1
1,4
1,8
1,6
1,4
1,5
Hastighetshøyde (m)
0,05
0,10
0,17
0,13
0,10
0,11
Forskjell i hastighetshøyde (m)
0,05
0,11
0,08
0,05
0,06

Figur 4-8 viser et eksempel på et øyeblikksbilde av hastighetsfeltet inn mot Sarp 1 for 0-alternativet,
Midt-7 og Midt-7S. I alternativ Midt-7 viser simuleringene at innstrømningen til Sarp 1 ikke forstyrres
av pilarene, siden vaken bak pilarene er relativt kort. Nettoeffekten av alternativ Midt-7 er en
hastighetsøkning inn mot inntaket. I byggefasen viser simuleringene for Midt-7S at spuntkassene vil
føre til en større vake nedstrøms som splitter strømmen inn mot inntaket. Dette vil kunne føre til økt
energitap gjennom inntaket. Det vil kunne dannes virvler i vaken som er uheldige med tanke på
kraftproduksjon.
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Figur 4-2: 0-alternativ - hastighet og vannstand for ved normalvannføring (Qn = 715 m3/s)
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Figur 4-3: Midt-7 - endring i hastighet og vannstand ved normalvannføring (Q n = 715 m3/s)
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Figur 4-4: Midt-10 - endring i hastighet og vannstand ved normalvannføring (Q n = 715 m3/s)

InterCity-prosjektet

Strømningsanalyse, Sarpsfossen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

21 av 36
ICP-16-A-25540
02A
08.02.2019

Figur 4-5: NFO-9 - endring i hastighet og vannstand ved normalvannføring (Q n = 715 m3/s)
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Figur 4-6: NFO-10 - endring i hastighet og vannstand ved normalvannføring (Q n = 715 m3/s)
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Figur 4-7: Midt-7S (spuntkasser) - endring i hastighet og vannstand ved normalvannføring (Q n =
715 m3/s)
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Figur 4-8: Øyeblikksbilde av hastighetsfelt (vektorer) ved normalvannføring i 0-alternativet
(øverst) og alternativ Midt-7 (midten) og Midt-7S (nederst). Strømningen inn mot inntaket er
ikke forstyrret i Midt-7, men i alternativ Midt-7S med spuntkasser dannes det en vake bak
spuntkassene som kan virke forstyrrende på strømningen inn mot inntaket.
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Middelflom (Qm = 1890 m3/s)
I scenariene med middelflom er det kjørt simuleringer på alle brualternativene uten spuntkasser.
Vannstand og hastighetskart for middelflom er vist som absoluttverdier for 0-alternativet i Figur 4-9,
mens endring i vannstand og hastighet er vist for de forskjellige brualternativene i Figur 4-10, Figur
4-11, Figur 4-12, og Figur 4-13 under.
0-alternativet representerer situasjonen slik den er før bygging av nye bruer i forbindelse med Intercity
prosjektet. Simuleringene viser at momentet ved middelflom fører til oppstuving i yttersvingen in mot
Sarpsfossen og en forskjell i vannstand mellom østre og vestre side på ca. 0,5 m. Denne forskjellen i
vannstand forsterkes av at det dannes virvler i bakevja på vestre side, som drar vannspeilet ned
ytterligere. Tilsvarende dannes det også en bakevje på østre side, nedstrøms utløpet fra Nipa (Figur
4-14). Virvler avløses ved Nipa og transporteres sørover mot inntaket. Dette vil potensielt kunne
forstyrre inntaksforholdende og føre til økt energitap.
Videre viser simuleringene en vannstandsforskjell på ca. 1 meter gjennom Sarpsbrua. Det er
overkritisk strømning gjennom deler av brutverrsnittet. Vannstanden oppstrøms Sarpsbrua ser ut til å
være bestemt hovedsakelig av brutverrsnittet, men påvirkes også delvis av vannstanden oppstrøms
dammen ved middelflom. Det vil dannes et vannstandssprang under brua nedstrøms for partiet med
overkritisk strømning. Lokalt ved pilarene stues vannet opp ca. 0,5 m på vestre pilar og 0,8 m ved
østre pilar. Det er også en markert lokal oppstuving på 0,8 m ved pilaren som skiller sektorluka fra
klappelukene.
Alle brualternativene innfører pilarer og brukar i elven. Ved middelflom viser simuleringene generelt at
det er brupilarene som vil ha størst effekt på strømningen, mens brukar i stor grad ligger høyt nok til å
ikke påvirke strømmen (se figur i Figur 4-10, Figur 4-11, Figur 4-12, og Figur 4-13). Effekten av å
innføre pilarer er i alle tilfeller at hastigheten senkes inn mot lysåpningen til Sarpsbrua, mens
hastigheten øker på sidene, inn mot inntakene til Sarp1 og Øvre Borregård. Videre fører dette til at
strømmen kommer mer inn fra sidene til Sarpsbrua, slik at strømningsretningen må endres mer inn
mot brua. Dette fører til et økt energitap (singulærtap) forbi brua. Effekten av dette blir oppstuving og
større vannstand oppstrøms for Sarpsbrua.
Med unntak av for scenario Midt-7 senkes også gjennomsnittshastigheten (i tid) over et profil inn mot
Sarpsbrua (Figur 4-15, profilet er vist i Figur 3-1). Reduksjonen i hastighet må kompenseres med en
økning i vannstand for å tilfredsstille kontinuitet, Q = uA, der u er gjennomsnittshastigheten og A er
tverrsnittsarealet under vannivået. Det vil si at vannstanden øker ytterligere oppstrøms for Sarpsbrua i
alle tilfeller med unntak av Midt-7. I scenario Midt-7 er gjennomsnittshastighet omtrent uendret.
Innføringen av pilarer vil også generelt bidra til å drepe energien i store virvler i bakevjene både på
østre og vestre side (se Figur 4-14), og til å redusere transversalt moment og vannstandsgradienten
transversalt på elva.
Nettoeffekten blir i snitt høyere vannstand oppstrøms for Sarpsbrua, spesielt på vestre side, slik at
vannoverflaten utjevnes. Effekten er minst for alternativ Midt-7 (maksimalt ca. 10 cm) og størst for
alternativ NFO-9 og NFO-10 (maksimalt ca. 25 cm). Tilsvarende er også hastighetsendringen størst
for alternativene med NFO og minst for Midt-7. For eksempel er maksimal hastighetsøkning i feltet inn
mot Sarp 1 henholdsvis ca. 0,5, 0,8, 1,2 og 1,5 m/s for alternativ Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10.
Med tanke på kraftproduksjon tyder simuleringene generelt på uendrede eller litt bedre forhold for
kraftproduksjon ved Sarp 1. Vannstanden foran inntaket vil være uendret eller lite endret. Hastigheten
inn mot inntaket øker i alle alternativene. Det bør her bemerkes at denne situasjonen er annerledes
enn i tilfelle ved Qn Fordi vannstanden øker pga. oppstuving ved Sarpsbrua vil også tilgjengelig
energihøyde øke. Det vil si at den økte hastighetshøyden ved inntaket vil gi et positivt bidrag til
kraftproduksjonen, selv om deler av hastighetshøyden spises opp i form av økt singulærtap ved
inntaket.
Pilarene ser også ut til å føre til at effekten av bakevja nedstrøms Nipa reduseres noe fordi pilarene
hindrer større virvler i å dannes og reduserer energien i virvlene. Dette vil kunne redusere energitapet
inn gjennom inntaket noe, og eventuelt hindre roterende strømning inn i inntaket og inn mot turbinen.
Strømningen rundt pilarene vil også kunne føre til økt turbulens nedstrøms i en skala som modellen
ikke er detaljert nok til å beregne. Økt turbulens kan potensielt føre til økt energitap gjennom inntaket,
problemer med roterende strømning inn mot turbinen og økt luftinnblanding. Generelt vil det likevel
være mest turbulent energi lokalt ved pilarene som typisk vil føre til graving rundt pilaren. Turbulent
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energi som dannes nedstrøms pilarene vil transporteres med strømmen videre nedover og dissiperes
lenger nedstrøms. Gitt avstandene fra pilarene til inntaket vurderes det som svært lite sannsynlig at
økt turbulens vil utgjøre noe problem. Av de simulerte alternativene vurderes Midt-7 ha størst
potensiale for å gi økt turbulens, fordi pilaren ligger nærmest inntaket. De resterende alternativene
vurderes å ha omtrent likt potensiale for å øke turbulensen inn mot inntaket, da det er større
hastigheter ved alternativ NFO-9 og NFO-10 men også større avstand.

Figur 4-9: 0-alternativ - hastighet og vannstand for ved middelflom (Qm = 1890 m 3/s)
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Figur 4-10: Midt-7 - endring i hastighet og vannstand ved middelflom (Qm = 1890 m3/s)
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Figur 4-11: Midt-10 - endring i hastighet og vannstand ved middelflom (Qm = 1890 m 3/s)
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Figur 4-12: NFO-9 - endring i hastighet og vannstand ved middelflom (Qm = 1890 m 3/s)
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Figur 4-13: NFO-10 - endring i hastighet og vannstand ved middelflom (Qm = 1890 m 3/s)
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Figur 4-14: Øyeblikksbilde av hastighetsfelt (vektorer) ved middelflom i 0-alternativet (øverst)
og alternativ Midt-10 (nederst), som viser et eksempel på virveldannelser i bakevjen nedstrøms
utløpet til Nipa på østre side som forstyrrer strømningen ved inntaket. I alternativ Midt-10 øker
hastigheten ned mot inntaket, og virveldannelsen dempes også av pilarene.
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Figur 4-15: Hastigheter for de forskjellige scenariene rett oppstrøms Sarpsbrua

4.3

Tohundreårsflom (Q200 = 3576 m3/s)
I scenariene med tohundreårsflom er det kjørt simuleringer på alle brualternativene både med og uten
spuntkasser.
Tabell 4-2 viser resultatene, der S indikerer simulering med spuntkasser, dvs. situasjonen under
bygging. Med tanke på oppstuving oppstrøms i Glomma er verdien ved Opsund ca. 1 km oppstrøms
for Sarpsfossen mest interessant. Simuleringene viser at det er liten forskjell på alternativ Midt-7 og
Midt-10. NFO-9 og NFO-10 gir også nesten identiske resultater. Alternativene med jernbanebru Midt
har en beregnet vannstandsstigning på 6-7 cm mens NFO-alternativene gir 12 cm stigning oppstrøms
bruen. Det er større forskjeller på alternativene i byggefasen, hvor Midt-10S fører til større
vannstandsstigning sammenliknet med Midt-7S, henholdsvis 25 og 18 cm. NFO-9S og NFO-10S gir
klart størst vannstandssting, nesten 0,5 meter ved 200-års flom.
Tabell 4-2: Endring i vannstand i forhold til 0-alternativ ved 200-års flom
Målepunkt
Sarp1
VM Sarpsfossen
Tarris nedstrøms
nes
Tarris oppstrøms
nes
Hukelund
pumpest.
Grøtebrua 200 m
ovf.
Opsund sør

Koordinat
621600,
6572802
621470,
6572869
621492,
6573069
621461,
6573110
621611,
6573151
621718,
6572983
621372,
6573624

Vannstand
0-alternativ

Økning i vannstand i forhold til 0-alternativ

30,03

Midt
-7
0,06

Midt10
0,07

NFO
-9
0,07

NFO10
0,09

Midt7S
0,17

Midt10S
0,17

NFO9S
0,13

NFO10S
0,23

29,54

0,05

0,06

0,12

0,13

0,21

0,17

0,43

0,44

29,89

0,08

0,10

0,10

0,11

0,21

0,29

0,47

0,52

30,15

0,05

0,06

0,12

0,13

0,17

0,23

0,47

0,50

30,03

0,06

0,08

0,12

0,12

0,18

0,25

0,46

0,51

30,05

0,06

0,08

0,11

0,11

0,18

0,25

0,42

0,48

30,22

0,06

0,07

0,12

0,12

0,18

0,25

0,46

0,49
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Simuleringene viser at brukrysningene vil føre til økte vannstander både oppstrøms for bruene og i
partiet mellom ny brukrysning og der Sarpsbrua ligger i dag. Ved sammenlikning mellom vannstanden
ved Sarp1 og VM Borregaard, som ligger nedstrøms for brukrysningene og målepunktene ved
Hukelund, Grøtebrua og Opsund, som ligger oppstrøms er det liten forskjell mellom disse punktene i
mange av alternativene. Det tyder på at den største oppstuvingseffekten kommer av endrede
innstrømmingsforhold og økte singulærtap gjennom Sarpsbrua i kombinasjon med noe lavere
hastighet som diskutert i foregående kapitler. Først ved innføring av spuntkasser fås en markant
oppstuving også ved selve brukrysningen, tydeligst i alternativ Midt-10S, NFO-9S og NFO-10S.
Posisjonen til pilarene i alternativ NFO-9 og NFO-10 ser ut til å være uheldig med tanke på oppstuving
siden strømningen her kommer skrått inn på pilarene, slik at pilarparene blir liggende sidestilt på
strømmen, i motsetning til en situasjon hvor en pilar blir liggende bak den andre. Det samme gjelder
spuntkassene, som blir liggende skråstilt i strømmen og fører til en stor oppstuving. Spesielt med
tanke på byggefasen kan det vurderes om spuntkassene kan plasseres slik at arealet i
strømningsretningen minimeres.
Med tanke på kraftproduksjon tyder simuleringene på at energihøyden ved Sarp 1 vil øke noe, pga.
økt vannstand og hastighet inn mot inntaket.
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Tusenårsflom (Q1000 = 4356 m3/s)
I scenariene med tohundreårsflom er det kjørt simuleringer på alle brualternativene uten spuntkasser.
Ved Opsund viser simuleringene at økningen i vannstand blir henholdsvis 7, 10, 12 og 14 cm for
alternativ Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10. Generelt skyldes oppstuvingen oppstrøms hovedsakelig
at strømmen blokkeres av pilarene og presses ut på østsiden mot Sarp 1. Retningsendringen inn mot
Sarpsbrua fører da til et større energitap inn mot brua. Siden NFO alternativene fører til størst
blokkering av strømmen, fører disse også til størst oppstuving.
Strømningen over og rundt neset inn mot Borregaard fører til overkritisk strømning og virveldannelser i
bakevjen ved 1000-års flom. Den relativt sett større økningen i vannstand ved VM Sarpsfossen i NFO
alternativene skyldes at disse brualternative blokkerer for strømningen ved neset og forhindrer
overkritisk strømning i å oppstå på Borregaard siden, og fører derfor til en lokalt større økning av
vannstanden her.

Tabell 4-3: Endring i vannstand i forhold til 0-alternativ ved 1000-års flom
Målepunkt

Koordinat

Sarp1

621600, 6572802

VM Sarpsfossen

621470, 6572869

Tarris nedstrøms nes

621492, 6573069

Tarris oppstrøms nes

621461, 6573110

Hukelund pumpest.

621611, 6573151

Grøtebrua 200 m ovf.

621718, 6572983

Opsund sør

621372, 6573624

Økning i vannstand i forhold til 0-alternativ

Vannstand
0-alternativ

Midt-7

Midt-10

NFO-9

NFO-10

31,47
30,79
31,40
31,57
31,44
31,46
31,69

0,04
0,02
0,10
0,06
0,06
0,06
0,07

0,09
0,09
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10

0,07
0,18
0,09
0,15
0,11
0,11
0,12

0,09
0,30
0,12
0,16
0,13
0,13
0,14

Midt-10 er i dag planlagt med underkant veibru på kote 30,69. Dersom veibrua bygges som i dag viser
simuleringene at vannstanden vil nå opp til over brudekke ved 1000-års flom. Beregningene som er
gjort her tar ikke hensyn til dette, slik at det da må påregnes ytterligere oppstuving oppstrøms. NFO-10
er også planlagt med for liten klaring i forhold til en tusenårsflom, med underkant bru på kote 31,17.
Dersom bruene skal dimensjoneres for 1000-års flom (jf. krav til sikkerhetsklasse for flom F3 i TEK17)
må brudekket for brualternativ Midt-10 og NFO-10 heves til over beregnet vannstand med en
sikkerhetsmargin, typisk 0,5 meter over beregnet vannstand. Dersom bruene skal dimensjoneres for
200-års flom (F2 i TEK17), vil det, etter innspill fra NVE, likevel være aktuelt å se på 1000-års flom
med tanke på oppstuvingseffekt oppstrøms. I så fall må brudekket for Midt-10 og NFO-10 enten heves
over beregnet vannstand tillagt en sikkerhetsmargin, eller det må gjøres nye beregninger for
oppstuving der brudekket og eventuelt ekstra oppstuving pga. tilstopping er tatt hensyn til.

5

KONKLUSJON
Simuleringene for Qn viste at den største endringen i alle alternative brukryssinger blir endring i
hastighetsfeltet med lavere hastigheter inn mot Sarpsbrua og økte hastigheter ut mot sidene ved
Borregaard og Sarp 1.
Simuleringene for middelflom Qm viser også lavere hastigheter inn mot Sarpsbrua og økte hastigheter
ut på sidene for alle alternativer. Ved Qm er brutverrsnittet ved Sarpsbrua delvis bestemmende for
vannstanden oppstrøms. Endringen i innstrømningsforhold fører til et større energitap gjennom
brutverrsnittet og økte vannstander oppstrøms. I alle tilfeller bortsett fra Midt-7 senkes også
gjennomsnittshastigheten og dermed øker vannstanden ytterligere. Vannstanden øker hovedsakelig
lokalt på vestre side, foran Sarpsbrua, og bidrar til å jevne ut vannspeilet i forhold til 0-alternativet. De
største endringene både i vannspeil og hastighet forekommer i alternativ NFO-9/10 (maks ca. 25 cm
økning i vannstand og maks ca. +-1,5 m/s endringer i hastighet) og de minste endringene i alternativ
Midt-7. Brupilarene bidrar også til å dempe virveldannelsen i bakevjene, som også gir et netto bidrag

InterCity-prosjektet

Strømningsanalyse, Sarpsfossen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

35 av 36
ICP-16-A-25540
02A
08.02.2019

til økt vannstand. Vannstanden ved Sarp 1 er lite påvirket, mens hastigheten øker noe inn mot
inntaket.
Basert på resultatene fra simuleringer fra Qn og Qm konkluderer vi med at brubyggingen etter
ferdigstillelse i alle alternativer vil føre til uendret eller noen få cm tap for kraftproduksjon ved Sarp 1
ved Qn og uendret eller noe forbedret kraftproduksjon ved Qm. Ved lavere vannføringer enn Q n vil
effekten av bruene være mindre enn i de simulerte scenariene. Simuleringene ved Q200 og Q1000
antyder at både vannstanden og hastigheten inn mot Sarp 1 vil øke for større flommer, og derfor
antakelig føre til større tilgjengelig energihøyde i disse situasjonene. Simuleringer med alternativ Midt7 antyder at spuntkassene i anleggsfasen kan føre til et økt singulærtap ved inntaket i størrelsesorden
5-10 cm tapt energihøyde. I tillegg viser simuleringene virvelavløsning ved spuntkassen nærmest
inntaket, som føre til roterende strømning inn mot turbinene, hvilket også potensielt kan påvirke
kraftproduksjonen negativt.
Økt vannstand ved flom er beregnet for Q200 og Q1000. Modellen viser at økt vannstand forekommer
hovedsakelig som følge av endrede strømningsforhold og økt singulærtap gjennom Sarpsbrua, og i
mindre grad som følge av oppstuving ved pilarer og brukar. Ved Opsund, ca. 1 km oppstrøms for
Sarpsfossen, er økt vannstand i forhold til 0-alternativet 6-7 cm for Midt-7 og Midt-10 og 12 cm for
NFO-9/10 ved 200-års flom. Simuleringer med spuntkasser i byggefasen gir en økning i vannstand på
18 cm for Midt-7S, 25 cm for Midt-10S, 46 cm for NFO-9S og 49 cm for NFO-10S. Økningen i
vannstand for NFO-9 og NFO-10 kan antakelig reduseres ved å flytte pilarene/snu spuntkassene for å
minimere obstruerende areal, ettersom disse nå er tenkt plassert skrått på strømningsretningen.
Ved 1000-års flom gir simuleringene en økning i vannstand på henholdsvis 7, 10, 12 og 14 cm for
alternativ Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10 ved Opsund. Slik alternativ Midt-10 og NFO-10 er
planlagt i dag vil vannstanden stå høyere enn underkant brudekke ved 1000-års flom.
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