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 Vurdering av flomvannstand ved ny Ose bru 

Sammendrag 

I forbindelse med planlagt ombygging av Ose bru over Otra i Bygland kommune, har Norconsult utført en 

analyse og vurdert hvilke konsekvenser dette kan ha for flomvannvannstandene oppstrøms brua. Dagens 

bru er en eldre hengebru som ikke tilfredsstiller dagens krav verken til frihøyde, aksellast eller totalvekt. Det 

skal nå bygges en bru med fire pilarer. Konsekvensene av pilarene er vurdert på grunnlag av en hydraulisk 

modell for strekningen fra Åkroken, like ved avløpet fra Hekni kraftverk og ned forbi Ose bru. Det er også 

gjort en vurdering av isforhold basert på vanntemperaturmålinger i elva og Agder Energis kjennskap til 

isforholdene.  

Beregnet 200-årsflom for Otra ved Ose bru er beregnet til om lag 815 m³/s (inkludert 20% klimapåslag). 

Strekningen oppstrøms Ose bru får en beskjeden økning i flomvannstandene beregnet til inntil om lag 1-2 

cm ved bygging av en ny bro med pilarer. 

Beregningene er utført i henhold til gjeldende praksis for denne typen flomvurderinger. Detaljer omkring 

vurderingene som er utført, er gitt nedenfor. 
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1 Innledning 

1.1  Beskrivelse av prosjektet 

 

I forbindelse med bygging av ny Ose bru over Otra i Bygland kommune, har Norconsult utført en analyse og 

vurdert hvilke konsekvenser dette kan ha for flomvannvannstandene på elvestrekningen oppstrøms 

utbyggingen. FV323 krysser Otra i nordenden av Åraksfjorden. Eksisterende bru en eldre hengebru som ikke 

tilfredsstiller dagens krav verken til frihøyde, aksellast eller totalvekt [1]. Det skal nå bygges en ny bru med 

fire pilarer like oppstrøms hengebrua (se Figur 1 og Figur 2). NVE stiller i den forbindelse krav til en 

vurdering på om ny bru vil påvirke vannstanden oppstrøms. Denne rapporten dokumenterer hvordan 

vannstanden forventes å bli påvirket av utbyggingen.  

I henhold til Statens Vegvesen, håndbok N400 (4.2.4) er det krav om minst 0,5 m klaring mot overbygningen 

ved beregnet 200-års flom [3]. Det stilles ingen krav om andre sikkerhetspåslag for FV323.  

Konsekvensene av pilarene er vurdert på grunnlag av en hydraulisk modell for strekningen fra Åkroken, like 

ved utløpet av Hekni kraftverk og ned forbi Ose bru, en strekning på om lag 12 km. Grunnet usikkerheter 

knyttet til hvor langt opp i elva vannstanden vil bli påvirket, er beregningsstrekningen strukket opp til 

Åkroken. Oppstrøms dette punktet er det åpenbart at vannstanden ikke vil bli påvirket.  

 

Figur 1 Plantegning av ny Ose bru 
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Figur 2 Profiltegning av ny Ose bru 

 

1.2 Beskrivelse av nedbørfeltet og hydrologiske forutsetninger 

Ose ligger i Setesdalen, Bygland kommune i Agder fylke. Nedbørfeltarealet til Otra ved Ose bru er beregnet i 

Nevina til 2235 km². Feltet består for det meste av snaufjell og skog. 50 % av feltet ligger over 1000 moh.  

Nøkkeldata for nedbørfeltene som er vurdert i denne flomvurderingen er gitt i Tabell 1. Nedbørfelt og 

beregningsstrekning er vist i Figur 3 og Figur 4. 

For å beregne 200-årsflom ved Ose er det lagt til grunn vannføringer fra nærmeste oppstrøms målestasjon, 

Vm 21.43 Hovet. Dette vannmerket ligger i Otra, ca 30 km oppstrøms Ose bru, det er aktivt og har registrerte 

vannføringer siden 1965. Grunnet det nærliggende vannmerket i vassdraget med en lang måleserie, er det 

liten grunn til å benytte andre metoder enn flomfrekvensanalyse til beregning av 200-årsflom. Flomverdiene 

er skalert etter areal for å fastsette en vannføring ved Ose bru.  

Tabell 1 Nøkkeldata nedbørfelt. 

 Areal 

km² 

Eff.sjøandel 

% 

Høyde Normaltilsig 

l/(s*km²) 

Kommentar 

Ose bru 2235 0,95 203-1529 44,1 Nevina 

Vm 21.43 Hovet 1800 0,48 252-1529 48,1 Observert 
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Figur 3 Nedbørfelt (uregulert) til Ose bru og Vm 21.43 Hovet 

21.43 Hovet 

Beregningsstrekning 

Ose bru 
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Figur 4 Beregningsstrekning og vannkraftverk 
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Figur 5 viser års-polarplott for vannmerke 21.43 Hovet, som viser hvordan vannføringene og flommene er 

fordelt over året. Figuren er delt inn i to perioder hvor skillet i 1989/1990 i hovedsak skyldes etablering av ny 

energilov og endret reguleringspraksis i vassdraget. Tendensen etter reguleringen er at antall store flommer 

er redusert. Vårflommene skyldes snøsmelting kombinert med nedbør. Fra plottet forekommer det også 

store flomhendelser på høsten, grunnet store nedbørmengder samtidig som magasinene har høy 

fyllingsgrad på høsten. Fordi flommene i vassdraget både kan forekomme både på høsten og på våren, er 

flomfrekvensanalysen utført på årsflommer.  

 

 

Figur 5 Årspolarplott for vannmerke 21.43 Hovet 

 

1.3 Regulering i vassdraget 

Ved flomberegninger for moderat store og mindre flommer er det praksis å se på en situasjon i vassdraget 

som inkluderer kraftverkenes og magasinenes regulering av vannføringen.  

Otravassdraget er omfattende regulert og har flere dammer og kraftverk. Figur 4 viser reguleringen i området 

rundt beregningsstrekningen. Det er fire bekkeinntak som overfører vann til Brokke kraftverk, som har avløp 

oppstrøms Hovet. Alle fire bekkene har overløp oppstrøms Åkroken, og overførte vannmengder er inkludert 

ved vannmerket. I så måte blir arealskalering av flommene målt ved Hovet noe konservativt. 

Hekni kraftverk har avløp like nedstrøms start på vår beregningsstrekning. Dette kraftverket utnytter et fall fra 

dam Tjurrmo på 38,5 m. Kraftverket har avløp i starten på beregningsstrekningen, og vil derfor ikke ha noen 

betydning for våre beregninger.   

Ved Hovatn kraftverk får Otra tilført vann fra Hovatn, som ligger utenfor nedbørfeltet til Ose bru. Slukeevnen i 

dette kraftverket er på ca. 11 m³/s. Dette utgjør en svært liten andel av totalvannføringen i elva ved flom, 

men er lagt til i flomvannføringen.  
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2 Beregning av flomstørrelse  

2.1 Flomfrekvensanalyse på døgnmiddelflom 

Det er utført flomfrekvensanalyse for vannmerke 21.43 Hovet. Beregningene er gjort med NVEs 

programvare for ekstremverdianalyse, DAGUT, ved bruk av Gumbelfordelig (se Figur 6-8). Det er valgt å 

benytte data fra etter 1990, da ny energilov kom, og magasinene ble disponert etter markedsmessige 

prinsipper, som er representativt for dagens situasjon. I Tabell 2 er flomverdiene vist.  

Tabell 2 Flomverdier fra flomfrekvensanalyse på vm. 21.43 Hovet. 

Periode QM [m3/s] Q200 [m3/s] 

Gumbel 

1990-2020 193 415 

 

 

Figur 6 Frekvenskurve for Vm 21.43 Hovet 1990-2020 

 

Årlig middelflom og 200-års flomverdier for Ose bru er skalert ut fra areal og presentert i Tabell 3.  

Tabell 3 Flomverdier 

 Areal [km2] QM [m3/s] QM [l/s*km2] Q200 [m3/s] Q200 [l/s*km2] 

Hovet 1800 193 107 415 231 

Ose bru 2235 239 107 516 231 
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2.2 Kulminasjonsflom 

Største flomverdi i løpet av et døgn vil alltid være høyere enn døgnmiddelverdien. Forholdstallet mellom 

kulminasjonsverdi og døgnmiddelverdi kalles kulminasjonsfaktor (Qmom/Qdøgn). Ved vannmerke Hovet 

foreligger timedata fra 1.januar 2004. Flomfrekvensanalyse på timedata og døgndata tilsier at 

kulminasjonsfaktoren ved 200-årsflom 1,33 og middelflom er på 1,27. På bakgrunn av dette brukes en 

kulminasjonsfaktor på 1,30. Merk at den største flommen i serien har en høyere kulminasjonsfaktor (1,6), 

men at dette skyldes at flomtoppen kom nær midnatt, slik at volumet i begge tilliggende døgn ble lavt. 

Uansett viser analysene at resultatet av vurderingene for Ose bru er lite sensitivt for flomvannføringen. 

Formelverket til NVE er ikke vurdert i denne sammenhengen, da det basert på erfaring er usikkert for store 

nedbørfelt og felt med betydelig innsjøandel. 

 

Figur 7 Frekvenskurve, knekkpunkt og døgnverdier. Vm 21.43 Hovet 2004-2020 

2.2 Flomstørrelse (kulminasjon) med klimapåslag 

Flomverdiene velges på grunnlag av flomfrekvenskanalyse og beregnet kulminasjonsfaktor. Oppskalert med 

kulminasjonsfaktoren blir kulminasjonsflommene ved 200-årsflom og middelflom fra Tabell 3 på 671 og 311 

m³/s.  

For å ta hensyn til fremtidige endringer i klimaet er det utarbeidet klimaprofiler for ulike deler av landet, se 

www.klimaservicesenter.no (et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og 

energidirektorat, NORCE og Bjerknessenteret). I klimaprofilen for Agder er det forventet at episoder med 

kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider. Nedbørmengden for døgn med 

http://www.klimaservicesenter.no/
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kraftig nedbør forventes å øke med cirka 10 %. For varigheter kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på 

enda større økning. 

For å unngå forhøyet skaderisiko som følge av forventet økning i kraftig nedbør anbefales å legge et 

klimapåslag på dagens dimensjonerende nedbør hentet fra IVF-kurver. NVE-rapport 81-2016 [4] og Statens 

Vegvesen Håndbok N200 anbefaler med bakgrunn i dette et klimapåslag på minst 20 % på 

flomvannføringen. Med 20 % klimapåslag gir dette en forventet flomstørrelse på 805 m³/s (Tabell 4). Merk at 

det ikke er lagt til grunn klimapåslag ved middelflom. 

Med en ÅDT på 200 er det ingen tilleggskrav til sikkerhetsfaktor fra Statens Vegvesen. Det er krav om minst 

0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnet 200-års flom. Dimensjoneringsgrunnlaget for brua er ikke 

vurdert her. 

 

 

Tabell 4 Flomstørrelser med klimapåslag 

 

Ose bru 

QM (middelflom) 

m3/s  

Q200  

m³/s 

Flomverdi (døgnverdi) 239 516 

Flomverdi (kulminasjonsverdi) 311 671 

Valgt flomverdi +20% klimapåslag - 805 

Valgt flomverdi med klimapåslag 

og driftsvannføring Hovatn 

322 816 
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3 Hydraulisk vannlinjemodell 

3.1 Beregningsmodell og datakvalitet 

Vannstandsstigning ved Ose bru er beregnet ved bruk av en 1-dimensjonal hydraulisk modell i 

dataprogrammet HEC-RAS. Modellen gjøres for to situasjoner, nåværende situasjon og for ny bru med 

pilarer. Figur 8 viser tverrprofilene i modellen. 

Grunnlaget for modellen er laserdata over området som er målt opp i 2017. Oppmålingen har en nøyaktighet 

på 5 pkt./m². Oppmålingen er tradisjonell lasermåling gjort fra fly og dataene er lastet ned fra 

www.hoydedata.no. Alle høydene i modellen refererer til høydedatum NN2000.  

Laserkartlegging med tradisjonell laser kan ikke kartlegge under vann, og det vil gi konservative resultater 

hvis elvebunnen i modellen ikke tilpasses. I forbindelse med dette oppdraget, er det kun interessant å se på 

forskjellene på vannstanden med og uten ny bru. Under brua er terrenget senket til bunnivåer som er hentet 

fra brotegningene. Det antas at vanndybden er lik oppstrøms brua frem til Hekni kraftverk, grunnet lite 

helning i terrenget. Elvebunnen er senket med 6 m på denne strekningen. 

Pilarene er lagt inn som en konstruksjon i modellen. Bredden på pilarene er hentet fra tegningsgrunnlag. 

Likningssettet i modelloppsettet er Yarnell med Cd=1,6 og K=0,9 for å ta hensyn til de avrundede pilarene. 

Mannings tall for elva er satt til 35.  

1D modell i HEC-RAS beregner hydraulisk strømningen i elva i bestemte tverrsnitt. Tverrsnittene er lagt til 

områder som antas bestemmende for vannstanden og strekker seg fra Åraksfjorden og 16 km oppover elva.  

3.2 Grensebetingelser 

Øvre grensebetingelse er 200-års flomvannføring med klimapåslag (816 m3/s). Nedre grensebetingelse er 

satt til vannstanden til Åraksfjorden ved en 200-års flom med klimapåslag. For 200-års flom med og uten 

klimapåslag er det valgt å bruke en vannstand på 204,78 moh, som er brukt i bruprosjekteringen. Det er 

usikkert hvor denne kommer fra, men tidligere flomrapport for Åraksfjorden [2], som Norconsult utarbeidet i 

2018, harmonerer med denne verdien. Vannstanden i Åraksfjorden ved middelflom er 203,16 moh og er 

hentet fra Hydra II.  

http://www.hoydedata.no/
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Figur 8 Oppbygning av HEC-RAS 1D-modell 
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4 Vurdering av isforhold 

Ose bru ligger på elvestrekningen mellom Brokke kraftverk og Åraksfjord/ Byglandsfjord. Som en følge av 

Agder Energis reguleringsmagasiner i vassdraget oppstrøms, er vanntemperaturene i Otra påvirket. Vannet 

fra øvre del av Otra reguleres og tappes gjennom Brokke kraftverk. Brokke kraftverk har avløp til Otra. 

Konsekvensen av dette for vanntemperaturene i elva er høyere vanntemperatur om vinteren og lavere 

vanntemperatur om sommeren nedstrøms utløpet fra Brokke kraftverk. Dette er tydelig på målingene av 

vanntemperatur i vassdraget, som foretas like oppstrøms utløpet av kraftverket, samt om lag 8 km 

nedstrøms utløpet, se Figur 9. Det er av kurvene tydelig at vanntemperaturen om vinteren er vesentlig 

høyere nedstrøms kraftverket, og ved Straume bru om lag 20 km oppstrøms for Ose bru, ligger 

vanntemperaturene på 1,5-2 grader fra slutten av desember til mars. Ifølge Agder Energi er temperaturen på 

utløpsvannet om vinteren på 2-3 grader, så i følge målingene kjøles vannet ned med 1-1,5 grader på de 8 

km ned til målepunktet. 

Med hensyn på is, så vil relativt varmt kraftverksvann fra Brokke kraftverk være med på å forhindre dannelse 

av sarr og is på elvestrekningen nedstrøms kraftverket. Agder Energi ved vassdragsteknisk ansvarlig 

opplyste i forbindelse med vurderinger av islast i 2017 at det i dag er lite is i elva ovenfor Ose bru, men at det 

kan være islegging på Åraksfjorden. Ifølge Agder Energi kjenner de ikke til isproblematikk ved 

krysningspunktet for Ose bru. Fravær av is på elva skyldes at det slippes ut vann med temperatur 2-3 grader 

fra Brokke kraftverk. Ved stans i Brokke kraftstasjon (ifølge kraftverkseier er dette lite sannsynlig) vil det i 

løpet av en måneds tid kunne danne seg is i elva. Før Brokke kraftverk ble bygget og elva regulert (ca. 1965) 

var det vanlig med opptil en halv meter tykk is på elva.  

 

Figur 9 Vanntemperatur i Otra opp- og nedstrøms Brokke kraftverk (gjennomsnitt 1991-2020). 
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5 Resultater og konklusjon 

Resultater for beregnet vannstandsendring med 1-D modellen i HEC-RAS er vist i Tabell 5. Resultatene 

viser gjennomsnittlig endring i vannstand oppstrøms ny bru. Det er tatt tverrsnitt fra fem forskjellige steder 

nedover elva (se Figur 10), og målt forskjell i gjennomsnittlig vannstand med og uten ny bru for middelflom 

og 200-års flomvannføring med 20% klimapåslag. Tverrsnittene er lagt ved utvalgte områder med 

bebyggelse.  

Resultatene viser at vannstandsøkningen ved 200-års flomvannføring med klimapåslag er på om lag 1 cm 

på hele strekningen (maksimalt 2 cm mellom utvalgte tverrprofil). Denne endringen avtar ikke før Hekni 

kraftverk, grunnet et falltap på beskjedne 0,17 m på den 12 km lange strekningen. Ved 200-års flom er det 

en også økning i vannstanden på ca. 1 cm, og ved middelflom er vannstandsendringen 0-1 cm. 

Økninger på i størrelsesorden 1 cm vurderes som små for den aktuelle strekningen. 

 

Figur 10 Plassering av de oppmålte tverrsnittene 
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Tabell 5 Vannstandsendring oppstrøms ny Ose bru, HEC-RAS 1-D 

 

 

 

 

 

 

Usikkerheter og sensitivitet 

Det vil alltid være usikkerhet beheftet med beregning av flomvannføring. Usikkerheten er noe mindre enn 

normalt i dette tilfellet ved å benytte flomvannføringer fra et vannmerke like oppstrøms 

beregningsstrekningen som har en lang tidsserie med måledata. Usikkerheter i vannføringskurven og i selve 

måledata er imidlertid avgjørende. 

Terrengdata kartlagt med luftbåren laser har de senere år gitt tilgang på betydelig bedre terrengdata for 

Norge enn det som var tilfellet for bare 10 år siden. Laserkartlagte data har likevel også sine begrensninger, 

blant annet kan ikke tradisjonell rød laser kartlegge terreng under vannflaten, og vegetasjon vil redusere 

antallet registrerte punkt på reell terrengoverflate. For Otra kan manglende terrengpunkt under vannflaten 

være et problem, siden det normalt renner mye vann i elva. Manuell korrigering av elvebunnen gir 

usikkerheter, men vil slå lite ut på resultatet fordi det kun er interessant å se endringer i vannstand og ikke 

absolutte verdier.  

Det er gjort en sensitivitetsvurdering for å se hvordan resultatene påvirkes av endringer i forutsetningene. En 

senking av elvebunnen med 2,5-3 m i stedet for 6 m gir neglisjerbar endring vannstandsøkning oppstrøms 

ny Ose bru ved flom. Ved å velge mannings tall mellom 30-40 er vannstandsendringen til 200-års 

flomvannføring med klimapåslag fortsatt på om lag 0,01-0,02 m. Beregningene er derfor lite sensitive for 

Mannings tall. En usikkerhet i flomvannføringen på +10 % gir en vannstandsendring før/ etter på 0,02 m. 

Beregningene vurderes derfor som lite sensitive med hensyn på beregnet flomvannføring. 
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Sted 

Endring [m] 

Q200 m/klimapåslag  

Ose  +0.01 

Heistad +0.01 

Austad +0.01 

Bjorevja +0.01 

Birkeland +0.00 


