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Numerisk modellering av deltaer i vannkraftmagasiner

Populærvitenskaplig sammendrag

Vannkraftmagasiner som tilføres relativt store mengder sedimenter fra tilførselselvene vil få dan-
net deltaer. Det viktigste eksempelet i Norge er Øyern, som har det største ferskvannsdeltaet i 
Nord-Europa. Området danner et habitat for fugler, fisk og planter som er viktig fra et økologisk 
synspunkt. Deltaet ble i 1985 anerkjent som en våtmark av internasjonal betydning i Ramsar kon-
vensjonen. Et viktig spørsmål er hvordan vankraftreguleringen av magasinet påvirker den geome-
triske utformingen av deltaet. Dette vil inngå i vurderinger av søknaden om konsesjoner for videre 
drift av kraftverket som bruker Øyern som reservoir. 

I dette prosjektet har vi videreutviklet en tredimensjonal numerisk modell for beregning av sedi-
mentbevegelsener i deltaer. Modellen kan brukes på alle typer deltaer, men vi har valgt å bruke 
data fra Øyern for uttestingen. Hovedgrunnen er at det eksisterer mye data fra Øyern siden dette 
deltaet er så viktig. 

Arbeidet har bestått av flere deler. Innsamling av feltdata fra Øyern samt tilrettelegging av denne 
for den numeriske modellen har vært en del. Selve modelleringen av deltaet samt videreutvikling 
av numerikken har vært en annen. I tillegg til dette har vi arbeidet med separate delprosjekter som 
er nyttige for deltaberegningene. En av disse er modellering av vegetasjon. En annen er modeller-
ing av strømninger i naturlige elvestrekninger, slik som grener av deltaet. Vi har også sett på mod-
ellering av sanddyner på bunnen av deltaet, noe som er viktig for beregning av friksjonsforhold 
mot bunnen, vannspeilets beliggenhet og sedimenttransportkapasiteten. 

Resultatene er at vi har utviklet en modell som gir gode resultater for beregning av strømningsfor-
holdene i Øyern deltaet og fordeling av vann i de forskjellige elvegrenene. Vi får også rimelige 
bra resultater for sedimentdeponeringsmønsteret etter flommen i 1995. Delprosjektene som har 
sett på tredimensjonale bevegelser av sanddyner har også gitt gode resultater, samt detaljerte 
beregninger av strømningsmønsteret i naturlige elver. 

I prosjektet har vi samarbeidet med NVE og NGU, samt forskere i Tyskland, Storbrittania og 
Østerrike. Vi har publisert 8 artikler til tidsskrift og 10 artikler til konferanser, alle med peer 
review. Prosjektets doktorstudent regner med å bli ferdig med sin avhandling i 2011.   

Dataprogrammet som er utviklet til å beregne strømningsforholdene og sedimenttransporten i del-
taet kan lastes ned gratis fra web-siden http://folk.ntnu.no/nilsol/ssiim. Vi har også noen resultater 
fra arbeidet på web-sidene: http://folk.ntnu.no/nilsol/cases/oyern og http://folk.ntnu.no/nilsol/cfd.



1. Introduksjon

Dette prosjektet ble startet i 2007 og det har gått over nesten fire år. Prosjektet har lønnet en dok-
torstipendiat i tre år, samt to post doktor stipendiater i tilsammen 4 år med halvtidsstilling. I 
tillegg har prosjektleder ansatt ved NTNU arbeidet på prosjektet, samt en diplomstudent 

Rapporten er i det videre delt etter de forskjellige delprosjektene.

2. Modellering av Øyern-deltaet

Det viktigste delprosjektet var å modellere deltaet i Øyern. Alle de andre delprosjektene ble gjort  
for å støtte denne modelleringen. Arbeidet startet med å samle data for geometri, vannføringer, 
vannstand, sedimenttransport, vegetasjon etc. som input til den numeriske modellen. Data ble 
hentet fra bl. a. NVE og NGU (Eilertsen et al, 2008). Den første delen av modelleringen gikk ut 
på å se hvor godt vi klarte å predikere fordelingen av vannføringen i de forskjellige kanalene i del-
taet. Dette viste seg å gå rimelig bra (Zinke et al, 2010). 

Figuren til venstre viser den 
beregnede fordelingen av vann-
hastigheter ved overflaten av del-
taet. Rødt er store hastigheter og 
blått er lave hastigheter. Vannet ren-
ner inn øverst i figuren, og Øyern er 
i den nedre delen av figuren. 

Det viste seg at modelleringen av 
vegetasjon var meget viktig for 
vannstrømningen i deltaet under en 
flom. Etter mye innsamlig av data 
og annen forskning på vegetasjon, 
ble sedimentdeponeringen under 
flommen i 1995 modellert (Zinke 
og Olsen, 2009). Det beregnede 
deponeringsmønsteret stemte bra 
med målingene på de fleste stedene 
i deltaet, selv om det også var noen 
steder det ikke stemte så bra. Dette 
kan delvis skyldes usikkerheter 
mhp den oppmålte geometrien, 
ruheter, bunnsedimentene og 
innstrømmende sedimentmengder. 
Den antatt største usikkerheten i 

resultatene skyldes nøaktigheten av dataene for vegetasjonen og modelleringen av denne. Doktor-
studenten har derfor fokusert mye av arbeidet sitt på dette temaet (Zinke og Olsen, 2010). 



Deltaet er meget stort, og cellestørrelsen for praktiske beregninger er omtrent 20 meter i horison-
tal retning. Dette er for stort for å kunne modellere mange av prosessene i deltaet i detalj. En av 
hensiktene med delprosjektene var å kunne fokusere på enkeltprosessr og modellere de med et 
finere grid.

I enkelte områder av deltaet forekom det lateral erosjon av elvebreddene. I prosjektet samlet vi 
inn endel feltdata om dette, og gjorde også noe initiell forskning om numerisk modellering av lat-
eral erosjon. Imidlertid kom vi ikke så langt at vi modellerte den laterale erosjonen i deltaet. Dette 
vil være et tema for videreføring av prosjektet.

3. Modellering av vegetasjon

En av usikkehetsfaktorene 
når en modellerer deltaet 
under flommer er hvor mye 
vegetasjonen påvirker 
strømningsforholdene. Inter-
aksjon mellom vegetasjon 
og vannstrømning er for 
tiden et meget aktivt forskn-
ingsfelt, med mange inter-
nasjonale forskergrupper 
involvert. Vi har samarbei-
det med universitetene i 
Cardiff og i Braunschweig 
på dette området, samt Insti-
tutt for Ferskvannsøkologi 
og Innenlandsk Fiskeri i 
Berlin. Bildet under er fra et 
laboratorieeksperimenet ved 
Universitetet i Braunsch-
weig, der de bruker laser til å studere strømforhold og turbulens rundt planter.  
Vårt samarbeide med denne forskningsgruppen gjorde at vi fikk tilgang til deres data som 
beskriver forholdene mellom krefter fra plantene mot vannet, vannhastighet og turbulens. Formler 
som vi utledet fra dette ble kodet i den numeriske modellen og brukt for vegetasjonen i Øyern-
deltaet. Vi fikk også tilsvarende data fra Universitetet i Cardiff samt vår samarbeidspartnere i Ber-
lin. Siden det er mange forskjellige plantetyper, gir de forskjellige eksperimentene et bedre 
grunnlag for den variasjonen av planter som vi ser i Øyern. 



Samarbeidet i Berlin gikk også ut på å modellere en del av elven Spree, der vi hadde tilgang på 
data for sedimentdeponeringen i et område med vegetasjon (Zinke et al, 2008). 

Figuren over viser et lengdeprofil i elven med målte og beregnede vannhastigheter. Det grå områ-
det er vegetasjon. Som figuren viser, ble resultatene meget gode. Initielle tester av algoritmene for 
sedimentdeponering i vegetasjonsområder ble også gjort med laboratoriedata (Zinke og Olsen, 
2007), noe som også gav bra resultater.

4. Modellering av bunnformer

Bunnformer er sanddyner som beveger seg på bunnen av en elv. Målinger fra NGU viste at 
Øyern-deltaet hadde store bunnformer, med høyder rundt en meter. For å kunne forstå mer av 
fysikken bak hvordan de ble dannet og beveget seg, ble de modellert i detalj som en del av 
prosjektet. Dette kunne kun skje på en liten del av deltaet på grunn av det store behovet for reg-
nekraft. En strekning i en av sidegrenene, Kusandråka, ble derfor valgt ut. Tilgangen på regnetid 
på Njord clusteret var også nødvendig for å kunne utføre denne tunge beregningen. 

Figuren på neste side viser bunnen av den beregnede strekningen, der rødt er høyt bunnivå og 
blått er lavt bunnivå. Det er også vist et snitt midt i kanalen, der fargene viser vannhastigheten. 
Rødt er der høy vannhastighet, mens blått er lav vannhastighet. Resultatet fra beregningene 
stemte bra med målinger med en side-scan sonar, gjort av NGU. Hastighetene sanddynene bev-
egde seg med var rimelig bra modellert (Ruether et al, 2008). Dette er de første beregningne som 
er gjort i verden av sanddyner i naturlige elver.  



5. Modellering av vannstrømning i naturlige elver

Et delta består av flere elvegrener. For at modellen skal kunne beregne strømningen i deltaet, må 
den derfor også beregne strømningen i hver enkelt gren.  

Et delprosjekt var 
derfor å se på hvor 
god den numeriske 
modellen kunne 
beregne strømnings-
forholdene i en 
naturlig elv. I 
prosjektet hadde vi 
tilgjengelig data for 
Nidelva i Trond-
heim, der Insittutt 
for Geografi ved 
NTNU hadde gjort 
oppmålinger. Dette  
inkluderte 
hastighetsprofiler 
målte med et ADCP 

Modellering av 
Kusandråka i 
Øyern-deltaet



instrument. En strekning ble modellert med SSIIM programmet, som vi også brukt til deltaet. I 
tillegg gjorde diplomstudent Jens Jacobsen en beregning med programmet FLOW-3D, som vist 
på figuren over. Resultatene fra de to dataprogrammene ble sammenlignet med hasitighetsmålin-
gene, og relativt god overenstemmelse ble funnet (Ruther et al, 2010). Strømningsmønsteret i 
svinger og bakevjer stemte bra med feltmålingene. Dette var en god indikasjon på at den numer-
iske modellen også kunne beregne strømforholdene i deltaet. 

I samarbeide med Universitet i Cardiff gjorde vi også en modellering av spredning av en tracer i 
en laboratoriemodell av en meandrerende kanal. Resultatene fra konsentrasjonsmålingne stemte 
bra med våre beregninger (Wilson et al. 2007). Dette var positivt for våre videre studier av sus-
penderte sedimenter i deltaet. 

6. Modellering av bunnbevegelser i naturlige elver

Det neste steget etter å ha beregnet vannstrømningsmønsteret i en naturlig elv er å beregne sedi-
menttransporten og bunnbevegelsene. Dette har vi gjort i en naturlig elv og i tre laboratorie-
kanaler. Det meste av dette arbeidet er gjort som videreføring av tidligere forskning og i 
samarbeide med andre forskningsgrupper. 

Den naturlige elven som vi har modellert er en 5.5 km strekning av Donau i Østerrike. Dette er 
gjort i samarbeide med det Tekniske Universitetet i Wien. De har hatt adgang til deltajerte felt-
målinger av bunnforandringene. Denne modelleringe er den første i verden der en 3D modell har 
blitt brukt til å beregne bunnforandringer i en elv der en har sammenlignet med detaljerte felt-
målinger. Relativt gode resultater ble funnet, men beregningene var ganske følsomme for empir-
iske parametere i sedimenttransportformlene (Fischer-Antze et al, 2008). En figur med resultater 
fra disse beregningene er gitt på neste side. 

I tillegg til dette arbeidet, beregnet vi også vertikale bunnbevegelser i to laboratoriekanaler. En av 
disse er en 180 graders sving (Fischer-Antze et al, 2009). Det andre er en meandrerende kanal 
(Feurich og Olsen, 2010; Feurich og Olsen, 2011) fra laboratoriet ved Universitetet i Innsbruck, 
som Robert Feurich brukte i sin doktorgradsavhandling. Resultatet fra denne beregningen er gitt 
på figurene på neste side. Begge beregningene gav rimelig gode resultater. Som beregningene i 
Donau, var de empiriske parametrene i sedimenttransportformlene viktige. Det var også interes-
sant å se hvordan sekundærstrømningen påvirket bunnforandringene i de to tilfellene. 

Vi har også arbeidet med å modellere lateral erosjon. Det første arbeide på dette temaet ble gjort 
av Ruether og Olsen (2007), men da med et meget grovt beregningsnett. Post-doc Robert Feurich 
har arbeidet videre med problemstilingen. De beste dataene fra slike prosesser kommer fra labora-
torieforsøk, da disse er mer nøyaktige enn feltdataene. Vi modellerer derfor et laboratorieforsøk 
fra Universitetet i München. Dette arbeidet er ikke ferdig pr. dags dato, men fortsetter etter at 
delta prosjektet er ferdig.



Figuren over viser de målte bunnforandringene i kanalen fra laboratoriet i Innsbruck, sett ovenfra. 
Vannet renner fra venstre mot høyre. Fargene viser erosion og deponering i meter. Figuren under 
viser samme situasjonen beregnet med den numeriske modellen (Feurich og Olsen, 2011). Som 
figurene viser er det rimelig god overenstemmelse mellom resultatene. Det viste seg at modeller-
ing av flere sedimentfraksjoner gav bedre resultat enn en fraksjon, selv om kornfordelingen var 
relativt uniform. Også bruk av hiding/exposure funksjoner gav forbedret resultat. 



7. Konklusjon

I prosjektet har vi utviklet mange nye forbedrede numeriske algoritmer for tredimensjonal model-
lering av prosesser i deltaer. Vi har testet ut algoritmene på mange forskjellige datasett. Innsamlig 
av feltdata fra deltaet i Øyern er gjort, og i dette deltaet er det modellert vannstrømmer og sedi-
mentdeponering under flom. Reltivt gode resultater er oppnådd. Prosjektet har frembrakt ny 
kunnskap om numerisk modellering og strømningsforhold i Øyern-deltaet. Vi har også publisert 
en rekke artikler, og en stipendiat har arbeidet med sin doktorgrad på dette prosjektet. 

8. Videre arbeide

Vi fortsetter arbeidet som ble startet i dette prosjektet. Datoen for doktorstdentens disputas er satt 
til 14. september i år. Vår forskningsgruppen ved NTNU arbeider videre med å utvilke numeriske 
modeller for nøstede grid og lateral erosjon. I et annet prosjekt for Forskningsrådet startet en post. 
dok. stipendiat i januar 2011 starte med å modellere erosjonsskader under flommer ved å bruke et 
nøstet grid. Denne teknologien kan også brukes i senere prosjekter til å modellere lateral erosjon 
eller bevegelser i erosjonsgropene i Øyern deltaet. 

Vårt institutt har av NTNU fått strategimidler som blir bruk til prosjekter som er relevante for 
modellering av deltar. Dette finansierer bl. a. en doktorstudent som akkurat har startet et forskn-
ingsprosjekt på lateral erosjon i elver. Han gjør en rekke feltmålinger som vil være nyttige under 
utviklingen av numeriske modeller for disse prosessene. I CEDREN prosjektet er det også to 
andre doktorstudenter som arbeider med tredimensjonal numerisk modellering av elver. Og i et 
annet NFR finansiert prosjekt startet en doktorstudent i fjor med en studie om numerisk modeller-
ing av sedimenter i vannkraftreservoirer. Han vil modellere sedimentdeponering og spyling av 
sedimenter fra reservoirene. Noen av de numeriske algoritmene som blir utviklet under hans 
arbeide vil være til nytte i det videre arbeidet med modellering av geometriske forandringer i del-
taer. En post. doc forsker vil fortsette noe av dette arbeidet med finansiering fra strategiske midler 
fra NTNU. Vi har også startet et samarbeide med Bundesanstalt für Gewasserkunde i Tyskland 
der vi modellerer kohesive sedimenter i reservoirer. Dette inkluderer algoritmer for flokkulering 
og endringer i tettheten av sedimentene på bunnen. Dette er prosesser som også skjer i deltaet. 

Vårt institutt planlegger å sende inn en ny søknad til NFR om videreføring av arbeidet i Øyern 
deltaet. 
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Planlagt publikasjon i tidsskrift med peer review:

Prosjektets doktorstudent har laget ferdig en artikkel om effekt av vannkraftreguleringen på 
geometrien i Øyern deltaet, som vil bli sendt inn i løpet av 2011. Vi planlegger også å lage en 
artikkel om modellering av bevegelser til sanddyner i Øyern-deltaet.
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