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Populærvitenskaplig sammendrag

Sedimenter er små partikler som sand og leire. De blir transportert med elvene i varierende 
mengder. Spesiellt i tropiske land kan konsentrasjonene bli svært høye. Når en bygger et vann-
kraftreservoir i slike land kan partiklene sedimentere på bunnen og fylle opp magasinene. Ver-
dien av et reservoir er en funksjon av volumet, slik at sedimenteringen har store økonomiske 
konsekvenser. Det er derfor ønskelig å kunne beregne hvor mye av sedimentene som blir trans-
portert gjennom reservoiret og hvor mye som deponerer.

Vannvolumet i et reservoir vil være fordelt på forskjellige høyder. Vannstanden i reservoiret vil 
variere over tid, og vannet i enkelte vanninvåer vil derfor være nyttigere enn andre nivåer. Det 
er derfor viktig å kunne beregne hvor i reservoiret sedimenteringen skjer, og dermed de økon-
omiske konsekvensene av det tapte volumet. I dette prosjektet har vi videreutviklet tredimen-
sjonale numeriske modeller for å beregne deponeringen.

Den vanligste måten å fjerne sedimentene fra reservoirerne er å spyle de ut med frispeilsspyling. 
Denne metoden forutsetter at en har store luker i dammen. Når en åpner disse vil vannivået i 
reservoiret gå ned og vannhastigheten øker. Dette fører til erosjon av sedimentene, som da blir 
spylt ut nedenfor dammen. En av målene med prosjektet vårt har vært å forbedre de numeriske 
modellene for spyleprosessen. Et dataprogram som kan simulere spylingen korrekt vil kunne 
brukes til å si noe om hvor effektiv spylingen vil være. Dette vil være viktig når reservoireieren 
bestemmer seg for om spyling skal foregå eller ikke. Spyling kan også gjøres med forskjellige 
vannføringer og lukeåpninger. Et fungerende dataprogram for spylingen vil være nyttig når da-
meieren tar disse beslutningene.

I forskningsprosjektet har vi videreutviklet dataprogrammer som er nyttige for beregning av 
sedimenttransport i reservoirer. En av algoritmene beregner hvordan det frie vannspeilet foran-
drer seg over tid. Andre algoritmer beskriver sedimenttransportprosessene, for eksempel trans-
portkapasisteten av partiklene. Det er også gjort mye arbeide med samling av feltdata for 
verifisering og testing av dataprogrammet. Dette er gjort i Bodendorf reservoiret i Østerrike, 
samt i Angostura reservoiret i Costa Rica. Uttestingen har vist at programmet simulerer sedi-
menttdeponering rimelig bra, uavhenging av kalibreringsparametre. Spyleprosessen er det van-
skeligere å modellere. Ved kalibering er det mulig å få et utspylt sedimentvolum som stemmer 
med observasjonene, men spylekanalene er noe smale i forhold til observasjoene. Effekter av 
sekundærstrømmer er også sterkere i den numeriske modellen enn observert i felten.

En doktorstudent, Stefan Haun, har arbeidet på prosjektet og tatt sin doktorgrad i denne forbin-
delse. Vi har også hatt tre MSc studenter som har tatt sin oppgave på Angostura prosjektet i Cos-
ta Rica. Prosjektet har hatt samarbeide med ICE kraftselskapet i Costa Rica, samt universitetet 
i Graz, Østerrike. Det er publisert 4 artikler i peer-reviewed internasjonale tidsskrift, og 7 inter-
nasjonale konferanseartikler med peer review. Ytterligere en artikkel er godkjent og en annen 
er under vurdering til internasjonale tidsskrift med peer review ordning.

Dataprogrammet vi har brukt kan lastes ned gratis fra web-siden: http://folk.ntnu.no/nilsol/ssi-
im. Det ligger også resultater fra arbeidet vårt på web-siden http://folk.ntnu.no/nilsol/cases/an-
gostura. På denne siden ligger også PDF filer med de tre hovedoppgavene som har vært gjort på 
prosjektet, samt animasjoner av spyleprosessen.



1. Introduksjon

Dette prosjektet startet høsten 2009 med ansettelsen av Stefan Haun som doktorstipendiat. Han 
har vært lønnet av prosjektet i tre år, og disputerte høsten 2012. Det har ikke vært noen forsin-
kelser på prosjektet, men vi har fått noen månders utsettelse med innlevering av sluttrapporten. 

I tillegg til Stefan Haun har fire MSc studenter 
arbeidet på prosjektet: Lisa Hoven, Sigurd Løv-
fall, Halvor Kjærås og Laura Lizano. Studen-
tene har arbeidet med feltmålinger og/eller 
numeriske beregninger.

I denne rapporten vil først de numeriske algo-
ritmene bli beskrevet i Kapittel 2. Deretter vil 
en ta for seg de forskjellige prosjektene der da-
tamodellen har vært testet ut, inkludert feltar-
beidet som er gjort i denne forbindelse. 

Programmet vi har brukt heter SSIIM 2. Til 
hjelp for de som leser denne rapporten og skal 
bruke programmet videre, har vi enkelte steder 
angitt hvilke data sett i input-filen control som 
en kan bruke for å benytte de nye algoritmene.

2. Numeriske algoritmer

Dataprogrammet som er benyttet bygger på løsning av Navier-Stokes ligninger i tre dimensjon-
er på et ikke-ortogonalt ustrukturert grid. Turbulens løses med k-epsilon modellen, og trykket 
beregnes med SIMPLE metoden. Sedimenttransporten beregnes ved å løse en konveksjons-dif-
fusjonsligning for konsentrasjonen av partikler. Empiriske formler brukes for å bestemmer eros-
jonen. Beregningene er tidsavhengige, og en kan derved bestemme hvordan bunnen av 
reservoiret forandrer seg over tid. Dette gjelder både for erosjon og deponering. 

I reservoiret vil vannstanden variere over tid. Spesiellt under spyling vil en ha en ekstrem 
vannstand der mesteparten av reservoiret er tørket opp. For å modellere dette brukes et grid som 
forandrer seg over tid, både i vertikal og horisontal retning. Celler fjernes der en har opptørking 
av reservoiret, og legges til der en får oppfylling. Antall celler i gridet vil da forandre seg under 
en simulering.

De numeriske algoritmene for løsning av Navier-Stokes ligninger er implisitte, noe som gjør at 
en kan velge å bruke et relativt langt tidsskritt. Dette er en fordel mhp regnetid. En kan model-
lere reservoirdeponering over et år på en PC med en regnetid på under ett døgn. Men et problem 
er å finne en algoritme for bestemmelse av det frie vannspeilet som også kan brukes på relativt 
lange tidsskritt. Vanligvis vil vannspeilberegningen bestemmes av Courant tallet, som gir et 
kort tidsskritt. I prosjektet har vi arbeidet med implisitte vannspeilberegninger, og kommet frem 
til brukbare algoritmer for lange tidsskritt (Haun og Olsen, 2012b). Metoden er basert på diffe-
rensialet av sammenhengen mellom trykk og vertikal distanse. Koden i SSIIM 2 er F 36 7.

Feltarbeide med LISST instrumentet i An-
gostura reservoiret, Costa Rica.



Det er også arbeidet videre med algoritmer for sedimenttransport på en hellende skråning. Par-
tiklene som beveger seg langs en skråning vil ikke følge retningen til vannstrømmen nær bun-
nen. Det eksisterer formler for avviket mellom disse to retningene. Enkelte av disse formelene 
er inkludert i vår modell. Metoden til Dey er kodet som F 182 5 i SSIIM 2, og metoden til Lane  
er kodet som F 182 7. Disse metodene gav tidligere gode resultater for modellering av lokale-
rosjon i kanaler.  

Vi har også implementert to nye formler for sedimenttransport i programmet: Wu’s formel og 
Mayer-Peter & Müllers (MPM) formel. Wu’s formel har tidligere gitt gode resultater for Donau 
elven. MPM formelen er ofte brukt for bratte elver med grovere sedimentmateriale. Det er tenkt 
at dette kan være aktuellt for reservoirer i Østerrike. Modellene er kodet i SSIIM 2 som F 84 3  
(Wu) og F 84 5 (MPM).

Vårt arbeide med Angostura modelleringen viste at resultatene var avhengige av diskretiser-
ingsmetoden for de konvekteive leddene i Navier-Stokes ligningene. Vi har derfor implementert 
en rekke forskjellige høyere ordens metoder, blant de som er mest omtalt i litteraturen: QUICK, 
Cubic Upwind, SMART, H-QUICK, van Leer, Superbee og Minmod. Dette er kodet i K 6 data 
settet i SSIIM 2.

En ny metode for bestemmelse av ruhet er utviklet. Vanligvis vil ruheten i modellen enten måtte 
gies inn av brukeren i en kalibreringesprosedyre. Det finnes også formler for sammenhengen 
mellom bunnmaterialets størrelse og ruheten. Den nye metoden bygger på de målte verdiene av 
bunnen av reservoiret. Ved sonarmålingenene kan det være flere punkter innenfor hver bun-
ncelle. Det går an å regne ut standardavviket mellom disse og bruke dette som et mål på bun-
nruheten. Parametrene for denne algoritmen i SSIIM 2 er F 2 K og F 295.

3. Kali Gandaki reservoiret

Kali Gandaki reservoiret ligger i Nepal. På 1990-tallet ble det foretatt en fysisk modellstudie av 
resevoiret ved SINTEF-NHL. Det ble her modellert utspyling av sedimenter fra reservoiret. Da-
taene fra denne studien har vært brukt til å teste vår numeriske modell for spyleprosessen. 
Spesielt algoritmene for fritt vannspeil har blitt uttestet med denne modellen.

Figurene til 
høyre viser has-
tighetsvektorer i 
Angostura reser-
voiret beregnet 
med et første or-
dens (venstre) og 
andre ordens 
(høyre) diskreti-
seringsskjema.



Reservoiret ligger i en sving i Kali Gandaki elven. Dette faktumet gjør reservoiret meget inter-
essant for vårt formål, i og med at vi vil kunne se om den numeriske modeller predikerer kor-
rekte bunnforandringer i svinger. Her vil sekundærstrømninger oppstå og disse vil igjen påvirke 
erosjonen og bunntopografien etter spylingen. Våre resultater viser at en todimensjonal modell 
ikke klarer å beregne bunntopografien i svingen korrekt. Den todimensjonale modellen gir at 
dypeste område blir på innsiden av svingen, mens observasjonene fra den fysiske modellen og 
resultatene fra den tredimensjonale modellen gir at den største erosjonen skjer i yttersvingen. 
Dette stemmer også med klassisk teori og observasjoner fra naturlige elver.

Beregningene fra Kali Gandaki er publisert av Haun og Olsen (2012b).

Fotografiet til høyre er fra 
den fysiske modellstudien 
av Kali Gandaki reser-
voiret som ble foretatt ved 
SINTEF-NHL. Bildet viser 
nedstrøms område med 
spylelukene. 
Foto: SINTEF.

Figuren over viser et tverrprofil i reservoiret etter spylingen. Målte verdier er fra den fy-
siske modellen. Opprinnelig bunnivå før spylinen var på 0.28 meter i den fysiske model-
len, og horisontalt. Vi ser at utspylt volum blir omtrent riktig både for en 2D og en 3D 
beregning. Men den tredimensjonale modellen beregner at den største dybden blir i yt-
tersvingen.



4. Reservoirer i Østerrike

I samarbeide med Universitetet i Graz har vi arbeidet med to reservoirer i Østerrike: Bodendorf 
og Schönau. For Schönau reservoiret er det modellert både deponering og en lett spyling, der 
vannivået kun blir trukket noe ned. En lett spyling brukes der en ikke kan ha for store sedi-
mentkonsentrasjoner nedstrøms reservoiret av økologiske årsaker. Universitetet i Graz har hatt 
en fysisk modell av Schönau reservoiret, der sedimentene er modellert med plastkuler. Derved 
er det mulig å bestemme deponerings og erosjonsmønsteret i reservoiret. Sammenligninger mel-
lom verdiene fra laboratoriet og den numeriske modellen viser rimelig god overensstemmelse 
(Harb et al, 2011). 

I tillegg er det gjort feltmålinger av hastighetene i reservoiret med et akustisk instrument (AD-
CP). Figurene under (Harb et al, 2011) viser målte og beregnede vannhastigheter i et tverrprofil 
i reservoiret med forskjellige farger. Profilet er tatt i en sving, der en har størst vannhastighet i 
yttersvingen. I figurene er yttersvingen på venstre side. Den øverste figuren er målte hastigheter, 
og den nederste beregnede verdier. Vi ser at det er rimelig god overensstemmelse mellom re-
sultatene fra den numeriske modellen og feltmålingene. 

Bodendorf reservoiret er et relativt langt og smalt reservoir, med noen mindre svinger. Det er 
mye sedimentdeponering i reservoiret, og det spyles med ujevne mellomrom. På grunn av 
miljømessige forhold, har en ikke love å spyle på en slik måte at en får veldig høye konsentras-
joner nedstrøms reservoiret. I prosjektet vårt har vi modellert spyling av sedimenter og sammen-
lignet resultatene med målinger fra felten. Dette er gjort for bunnegeometrien før og etter 
spyling. Et typisk tverrprofil er vist i figuren på neste side. Dette profilet er tatt i en sving i res-
ervoiret, der venstre side er yttersving. Den numeriske modellen gir et rimelig estimat, men be-
regner mer erosjon i yttersving enn i innersving. Observasjonene fra felten viser at det eroderer 



like mye i yttersving som i innersving. Den numeriske modellen predikerer derfor også en 
smalere spylekanal enn det som er observert, samt mindre totalt erodert materiale. 

Normalt vil en elv erodere i yttersving og deponere i innersving. Det er derfor logisk at den nu-
meriske modellen gir mer erosjon i yttersving enn i innersving. Spørsmålet er hvorfor denne ef-
fekten ikke vises i feltmålingene. En mulig årsak kan være effekter fra antidyner, som reduserer 
sekundærstrømningene. Men det kan også være at tykkelsen av sedimentlaget i reservoiret er 
anderledes enn det som er modellert. Dette er vanskelig å vite da vi mangler gode feltdata for 
sedimentene.

En annen interessant observasjon fra Bodendorf reservoiret er at bunnivået på høyre side rett 
oppstrøms dammen stiger etter spylingen. Den mest sannsynlige grunnen til dette er ras fra elve-
banken under spylingen. Det ble også observert mange ras under spylingen i 2007.  

Resultatene fra Schönau og Bodendorf er presentert i artiklene Haun and Olsen (2012), Harb et 
al (2011) og Harb et al (2012).

Tverrprofil av bunnen i sving i Bodendorf reservoiret. Venstre side er yttersving. Stiplet 
linje er før spyling, og heltrukken linje er målt bunnivå etter spylingen. De to fargede lin-
jene er resultater fra den numeriske modellen med forskjellige sedimenttransportformler.



5. Angostura reservoiret

Angostura kraftverket ble satt i drift i år 2000. Det har et reservoir som hadde et initiellt volum 
på 20 millioner m3, men dette minsker stadig på grunn av sedimentering. Reservoiret eies av 
Instituto Costarricence de Electricidad (ICE) som er en statlig kraftverksorganisasjon i Costa 
Rica. Vårt institutt har hatt samarbeide med ICE siden begynnelsen av 1990-tallet, og var med 
på planleggingen av Angostura reservoiret.
  

Reservoiret spyles vanligvis to ganger i året: tidlig og sent på høsten. Før og etter spylingen blir 
det gjort målinger av bunntopografien med ekkolodd. Dette gjør at en kan måle hvor mye sed-
imenter som har deponert i reservoiret i løpet av ett år, og en ser også hvor mye som er spylt ut. 
Topografimålingene gjøres av ICE, og vi får dataene via en skriftlig avtale mellom dette firmaet 
og NTNU. Topografien brukes som input-data for genering av beregningsnettet for simulerin-
gene. I tillegg brukes data for vannføring, vannstand i reservoiret og målte sedimentkonsentras-
joner i innstrømmende elver. 

Vi har hatt flere feltmålinger i Angostura reservoiret, der vi har målt både vannhastigheter og 
sedimentkonsentrasjoner. I 2011 arbeidet de to MSc studentene Hallvor Kjærås og Sigurd Løv-
fall sammen med Stefan Haun med feltmålingene. Det ble da tatt en rekke tverr- og lengdepro-
filer av sedimentkonsentrasjonene med et laser-basert instrument. Målingene ble brukt til å 
verifisere vår numeriske modell, for å se om sedimentkonsentrasjonsberegningene ble riktige. 
Figuren på neste side er publisert i Journal of Hydrology og viser målte og beregnede konsen-
trasjoner i reservoiret. Resultatene er rimelig gode, selv om de målte verdiene viser større vari-
asjoner enn beregningene. Dette er vanlig i feltmålinger, og kan komme av for eksempel 
kompleks topografi eller ikke-stasjonær strømning av sedimenter og vann. 

I tillegg til deponeringsberegningene er det også foretatt spyleberegninger for Angostura reser-
voiret. Disse viser i likhet med beregningene for Bodendorf at den beregnede spylekanalen blir  
noe for smal. Antidyner er observert i Angostura reservoiret under spylingen, som vist på bildet 
over. Det er mulig at disse gjør at kanalen blir bredere enn det som er beregnet, siden den nu-
meriske modellen ikke tar med effekten av antidyner. 

Bildet til høyre er fra 
spylingen av Angostura 
reservoiret. Bølger som 
sannsynligvis kommer fra 
antidyner vises i elven. En 
raskant vises også. Foto: 
S. Haun.



Resultatene fra sedimentdeponeringen i Angostura reservoiret er publisert av Haun et al (2013), 
mens studien av sedimentspylingen er publisert av Haun og Olsen (2012a).
 

6. Konklusjoner

I prosjektet er det utviklet nye numeriske algoritmer for forskjellige prosesser som påvirker sed-
imenttransport i vannkraftreservoirer: Høyere ordens diskretiseringsmetoder, algoritmer for be-
stemmelse av fri overflate, bunnlastformler, formler for sedimenttransport på hellende bunn og 
ruhetsalgoritmer. De nye metodene har blitt testet på flere reservoirer i Østerrike og Costa Rica, 
for sedimentdeponering og spyling. Prosjektet har også gjennomført tester mot resultater fra fy-
sise modellforsøk.

Figurene over og under viser et lengdeprofil gjennom Angostura reservoiret, der konsen-
trasjoner av forskjellige sedimentfraksjoner vises med hver sin farge. Figuren over er be-
regnede verdier, mens figuren under er målte verdier fra LISST instrumentet. Punkt 1 er 
mest oppstrøms, mens punkt 25 er mest nedstrøms.



Den numeriske modellen simulerer sedimentdeponering i reservoiret rimelig bra. Variasjon i 
forskjellige numeriske algoritmer og parametre har liten innvirkning på resultatene under de-
ponering. Det er mulig å kjøre med lange tidsskritt, som gjør at en kan simulere ett års drift av 
reservoiret i løpet av et døgn på en PC.

Nøyaktigheten på modelleringen av spyleprosessen med erosjon av sedimenter er mer usikker. 
Vi observerer bredere og grunnere spylekanaler i forhold til hva SSIIM 2 programmet gir. 
Sekundærstrømmer fører til at det blir mer erosjon i yttersving enn i innersving. Dette obser-
veres i SSIIM 2 resultatene, men i mindre grad i feltdataene. Vi er her usikre på hvorfor dette 
avviket oppstår. En mulighet er at antidyner reduserer effekten av sekundærstrømningene. 

Et annet problem med spylingene er at sedimenter transporteres fra sidene av reservoiret inn 
mot kanalen med geotekniske ras. Slike ras må modelleres i spesielle rasrutiner, og disse må ut-
vikles i fremtidige prosjekter. 

7. Videre arbeide

For å øke nøyaktigheten av spyleberegningene er det mulig å gjøre endel forbedringer i den nu-
meriske modellen og også kartlegging av sedimentene i reservoiret.

7.1 Kartlegging av sedimenter i reservoirer

Når en skal gjøre en spyleberegning er det viktig å kjenne kornfordelingen til sedimentene i res-
ervoiret, og hvordan denne varierer romlig. Det er også viktig å vite hvor mye kohesjon det er i 
sedimentene, og hvor stor sedimenttykkelsen er. Disse parameterene vil også variere romlig i 
reservoiret. Denne informasjonen vil være nødvendig hvis en skal gjøre en fysisk eller en num-
ersk modellstudie av spylingen. Firmaer som har flere reservoirer med sedimentproblemer vil 
kunne ha nytte av å tilegne seg kunnskap og erfaring i hvordan slike målinger gjøres. 

En kartlegging av sedimentene vil være en kostbar operasjon. Et mulig alternativ er å beregne 
parametrene med en tredimensjonal numerisk modell. Modellen vil beregne sedimentdeponer-
ingen inkludert kornfordeling og sedimenttykkelse. En utfordring vil være å estimere kohesjo-
nen i sedimentene. Den numeriske modellen vil kunne beregne hvor mye finstoff det er i 
sedimentene, og også tiden sedimentene har vært i reservoiret. Den vil også kunne bestemme 

Bildet til høyre viser en “Sonobot”, som er 
en fjernstyrt modellbåt som har side-scan 
sonar og ekkolodd som trenger igjennom 
sedimentene på bunnen og måler tykkelsen 
av disse. Et slikt instrument vil muliggjøre 
en hurtig kartlegging av sedimenttykkelsen 
på reservoirebunnen, samt gi geometrisk 
informasjon som kan brukes til å lage in-
putdata for en numerisk modell.



hvor mye tid sedimentene har vært tørrlagt. Det er mulig å korrelere disse parametrene med ko-
hesiviteten på sedimentene, gitt omfattende feltmålinger og data fra litteratur.

7.2 Rasrutiner

Som vist på bildet fra Angostura reservoiret i Kap. 5, skjer det stadig ras i reservoirene under 
spylingen. Rasene er viktige for å transportere sedimenter fra sidene og inn mot spylekanalen, 
og bidrar til å øke effekten av utspylingen og utspylt volum. En god numerisk algoritme for ras-
bevegelsen vil kunne øke nøyaktigheten av resultatene fra modelleringen av reservoirspylingen. 

Den vanligste rasrutinen som brukes er å anta at sedimentene er ikke-kohesive, og at en derfor 
vil ha maksimum rasvinkel på sideskråningene. Hvis sideskråningene blir brattere, lages et ras 
ved at vinklene på skråningshelningen endres. I algoritmen må en også forsikre seg om at kon-
tinuitet er tilfredsstilt, slik at mengden sedimenter som raser ut må være lik mengden som de-
ponerer. 

En mer avansert algoritme er å 
dele inn jordskråningen i ver-
tikale segmenter, og se på kref-
tene på disse. Der opptredende 
krefter overskrider bruddkriteriet 
for løsmassene får en brudd. Etter 
bruddplanet er beregnet kan en 
modellere bevegelsen av jord-
massene. I eksempelet til høyre er 
det antatt at rasmassene beveger 
seg som en fluid, og at en bruker 
samme numeriske løsningsme-
tode for raset som for vannet. En 
må imidlertid ha en algoritmer 
som beregner når raset stopper. 
Dette kan gjøres ved å se på kref-
tene på vertikale segmenter, 
liknende det som ble brukt til å 
bestemme bruddplanet. Fordelen 
med denne mer avanserte metoden er at en kan ta med kohesjonen i materialet i beregningen, 
og også krefter fra grunnvannsgradienter. Disse to momentene er viktige for ras i reservoirer un-
der spyleprosessen.

7.3 Antidyner

Antidyner forekommer der en har stor sedimenttransport og Froude tallet går over 0.7. Dette er 
typisk for en spylesituasjon. Antidynene kan observeres som store bølger på overflaten av 
kanalen. Dette fører til endret friksjonsforhold i kanalen, større energitap og endret sediment-
transportkapasitet. Det er også mulig at antidynene påvirker sekundærstrømningene i spyle-
kanalen. Dette vil i så fall igjen påvirke erosjonsmengden og hvor i reservoiret det blir erosjon. 
En ønsker å finne en god formel for å beregne hvor store antidynene blir, og hvordan de påvirker 
friksjonsforhold og sedimenttransportkapasitet. En formel for hvor stor påvirkning de har på 



sekundærstrømningene er også ønskelig. Antidynene kan med fordel studeres i fysiske model-
ler.

7.4 Fritt vannspeil

Når en skal modellere spyleprosessen er det nødvendig å ha en numerisk modell som klarer å 
beregne vannoverflaten ved relativt store Froude tall. Et problem kan være at vannspeilet senkes 
under bunnen av reservoiret. Dette er en naturlig prosess for de grunneste delene av reservoiret. 
Når vannspeilet senkes, vil disse områdene tørke opp. Hvis algoritmene for vannspeilet ikke er 
gode nok, kan denne opptørkingen skje over et område som strekker seg på tvers av elven. Dette 
vil føre til at beregningsgridet deler seg i to, noe som er en ikke-fysikalsk numerisk prosess. En 
såkalt grid splitting vil føre til at de numeriske beregningene divergerer. Det er derfor nødvendig 
å utvikle algoritmer der en slik prosess ikke skjer.

I dette prosjektet er det laget forbedringer i algoritmene for fritt vannspeil. Imidlertid er det 
fremdeles mulig å få grid splitting hvis en bruker relativt lange tidsskritt. Hvis en skal modellere 
sedimentering og erosjon i et reservoir over mange år er det ønskelig å kunne bruke lange 
tidsskritt. Det vil derfor være en fordel med ytterliger forbedringer av algoritmene for fritt 
vannspeil.
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