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ble ansett å ha mange fellestrekk med arbeidet slik det er definert
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flomutsatte områder langs elvene Mississippi og Illinois.
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Del I
1.

lnnledning

Prosjektgruppa i flomsonekartarbeidet er ansvarlig b1.a.nt annet for å utvikle retningslinjer for
de ulike prosessene fram mot ferdige flomsonekart. Pâ oppstartmøte 27.05.98 ble det satt ned
følgende 4 arbeidsgrupper

0

til å utarbeide disse retningslinjene:

Arbeidsgruppe 1: Datainnsamling og lagring
Arbeidsgruppe

2: Flomfrekvensanalyse

og vannlinjeberegning

Arbeidsgruppe 3: GIS—ana1yseog kartpresentasjon
Arbeidsgruppe 4: Spesielle problemstillinger, avgrensninger
Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektgruppa. I forbindelse med dette arbeidet ble det sett
som vikti g å høste av erfaringer fra utlandet. Slik kom tanken om en studietur opp.

Etter vurdering av liknende arbeid i andre land i Euro pa og Nord-Amerika, ble USA valgt
som reisemål. Flomsonekartarbeidet i USA ble ansett å ha mange fellestrekk med arbeidet slik
det var definert her i landet. Det ble arbeidet med studieturen

sommeren og høsten 1998.

Viktige institusjoner i arbeidet med flomsonekartlegging ble valgt ut og kontakter etablert.
Basert på personlige

kontakter, ble delstatsmyndighetene

i Illinois også inkludert i

studieturen. Vi vil takke Magne Wathne, SINTEF for hans arbeid med å etablere personlige
kontakter i de berørte etater. Detaljene i opplegget ble utformet ved et samspill mellom
prosjektleder og kontaktpersonene i USA, i form av et betydelig antall e-mail og
telefonsamtaler. Tilfeldighetene slo slik ut at vi fikk anledning til å være gjester på to svært
relevante seminar (workshop) som våre verter var arrangører av, henholdsvis i St. Louis og
Rolla, Missouri.
Studiereisen foregikk fra 12. —l9. november 1998. Helgen 14.-l5. november ble tilbragt i
Washington. Dette var et hyggelig og nødvendig avbrekk for å fordøye inntrykkene fra dc
intense møtene. Foruten diverse møter og deltakelse på seminar, fikk vi lagt inn en bct';iriti_t~

etter lunsj l6. og hele 17. november til flomutsatte områder langs elvene Mississippi og
Illinois i delstatene Missouri og Illinois.
Vi hadde møter med følgende institusjoner (intemettadresse i parentes):
I Washington DC- området:
Federal Emergency Management Agency FEMA (http://www.fema.g0v/)
Baker Engineers (http://www. mbakercorp. com/)
US Army Corps of Engineers USACE, hovedkontor (http://www.usace.arm_v.mil/)
US Geological

Survey USGS, hovedkontor

(http://www.usgs.gov/)

I St. Louis, Missouri:
0

USACE,

0

USGS Illinois district (http://il.water.usgs.g0v/irzf0/il__dist.html/ )

St. Louis

District

(http://lm6I.mvs.usace.army.mil/)

0

Illinois Department

of Natural Resources

IDNR

(http://dnr.state.il.us/)

I Rolla, Missouri:
0 USGS Mid-Continent Mapping Center (http://mcmcweb.er.usgs.g0v)

l

Vi fikk anledning til å delta på to faglige samlinger:
” The Upper Mississippi River System Flow Frequency Study Task Force Meeting” i St.

Louis, 18.november(arrangør: USACE)
”Hazard and DisasterInformation ManagementManagers Workshop” i Rolla, 18.-19.
november (arrangør: USGS Mid-Continent Mapping Center)
Deltakerne på turen var samtlige medlemmer av prosjektgruppa:
Randi Pytte Asvall (HM)

Hallvard Berg (HG)
Ingebrigt Bævre (RM)
Lars Grøttå (SV)

Ingjerd Haddeland (HV)
Øyvind Høydal (VV)
Lars-Evan Pettersson (HV)

Astrid Voksø (HG)
Eli Øydvin (HG)
Reiserutaframgår av kart, figur 1.1og 1.2 (side 3). Fullstendig program følger som vedlegg I
(s.74).

Vi har valgt å strukturere rapporten i 3 deler:
Del I
gir en oversikt over flomsonekartleggin
g og flomsoneforvaltning i USA samt en omtale u\ de
institusjonene som ble besøkt.Det er ogsåinkludert en omtale av storflommen som rammer
Midt-Vesten i 1993. Dennedelen antaså ha bredestinteressebl.a.nt lesemeav denne
rapporten.
Del II
tar for seg de ulike temaene som skal utredes i arbeidsgruppen
e. Her er samlet inntr} kk Man
er relevante for dette arbeidet i løpet av studieturen. I tillegg er en del av litteraturen som t

mottok på studieturen gjennomgått med tankepå momenter som er nyttige å ta med seg i det
videre arbeidet med retningslinjene.
Del III

inneholder dagsrapporter/ referater fra hver dag i løpet av studieturen. På forhånd var det
definert to referenterpr dag.
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- overordnede

2. Flomsonekartlegging
rammer i USA
2.1

Overordnete

i USA

rammer for flomsonekartleggingen

Flomsonekartleggingen i USA er styrt av den føderale etaten FEMA (Federal Emergency
Management Agency). Etaten har et vidt ansvar knyttet til håndteringen av naturkatastrofer.
Bl.a.nt etatens

7 direktorater er det ”Mitigation Directorate” som er ansvarlig for

flomsonekartleggingen. De 10 regionkontorene står for kontakten med private konsulenter
som gjennomfører

flomsonekartlegging,

samt kontakt med lokale myndigheter.

Flomsonekartprogrammet ( Flood Mapping Program) er nært knyttet til et føderalt program
for flomforsikring:

NFIP (National Flood Insurance Program). Hensikten med NFIP er å

beskytte liv og eiendom og gjøre flomforsikring tilgjengelig for de som er utsatt for flomfare.
FEMA har definert et sett av regler/minimumsstandarder

for forvaltning

av flomsonen,

som

kommunen må forplikte seg til å følge. Her defineres bl.a.nt annet hvilke krav kommunen må
stille til byggesøknader og til utforming av bygg i flomsonen. Når dette er oppfylt kan
innbyggerne i kommunen tegne flomforsikring for hus og andre forsikringsobjekter.
For nærmere informasjon om NFIP vises til publikasjonen: ”Answers to questions about the
national flood insurance program ”(FEMA, november 1997)
Som et verktøy i forvaltningen

av flomsonen, utarbeider FEMA flomsonekart,

såkalte ”Flood

Insurance Rate Maps” (FIRM). FEMA har utarbeidet retninglinjer for flomsonekartleggingen.
Et svært sentralt dokument er FEMA 37: ”F lood Insurance

specifications for study contractors

Study - Guidelines and

FEMA publiserer også en rekke dokumenter som

veiledning bl.a.nt annet for lokale myndigheter

i deres arbeid med forvaltning

av flomsonen.

Foruten krav til selve gjennomføringen av analysene, stilles det krav om godkjenning av
konsulenter

som skal gjennomføre

analyser og av selve modellverktøyet.

Etter en årrekke med massiv produksjon

av kart er man nå i en vedlikeholdsfase.

I denne

fasen inngår også overgang til digitale kart. Det finnes 100 000kartplater med flomsoner.
Erfaringen etter 30år med flomsonekartlegging er at selve kartleggingen er enkel, mens det er
vanskelig å få etablert en god flomsoneforvaltning

lokalt. Det viste seg at mange kommuner

ikke forsto hva de hadde gitt seg inn på da de aksepterte kravene i NFIP. Basert på
erfaringene jobber FEMA nå ut fra en medvirkningsfilosoñ,

der medarbeidere

fra

regionkontorene jobber sammen med folk fra de lokale administrasjonene.
Et modemiseringsprogram
er nå lansert, der gamle analyser gjennomgås på nytt. Selve
prosessen endres også for å korte ned tiden et kartleggingsprosjekt
tar. Hele prosessen tar fra i
underkant av 3 år til ca 5 år. Blant andre interessante nyvinninger som er aktuelle, er et

prosjekt for å undersøke muligheten for å kartlegge erosjonsfare langs elver (Riverine Erosion
Hazard Areas - REHA). Prosjektet avsluttes i 1999.
4

2.2 Generelt om forvaltning av fl omspørsmål i USA
Forvaltningen av flomspørsmål i USA skjer, som i Norge, på flere forvaltningsnivå.
Lovgrunnlaget og rammeverket for forvaltningen leggespå føderalt nivå. Dette omfatter
tiltak, informasjon og opplæring,
forsikringsordninger, arealbruk, beredskapog beredskaps
varslingssystemerog fysiske flomsikringstiltak.
Som nevnt ovenfor er FEMA en sentral aktør på føderalt nivå. FEMA er et uavhengig kontor
under den føderale regjeringen og rapportererdirekte til presidenten. Målet til FEMA er å
reduseretap av liv og eiendom og beskyttenasjonenskritiske infrastruktur fra alle typer farer
sprogram som omfatter ulike avbøtende
gjennom et omfattende risikobasert krisehåndtering
tiltak, beredskapog berging.
En annenviktig føderal aktør er USACE (U.S. Army Corps of Engineers).Dette er en svært
on med et sterkt sivilt engasjement som har fagfolk på alle tekniske
stor organisasj
fagområder.De driver bl.a. med utvikling av hydrologiske og hydrauliske modeller. De har
mangedistriktskontorer som det vi besøktei St. Louis. Disse har en viktig oppgave i
oll av flomverk og er ofte involvert i
forbindelse med konstruksjon og vedlikeholdskontr
flomsonekartanalyserfor FEMA. USACE er ogsåofte inne i bildet ved modellering av
virkninger av flomdempingsmagasin.

Flomvarsling regnessom et viktig tiltak for å sikre liv og eiendom.Flomvarslingen er
organisert via 13 sentrefor flomvarsling. Det er NWS (National Weather Service) som driver
flomvarslingen.

NWS har et lovpålagt ansvar for flornprognoser og flomvarsel.

NWS får de hydrologoske dataenefra USGS (U.S Geological Survey). Dette er ogsåen
organisasjonpå føderalt nivå med mangeregionale sentre. De har som overordnet mål å
forsyne nasjonenmed pålitelig, upartisk informasjon for å forstå og beskrivejordkloden.
Hovedaktivitetene er biologi, kart og vannressurser. USGS driver over 85 % av USAs
vannføringsstasjoner, inkludert 98 % av de som blir brukt til flomprognoser.

senter for kartdata og en viktig leverandørav kartdata i
USGS er ogsået kompetanse
forbindelse med flomsonekartleggingen.Kartkontoret er organisertmed et hovedkontor og 5
regionale ”Mapping Centers”.

Fysiske flomsikringstiltak på føderalt nivå omfatter bygging av flomverk ved byer, tettsteder
og andre vikti ge områder. Videre er det dette nivået som har ansvaret for bygging av
magasiner.
Særlig i Mississippi er det lagt ned store ressurser i bygging av
flomdempnings

slike magasiner.Selv om det fram mot 1960ble lagt ned storeressurserpå fysiske
flomsikringstiltak,

viste det seg at flomskadene økte etter hvert som bruken av flomutsatte

områderogsåøkte. Bl.a. ble arealenebak flomverk mer intensivt utnyttet noe som førte til
r når flomverkene ble overtoppet. Etter dette ble flomsonekartmye størrefølgeskade
gging og andreregulerende
programmet startetog innsatsenble rettet mer innmot arealplanle
tiltak, bl.a. skattlegging.

5

På lokalt nivå er det vanlig at gårdbrukere og andre interessenter går sammen og danner
foreninger

som bekoster bygging og vedlikehold

av flomverk. Flomverkene

som beskytter

jordbruksorrirådene er stort sett dimensjonert for å tåle en 50 års flom.
I arealbruksammenheng er grensene for 100 og 500 års flommene sentrale. Det som ligger
utenfor området til 500 års flommen regner de i praksis som flomfritt. Bygninger og
infrastruktur der en Oversvømmelse vil være svært kritisk legges her, eksempelvis flyplasser,
politistasjoner og gamlehjem. I området mellom 100 års og 500 års flommen legges spredt
bebyggelse og mindre viktige veier og infrastruktur. Det kan også tillates bygging under
nivået for 100 års flom (base flood) men forsikringspremiene er svært høye. Dersom husene
er belånt, vil det være et krav at flomforsikring er tegnet. Med så høye forsikringspremier er
det et problem at de som ikke har lån på bygningene lar være å tegne forsikring. De
flomutsatte

områdene deles inn i ulike soner som gir en nærmere beskrivelse

av flomfaren,

se

kapitel 5.1.
Utarbeidelse av flomsonekart som viser utbredelsen av 100 og 500 års flommene har vært en
stor arbeidsoppgave de siste 30 årene. Disse kartene er grunnlaget for den statlig organiserte
forsikringsordningen.

For å kunne delta i denne forsikringsordningen

må forvaltningen

på

kommunalt nivå (Local Govemment) følge regler for arealplanlegging og sette inn tiltak for å
redusere skadene ved flom. Flomsonekaflene og forsikringsordningen er ryggraden i systemet
for passive (ikke fysiske) flomsikringstiltak.
Flom er regnet for å være den mest vanlige katastrofen i USA. Det ble derfor satt inn tiltak for
å redusere dette problemet ved to nasjonale kampanjer. Den første var å øke antallet

flomforsikringspoliser og dermed redusere statens kostnader etter en flomkatastrofe. Den
andre kampanjen gikk ut på å kjøpe mer enn 20.000 eiendommer (basert på frivillighet) for å
fjerne privatboli ger og forretninger fra flomslettene over hele USA.

2.3

Generelt

om vassdragssikkerhet

Jordbruksareal sikret med flomverk er vanligvis dimensjonert for en 50 års flom.
Flomverkene er bygd opp av stedlige masser med helning på luft og vannside på 1:3. Der en
har funnet finere masser (leirholdi ge) er disse oftest lagt som ei kappe over verket.

Sannsynligvis finnes også varianter der finere masser inngår som en sentral kjeme (tetning).
Flomverkene er tilsådd med gress. De blir jevnlig slått og holdt reine for all vegetasjon.
Mellom verke og elva er det en ca 50 m brei kantsone. Generelt fikk vi inntrykk av at verkene
ble godt vedlikeholdt.

Ansvaret for vedlikeholdet

lå på eierne dvs. de som hadde dyrket mark

innenfor flomverkene. Dette er oftest et "drenerin sla
Større flomverk konstrueres ofte av
USACE, som deretter inngår avtale med eierne om drift og vedlikehold. USACE
gjennomfører inspeksjoner av disse flomverkene for å se til at avtalen blir overholdt.
Under flom ser det ut som om det også i denne delen av verden kjempes innbitt for å bygge på
flomverkene.

Nye masser og masser fra verket skyfles opp slik at verkene ble høyere og

brattere. Vi registrerte ikke at de har noen form for reglement for dette.

6

I forbindelse med flommen i 1993 ble det brudd i mange flomverker som var dimensjonert for
50 års flom og bebyggelsen innenfor ble totalskadet. På flere steder er denne bebyggelsen
(landsbyer) i etterkant flyttet og bygget opp på flomsikkert omrâde.
St. Louis er sikret mot en 500 års flom. Dette er et vanlig sikkerhetsnivå for byer og større
tettsteder. Sikringsmetoden i St. Louis er flomvegger der enkelte segmenter settes på plass
under flom. Flomveggen blir vedlikeholdt av ”the City of St.Louis”. ”The Metropolitan
Sanitary District” driver og vedlikeholder dreneringssystemet inklusiv pumpestasjonen
gjennom veggen. USACE og eieme gjennomfører årvisse (2-3 år) inspeksjoner av
flomveggen.
Det er ikke utarbeidet egne forskrifter for vassdragssikkerhet tilsvarende de norske
damforskriftene. FEMA som har det føderale ansvaret for bl.a. det amerikanske
damsikkerhetsprogrammet og flomsonekartleggingen (100 årsflommen, flomforsikring), har
utarbeidet noen retningslinjer (ikke forskrift) bl.a. for flomberegning, beredskapsplanlegging
og klassifisering.
USACE har også laget en rekke anvisninger/håndbøker relatert til vassdragssikkerhet, bl.a.
for dambygging,

bygging av flomssikring

osv. Disse er tilgjengelige

fra intemett. Det er

utarbeidet retningslinjer for bygging av flomverk og clisse kan finnes på følgende

intemettadresse. (http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/em]110-21913/toc. htm).

2.4

Om flommen

i 1993

”The .Mississippi River cannot be tamed, curbed or confined .you cannot bar its path with
an obstruction which it will not tear down, dance over and laugh at. ”
Mark Twain

Innholdet i dette kapittelet er hentet fra Dyhouse (1995), Larson (1996), Parrett et. al. (1993)
og The New York Times (1993).

Vassdraget.
Nedbørfeltet til Mississippi-Missouri har et areal på 3.22 millioner kmz, og er det tredje
største nedbørfeltet

i verden (etter Amazonas og Kongo). Missouri alene har en lengde på

3969 km og et areal på 1.37 millioner kmz. Mississippi er 3779 km lang. Lengden fra
Missouris utspring i Montana til Mississippis utløp i Mexicogulfen sør for New Orleans, er
6400 km. Nedbørfeltet strekker seg over 31 stater i USA, samt to kanadiske provinser, se
figur 2.4.1.
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til Mississippi-Missouri.

i 1993.

1993 var det rekordhøy

flom i Nord Dakota, Sør Dakota, Nebraska,

Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri, Wisconsin og Illinois. Femti personer døde på grunn av
flommen, og skadene beløp seg til 15-20 milliarder dollar. Over 1000 flomverk ble
overtoppet, eller det oppstod brudd i dem.
Størrelsen

og omfanget av denne flommen var overveldende,

og den rangeres som en av de

største naturkatastrofer USA noen gang har opplevd. Omtrent 600 varslingspunkter i
Midtvesten var over flomnivå på samme tid. Nesten 150 hovedelver og sideelver ble berørt.
Det var den største registrerte

flom med hensyn på vannstand,

Vannføring, volum og varighet,

i 1600 km lengde i hovedvassdraget og sideelver. Gjentaksintervallet er over 100 år, og noen
steder kanskje 500 år.
Over 70 000 mennesker ble evakuert, minst 10 000 hjem ble totalskadet, hundrevis av byer
ble berørt og minst 75 byer var totalt oversvømmet. Over 60 000 kmz landbruksarealer ble
oversvømmet.

Elvetransporten

F lomstatistikk,

St. Louis.

på Mississippi

og Missouri ble stoppet i nesten 2 måneder.

2 meter over tidligere rekord.

0

Kulminasjonsvannstandz

0

Kulminasjonsvannføring: 30 300 m3/s, som er den største vannføringsregistrering i
stasjonens l30-årige historie, og 26% mer enn forrige maksimum.

0

Vannstand

over flomvannstand

i 80 sammenhengende

8

dager og 148 dager i løpet av året.

WATER DISCHARGE, IN CUBIC METERS PER SECOND

0

3 meter over flomvannstand i 36 dager. I løpet av de forrige 130 år var det registrert totalt
12 dager med 3 meter over flomvannstand.

0

Over 50-årsflom i 23 dager.

0

Over 100-årsflomi 8 dager.

0

Totalt vannvolum 26. juni til 13. september: 138 000 Mm3. Volumet ville dekket staten
Missouri med nesten en meter vann.

0

Sedimenttransport: Ca. 55 mill. tonn i løpet av 61 dager.

0

Gjentaksintervallet i St. Louis er beregnet til 150-200
år.

If?

T

Figur 2.4.2 viser hydrogrammet for St. Louis sommeren 1993.
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St. Louis, sommeren 1993.

årsaker.

Normalt beveger jetstrømmen (sterkt konsentrert vinclfelt i den frie atmosfæren) seg nordover
i Canada om sommeren,

men i 1993 holdt jetstrømmen

seg lenge over Midtvesten.

Dette

skapte værsystemer som produserte mye regn. Fra juni til august fikk områdene fra Dakota i
nord, Missouri i sør, Indiana i vest og Kansas i øst 200-350%

av normal nedbør. En kritisk

faktor var den nærmest kontinuerlige nedbøren. Mange steder i dette området regnet det 20
dager i juli, mot normalt 8-9 dager. Snøsmelting
mettet

med vann, og den nedbøren

og nedbør på våren hadde ført til at jorda var

som kom om sommeren

elver ble enda større.
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førte til at allerede

vårflomstore

Flomverk.

Over 1000 flomverk ble overtoppet eller det oppstod brudd i dem under flommen. Av disse
var 39 føderale flomverk (av totalt 229), 164 var offentlige, ikke-føderale (totalt 268), og 879
var private flomverk (totalt 1079). Tallene viser at prosentandelen flomverk som ble ødelagt
er størst for de private flomverk, og minst for de føderale flomverk. Dette har klar
sammenheng med at de føderale flomverk er dimensjonert for større flommer enn de private
flomverkene,

og de føderale flomverkene

er også bygd etter de strengeste kriteriene.

I et fåtall tilfeller ble det med vilje tatt hull på flomverk. Et slikt tilfelle var et flomverk
oppstrøms Prairie du Rocher. Dette for å redde et historisk tettsted grunnlagt av franskmenn
fra New Orleans i det 18. århundret. Et annet sted foretok USACE en kontrollert åpning av et
flomverk for å stoppe en domino-effekt der brudd i ett flomverk førte til brudd i neste osv. I
det siste tilfellet ble flomverket åpnet i nedre ende ved å grave et hull i toppen av
flomfyllingen og la vannet erodere en større åpning. USACE anbefalte ikke sprengning av
flomverk av frykt for å svekke flomverket

Påstander

under

over lengre strekninger.

flommen.

Under flommen ble menneskelige inngrep langs og i elva diskutert. Folk mente at bruken av
flomverk, og utretting av elvene, førte til at elvene fikk mindre tverrsnittsareal ved høye
vannføringer, og dermed ville vannhastigheten og vannstanden øke. Enkelte gikk også så
langt at de sa at hadde det ikke vært flomverk til stede, ville man ikke hatt flomproblemer.

Fagfolkene har gått imot disse påstandene, med følgende begrunnelser:
0

I områdene

som ble berørt av flommen, øvre deler av Mississippi

og Missouri, er det aller

meste av flomverkene bygd for å beskytte landbruksareal, og dermed ikke dimensjonert
for en flom av den størrelse som man opplevde i 1993.
0

Bortsett fra i enkelte urbane områder, var ikke vannmassene

avgrenset til å holde seg i

hovedløpet.
0

Dersom flomverkene som beskytter landbruksareal nedstrøms St. Louis hadde blitt fjemet,
viser beregninger at vannstanden i St. Louis ville vært ca. 1 m lavere enn det som ble
observert i 1993. Men dersom disse landbruksarealene hadde blitt tilbakeført til
”naturtilstanden” (skog, buskområder og våtmarskområder), hadde ikke
kulminasjonsvannstanden blitt redusert.

0

Føderale flomkontrollmagasin
oppstrøms St. Louis reduserte flomvannstanden
i St. Louis
med minst en meter. Dette oppveier den negative effekten flomverkene kunne ha.

0

I St. Louis—distriktet alene er det anslått at skader for 5.4 milliarder dollar ble unngått, pga.

føderale flomverk, flomvegger og flomkontrollmagasin. I 1993 oppstod det i dette
området skader for 1.4 milliarder dollar.
Det ble også påstått at dersom de naturlige våtmarksområdene hadde vært intakt, ville disse ha
sugd opp vannet som Svamper. Dette ble motsagt med den begrunnelse

at i elver som

Mississippi og Missouri ville våtmarksområderhatt liten effekt under en flom av en slik
10

størrelsesorden som i 1993. Dessuten har det vært store flommer i dette vassdrag
et også når
arealet av våtmarksområder var over dobbelt så stort som i 1993.

ll

Del ll

3. Momenter
innhenting

til retningslinjer
for
av grunnlagsinformasjon

Det skal utarbeides retningslinjer for innhenting av grunnlagsinformasjon og systematisering
og lagring av grunnlag og resultater. Disse retningslinjene omhandler b1.a. forhold rundt
innsamling av høydedata til terrengmodellering og selve prosessen ved generering av
terrengmodell, der terrengmodellen er grunnlaget for beregning av flomflate. Videre
omhandler retningslinjene forhold rundt innsamling av tverrprofildata som grunnlag for
vannlinjeberegning.
skal systematiseres

I tillegg skal retningslinjene klargjøre hvordan de ulike grunnlagsdata
og lagres. Hvordan grunnlagsdata og resultater systematiseres og lagres

ble ikke lagt spesiell vekt på vår studietur i USA. Nedenfor omtales derfor hovedsakelig
momenter angående innhenting av grunnlagsinfonnasjon.
Vi var spesielt opptatt av spørsmål og informasjon rundt nøyaktighet og metoder for
innhenting av høydedata til terrengmodellering og data om tverrprofiler.
I materialet vi har fått fra USA finner man at FEMA har utarbeidet retningslinjer og
kravspesifikasjoner

om temaet innhenting

av grunnlagsinformasjon.

Videre var vi ved vårt

besøk hos USGS spesielt interessert i å få kjennskap til og utveksle erfaringer rundt
metodeval g og krav til nøyaktighet ved innsamling av høydedata. I omtalen nedenfor nevnes
først aktuelle momenter trukket ut fra retningslinjene til FEMA, deretter relevante momenter
og problemstillinger
vi fanget opp under besøket hos USGS. Kapittelet avsluttes med noen

ord om sammenligning med flomsonekaitprosjektet vårt. Stikkord her: Tvenprofilering,
høydedata/terrengmodell, laserdata 9 filtreringsproblem, kartsamarbeid og stedfesting av
data -9 datum.

3.1 Retningslinjearbeid

- FEMA

FEMA har laget følgende retningslinjer og kravspesiñkasjoner
som omtales nedenfor;
a)
Retningslinjer og kravspesiñkasjoner
for flomstudie kontrakter "Study contractors"
b)
Retningslinjer for å skaffe til veie og bestemme avgrensning av basis (100-års) flommen

3.1.1

Retningslinjer

og kravspesifikasjoner

for flomstudie kontrakter

"Study contractors"

I retningslinjene står det følgende om datainnsamling og koordineringsarbeid;
Datakilder
Aktuell utreder/firrna må i begynnelsen av en kontraktperiode undersøke alle mulige statlige,
lokale og private datakilder for å sikre at alt tilgjengelig materiale blir samlet inn og at
12

dobbeltarbeid forhindres. Dette gjelder alt fra data om historiske flommer, flomkontroll
målinger, hydrologiske strukturer som påvirker flom og flomforløp, topografiske kart, digitale
datafiler m.m. Videre må alle digitale datakilder være tilrettelagt etter en kravspesifikasjon, en
sjekkliste for oppfyllelse av diverse krav til for eksempel datum og filformat.
Befaring

Det skal gjennomføres en detaljert feltbefaring. Dette bl.a. for å se på type og antall
hydrauliske strukturer, lokalisering av tveriprofil som må innmåles, og behov for andre
parametere til hydrologiske og hydrauliske analyser.
Målearbeid
Kalibreringsdata/passpunkt:

Etablere nødvendige

merker for senere innmåling

av flomhøyder

og for nødvendig bestemmelse av vertikal kontroll for fotogrammetri.
Tverrprofil: Der 4-fots høydekotekart (minstekrav til høydedata) ikke er tilgjengelig skal
normalt høyde på vannflate og tveriprofil fremskaffes fotogrammetrisk. Landmåling kan i
tilfelle også benyttes til måling av tvenprofil. Det ønskes at differensielle metoder som GPS
benyttes. Krav til nøyaktighet i høyde er +/- 0.5 fot for data til beregning av 100-års flommen.
Tvenprofil og stasjoner bør bestemmes ved punkter som representerer signifikante brudd i
bakkehelning og ved endringer i hydraulisk karakteristikk av flomslette.
Strukturer: Fremskaffe nødvendige data om dimensjoner og høyder på alle hydrauliske
strukturer og undervanns seksjoner, enten fra eksisterende kilder eller ved landmåling. Det
frarådes her bruk av fotogrammetriske metoder til stedfesting av strukturer.
Videre omtales retningslinjer og kravspesifikasjon for fotograinmetri og landmåling. Disse
spesifikasjonene omtaler kvalitetskrav til analoge og digitale dataprodukt, inkludert analogt
FIRM, digitalt FIRM og tvert-profilering. Retningslinjene setter også standarder for
nøyaktighet som kreves benyttet for avledede fotogrammetriske produkt. Det nevnes spesielt
tre standarder for fotogrammetri gjeldende for målestokker større enn 1:20 000.
Hensikten

med retningslinjene er å kunne garantere og forsikre at FIRM produktene skal være pålitelige
og nøyaktige nok til den bruk de er tiltenkt.
Formålet med retningslinjene er å etablere fotogramrnetriske og landmålings spesifikasjoner
som er gjennomført med hensyn på følgende;
0 Vertikal og horisontal kontroll prosedyre
0 Kvalitetskontroll
0 Anvendelse av modeme teknologi, spesielt bruk av GPS og GPS fotogrammetri.
Generelt anbefales bruk av fotogrammetriske

metoder til innsamling

av grunnlagsdata

dersom

aktuell kartinforrnasjon mangler. Videre at standard fotogrammetriske metoder kan skaffe
nødvendig informasjon til forberedelser av en flomstudie, inkludert tverrprofil og topografisk
avgrensning av flomflate. FEMA er ikke ansvarlig for produksjon av giunnkart utenfor
potensiell flomflate. I slike arealer bruker FEMA det mest nøyaktige kartgrunnlaget
tilgjengelig fra USGS, kommuner eller andre kilder. Dersom det ikke finnes data har FEMA

lov til å kartlegge disse områdene. Det nevnes at fotogrammetri blir mer økonomisk ettersom
antall tverrprofil øker. Dets nytte er størst der 4-fots kart ikke eksisterer, der terrenget er
ulendt eller myrete slik at landmåling er vanskelig eller umulig, eller der det er problemer
med adgang til private eiendommer.
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Det er også definert kravspesifikasjoner gjeldende for følgende temaer;
0 Flyfotogrammetri;
En leveranse fra konsulent skal inneholde bl.a. tverrprofil, koter for flomsletten (4-fots),
omriss og høyde av 100- og SOO-års flommen og data om referansemerker i tabellform.
0 Grunnkontroll

Dette gjelder spesielt kontroll av fotogrammetri.
a) Vertikal kontroll med feltmålinger

refereres til høydedatum

av 1929 eller 1988. Det

foretrekkes bruk av differensiell GPS, og ulike teknikker for GPS målinger beskrives i
retningslinjene. Videre nevnes bruk av geoidemodell, og et programsystem Geoid93, for
beregning av overgang fra ellipsoidiske høyde til ortometriske høyder.
b) Horisontal kontroll med et gitt krav til nøyaktighet.
c) Flybilde kontroll,

d) Landmålings dokumentasjon; målebok, GPS dokumentasjon, beregninger og kontroll
diagrammer.
e) Innmåling av bruer og hydrauliske strukturer; samle informasjon fra tilgjengelige
kilder eller måle inn i felt, unngå bruk av fotogrammetriske metoder.
0 Flybåren GPS kontroll
Det nevnes bruk av flybåren GPS til kontrollmålinger som fremtidens målemetode.
0 Analytisk triangulering
0 Fotogrammetrisk "samlearbeid"
a) Inneholder normalt bestemmelse av tverrprofil over flomslette og plotting av
høydekoter (4-fots). Tverrprofil: bestemme/peke ut posisjon, avgrensning og minimum
spenn/variasjon i høyde (høyde mellom vannspeil på flybilde til øvre avgrensning) og
bestemmelse av to identifiserbare punkt i flyfoto ved hvert tverrprofil. Hvert tvenprofil

må krysse hele 500-års flomflaten. Den må velges med omhu for representasjon av lengst
mulig strekning uten å forårsake for store endringer over strekningen.
b) Regler for registrering av bl.a. tverrprofil,
c) Lage til et kontrollkart og
d) Beregning

av omriss ut fra bruk av DEM/DTM

og TIN. Omrisset vil bli brukt til å

bestemme flomavgrensningen mellom tverrprofilene etter at nøyaktige flomhøyder er
tilgjengelig.
e) Leveringsdata; svart- hvitt plott av omriss, tveirproñl, høydepunkt osv.), digitale filer
og en liste med beskrivelse og koordinater for ulike punkt bl.a. referansepkt/fastmerker.
Det er også nevnt retningslinjer for kvalitetskontroll og kvalitetssikring. FEMA er ansvarlig
for kvalitetssikring av produktet. Dette blir utført ved inspeksjoner og kontroll av
leveringsdataene.
FEMA kan også benytte seg av andre myndigheter eller en annen konsulent
til å foreta denne kontrollen. Konsulent er ansvarlig for å kontrollere alle delprosesser og å
sikre at sluttprodukt oppfyller krav til nøyaktighet og innhold i kravspesifikasjonene.
Det

omtales bl.a. metoder og teknikker for horisontal/ vertikal kontroll og test av kartelementer.
Til slutt vil et FIS prosjekt følge en liste med kriterier for enten å godkjenne, retumere for
rettinger eller forkaste et produkt.

3.1.2

Retningslinjer

for å skaffe til veie og bestemme avgrensning av basis (100-års) flommen

14

Intensjonene

med retningslinjene

er primært å assistere lokale kommuner

i administrering

og

håndheving av det nasjonale flomforsikrings programmet, NFIP.
Det er definert såkalte forenklede og detaljerte metoder for å bestemme avgrensning. Her
omtales forhold angående "detaljert metode". Det er tre essensielle faktorer som må
bestemmes; geometri til flomslette, flomforløp og volum og flomhøyder. Med geometri
menes b1.a. koordinatfesting av tverrprofil i grunnriss og høyde. Høydeverdier skal refereres g
til vertikalt datum av 1929 eller 1988. Koordinateri grunnriss er målt fra et kjent
referansepunkt langs tverrprofilet for stedfesting av aktuelle profilpunkter.
Før eventuell bruk av landmåling må man sjekke om det finnes eksisterende detaljerte
topografiske

kart som kan brukes til å generere tverrprofildata.

Data må ha nøyaktighet

tilsvarende 1:24 000 kartet til USGS. Der det er behov for høyere detaljeringsnivå enn
topografiske

kart er det nødvendig

med feltmålinger.

Antall tvenprofil varierer etter følgende krav: Det kan maksimum være en fots differanse
mellom høyde på vannflate og maksimum 500fot avstand mellom to tvenprofil.
Lokalisering av tverrprofil: tverrprofil legges på tvers. av elveløp, hvor det er karakteristiske
endringer i elveløp og ved punkter der flomforløpet endrer seg på og ved strukturer.
Spesielt om strukturer: Et tverrprofil skal representere selve strukturen. I feltet måles
åpningen til strukturer og eventuelle brukar og lignende forhold bør også bestemmes. Det
andre profilet bør legges nedenfor strukturen i en avstand lik bredden av strukturåpningen og
profilet bør kun representere det naturlige elveløpet. Dersom flomløpet over og nedenfor en
brustruktur er forskjellig, bør det i tillegg legges et tverrprofil oppstrøms strukturen. Størrelse
på strukturåpning, brukar og elvegeometri bør bestemmes ved feltmålinger.
Tvenprofilet utenfor elveløpet kan bestemmes fra et topografisk kart.

3.2 Høydegrunnlag

- nøyaktighet

og metoder

USGS

USGS har etablert en landsdekkende terrengmodell for hele USA med oppløsning på 30
meter. Denne terrengmodellen

anses å ha for dårlig nøyaktighet

til bruk i

flomsonekartleggingen. I dag skjer helst nykartlegging og oppdatering av terrengmodell med
formål å oppnå en oppløsning på 10meter. Men å kartlegge hele USA i en bedre oppløsning
enn 30meter er anslått å være for dyrt og lite formålstjenlig.
USGS har ansvar for å fremskaffe typiske nasjonale sett av grunnlagsdata. Men de har også
definert en vikti g målsetning om at folk skal få tilgang på data nær sanntid for ulike
fareforhold, om temaer som for eksempel flom og jordskjelv.
I frarntiden ønsker USGS å benytte nye metoder for innsamling av høydedata til
terrengmodell.
for generering

I likhet med NVE ønskes bruk av terrenglinjer og punkter som inngangsdata
av terrengmodell. USGS har satt i gang et prosjekt, som skal være avsluttet

innen 1999, for å finne en egnet metode. Bedre nøyaktighet ønskes, men avgjørende for valg
er kostnadseffektiviteten.

Nedenfor nevnes ulike metodevalg;
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A)
B)

Fotogrammetrisk: terrenglinjer + punkt
Flybåren Laserscanning (LIDAR)

C)

Flybåren Radar (IFSAR)

A) Generere terrengmodell utfra bruk av terrenglinjer og punkt istedenfor å ta utgangspunkt i
høydekurver.
Geovekst.

Denne metoden kan benyttes i Norge i dag ved nykartlegging

B) Laserscanning

gjennom

(LIDAR)

Det er bl.a. satt i gang et prøveprosjekt ved Rocky Mountain Senter. Amerikanerne opplever
samme problem som vi har kjennskap til med våre laserscanna data. Det er vanskelig å finne
gode nok teknikker for siling/filtrering av uvedkommende objekter som ikke har høydeverdi
på bakkenivå, for eksempel topp av trær og bygninger.
D)

Radar (IFSAR)

Dette gir en oppløsning

på 10-12 meter som igjen gir 1 meter absolutt vertikal nøyaktighet.

Dette er en noe for dårlig nøyaktighet til oppdatering av flomsonekart men egnet for
oppdatering av landsdekkende digital terrengmodell (10 meter).
USGS har også undersøkt sammenheng mellom flyhøyde, nøyaktighet og kostnader. Dette
som grunnlag for valg av optimal flyhøyde der det er tatt hensyn til både krav til nøyaktighet
og kostnadsfaktor.

Flyhøyde (feet)
20 000
10 000
8 000
5 000
3 000

Milesrper modell

Vertikal nøyaktighet

Relativ kostnads

(feet)

faktor

9,00

5,00
2,50
2,00
1,25
0,75

2,20
1,45
0,57
0,20

0.25
1,00
1,80
4,00
12,80

Ved kartlegging gjennom Geovekst med krav om detaljert høyde, kreves bildemålestokk
1:8000 eller større. Dette tilsvarer flyhøyde 1200 meter eller lavere ( = 3937 feet)

3.3 Sammenligning
3.1.3

med flomsonekartprosjektet

Tverrprofilering

Metodevalgz
FEMA ønsker i stor grad å benytte fotogrammetri til bestemmelse av tverrprofil. Men det

benyttes også landmålingsfirmaertil å foreta målinger i felt.
USACE - "National Insurance program": Tverrprofiler kan være hentet fra målinger i felt,
fotogrammetriske

metoder eller fra topografiske

kart. USGS nevner bl.a. bruk av GPS til

tvenprofilering.
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Dette samvarer med filosofien i flomsonekartprosjektet, der tvenprofil tenkes målt i felt, tatt
ut fra en digital terrengmodell eller konstruert fra flybilder ettersom forhold og kriterier
varierer.

Plassering av tverrprofil:
Også mange av momentene om kriterier for plassering; av tverrprofil og forhold som er
spesielle for profil ved strukturer, ligner mye på krav og vurderinger gjort i
flomsonekartprosjektet.

3.1.4

Høydedata/terrengmodell

Ameiikaneme har produsert flomsonekartet, det såkalte FIRM kartet, i over 30 år. På disse

karteneer flomsonene tradisjonelt ofte påtegnetmanuskartmanuelt og deretterdigitalisert
eller produsert i sin helhet uten bruk av digitale data.I dag er arbeidet med flomsonekartene
kommet til en ajourføringsfasemed krav til oppdateringav kartinnhold, forbedring av
grunnlagsdataog bruk av digitale terrengmodeller.
Krav som settestil høydedataeneved ajourføring av flomsonekartenei USA går nå i samme
jektet i Norge. Dette ved bruk av terrengmodell med høy
retning som krav i flomsonekartpros
oppløsning til beregning av aktuelle flomsoner.

3.1.5

Spesielt om laserdata - filtreringsproblem

Amerikanerne har samme problem som oss med filtrering av laserscanna data. Laseren

registrerer fortløpende det den treffer påjordoverflaten uten atman kan få kjennskap hvilke
elementersom er koordinatfestet. Dette vil si at ogsåalt fra tretopper, bygninger, buskerosv.
blir registrert. For generering av terrengmodell er man avhengig av "korrekt" høydeverdi, det

vil si koordinat på bakkenivå. Problemet oppstårved filtrering/siling av uønsketdata som for
r utover selve
eksempeltretopper og bygninger, da ingen punkt har tilknyttet egenskape
koordinatene (x, y og 2).

Vi opplevde at USACE og USGS haddeulike oppfating av om dette var et problem eller ikke.
USACE mente man kunne benytte laserdataufiltrert, mensUSGS ønsketikke å gå god for
dette. I det videre arbeid ga NVE innspill om ønske om samarbeidmed USGS for å finne
løsning på dette problemet.

3.1.6

Kartsamarbeid

Til i dag har mye kartlegging av grunnlagsdatai USA vært utført aleneav entenf.eks USGS
eller lokale myndigheter. I USA er til forskjell fra Norge statlige kartdata gratis. I framtiden
ønsker USGS mer samarbeid om kartlegging mellom stat og andre. Et viktig prinsipp er at alt

skal deleslikt og at ingen pengerskal utveksles. Til sammenligningsamles høydedatatil
terrengmodell og situasjonsdata i flomsonekartprosjektet inn via samfinansieringsprosjektet
Geovekst (statlige etater, kommune).
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F

3.1.7

Spesielt om krav til stedfesting av data /datum

Flomsonekartprosjektet krever at data er tilknyttet nasjonalt datum; horisontalt enten NGO48
eller WGS84, vertikalt til NN 1954. I USA stilles tilsvarende
Nl988 som vertikalt datum.
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krav, da bruk av Nl929

eller

4. Momenter til retningslinjer
for flomberegninger og vannlinjeberegning
I USA har en etter hvert over 30års erfaring med å lage flomsonekart. Dette vil si at de nå er
inne i en fase der mange kart blir revidert. De første kartene var relativt grove og nye flommer

har vist at kartene og metodene kunne og måtte forbedres. Slik sett har både metoder for
flomberegningene (frekvens), vannlinjeberegninger og arealpresentasjon blitt revidert.
Metodikken for frekvensanalysene har i hovedsak ikke blitt endret, men lengden på
observasjonsserier har gjort grunnlaget for analysene bedre. For vannlinjeberegningene har
bl.a. flomobservasjoner

gjort at kravet

til nøyaktighet

er økt. Modellerte

vannlinjer

og

arealpresentasjon må så langt som mulig være i overensstemmelse med flomobservasjoner.

De er videre mer opptatt av flomdemping på elveslettene og hvordan dette modelleres. Så
langt har en hovedsakelig brukt programmer med en statisk tilnærming av flomforløpet, der
HEC programmer har vært dominerende. Dynamiske beregninger med flomforløp er kommet
på dagsordenen.
I Norge har vi som mål å lage flomsonekart med høy nøyaktighet. Det vil si at vi må ta
lærdom av det som er gjort i USA og legge oss på minst samme nivå når det gjelder
nøyaktighet til datagrunnlag og beregninger.

4.1 Særskilt

om flomfrekvensanalysse

Flomberegninger utføres for å utarbeide flomsonekart som grunnlag for forsikringsvurderinger. Stort sett legges den såkalte ”base flood” til grunn, som er flom med gjentaksintervall

100 år. Flomberegningene utføres på oppdrag av FEMA. Et konsulentfirma utfører
beregningene, mens et annet konsulentfirma kvalitetskontrollerer rapporten for FEMA.

4.1.1

FEMAs retningslinjer

FEMA har utgitt ”Flood Insurance Study - Guidelines and Specifications for Study
Contractors” i 1995, som fungerer som retningslinjer for konsulentens arbeid i denne

forbindelse. Et kapittel, ”4. Detailed Hydrologic Analyses”, beskriver de hydrologiske
metodene og forutsetningene som skal legges til grunn for flomberegningene.
Retningslinjene sier at det under alle faser av flomberegningen skal være et samarbeid mellom
prosjektlederen,

som er utnevnt av FEMA, og konsulenten,

som utfører beregningen.

Prosjektlederen og konsulenten blir enige om de hydrologiske metodene som skal benyttes og
hvilke forutsetninger som skal legges til gmnn, bl.a. knyttet til hydrauliske forhold. Alle
delresultater skal godkjennes av prosjektlederen før :resultatene benyttes videre i beregningen.
Retningslinjene nevner at i tillegg til 100-årsflommen, kan det også ofte være aktuelt å
beregne flommer med gjentaksintervall 10, 50og 500 år. Tidligere utførte flomberegninger
skal benyttes i mest mulig grad for å unngå dobbeltarbeid. Hvis flommen kan dempes på
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l

grunn av store oversvømmelsesorriråder,
skal dette tas hensyn til ved ruting av flomforløpet
gjennom aktuell elvestrekning. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta hensyn til mulighet for
flomdempning under normal vannstand i reguleringsmagasiner.
Det stilles spesifikke krav til

å forutsette denne mulighet.
Flomfrekvensanalyser

skal utføres i henhold til USGSs metoder, presentert i Bulletin

l7B.

Flomfrekvenskurver for målestasjoner i uregulerte elver skal skaffes fra USGS. Disse data
kan modifiseres, hvis nødvendig, for å tilpasses den aktuelle elvestrekningen. USACEs
rapport EM 1110-2-1415 ”Hydrologic
for modifisering av USGSs resultater.

Frequency

Analysis” fra 1993 kan benyttes som støtte

For å beregne kulminasjonsvannføringer
for steder uten data, skal informasjonen både fra
målestasjoner og fra regionale beregninger benyttes. USGS har utarbeidet rapporter for slike

regionale flomfrekvensanalyser. I regulerte vassdrag skal informasjon om flomforhold
innhentes fra regulanten.

I vassdrag hvor mer enn 10 % av feltet er urbanisert,

skal

flomberegningen tilpasses urbaniseringens effekter ved metodikk beskrevet i USGSs rapport
”Flood Characteristics of Urban Watersheds in the United States”.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å basere flomberegningen på bruk av nedbøravløpsmodeller.

Krav til bruk av slike modeller er spesifisert.

Resultater

ved modellbruk

skal

alltid sammenlignes med resultater fra USGSs regionale flomformler. Hvis det er avvik
mellom resultatene skal en egen rapport utarbeides som grunnlag for vurdering av hvilke data
som skal benyttes i videre beregninger.
Resulterende flomvannføringer skal kontrolleres for konsistens med alle tilgjengelige
flomdata i aktuelt område og med tidligere utførte flomberegningeri samme vassdrag. Hvis
det foreslås at avvikende flomvannføringer benyttes, må prosjektlederen kontaktes for
godkjenning.
Revisjon av utførte flomberegninger kan bli aktuelt ut fra lengre eller reviderte dataserier,
forandrede fysiske forhold, forbedrede hydrologiske metoder eller feil i tidligere utført
flomberegning.

I nedbørfelt hvor utviklingen går raskt og flomskadepotensialet har økt kan det være aktuelt å
revidere utførte flomberegningen

Revisjonen

foregår i to faser. En preliminær

analyse med

forenklede metoder gir grunnlag, ut fra gitte kriterier, om en detaljert hydrologisk analyse må
utføres.

4.1.2

USGSs retningslinjer

USGS har gitt ut flere rapporter som fungerer som retningslinjer for flomberegninger.
”Guidelines for Determining Flood Flow Frequency”, ofte referert til som Bulletin l7B, kom
ut som seneste reviderte utgave i 1982. I den utgaven nevnte man momenter som fortsatt
trengte mer utredninger. Det vil alltid være behov for revidering av slike retningslinjer ut fra

ny kunnskap, forbedrede metoder og utvidet datagrunnlag.
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Man sier at uansett tilgjengelig datamateriale og beregningsmetodikk vil det være en grad av
usikkerhet knyttet til flomfrekvensanalyser. Det kan finnes andre metoder å beregne
flomfrekvenser

på enn hva som er anbefalt i Bulletin l7B, men hvis andre metoder benyttes

må det være godt statistisk begrunnet og resultatet må sammenlignes med resultatet fra en
beregning etter anbefalt metodikk.
Bulletin 17B beskriver metodikken for å beregne flomfrekvensfordelingen for uregulerte
målestasjoner hvor man har dataserier av minst 10 års lengde. Retningslinjen er utarbeidet
spesielt for analyser av årlige kulminasjonsvannføringer.
Datagrunnlaget kan være kontinuerlige vannføringsserier, opplysninger om historiske
flommer, data fra nærliggende målestasjoner, fortrinnsvis oppstrøms eller nedstrøms i samme
vassdrag, og flomdata beregnet ut fra nedbørobservasjoner. Man forutsetter at det ikke er
klimaforandringer, og man kontrollerer at ikke arealbruken i vassdraget kan ha ført til
forandrede flomforhold. I de tilfeller da forskjellige værsituasjoner forårsaker flom, regnes
dataserien ikke som homogen, og spesiell behandling er nødvendig. Man kommenterer også
at det kan være feil i data, bl.a. på grunn av usikker vannføringskurve ved flomvannstander.
Log-Pearson Type III-fordelingen anbefales ved alle flomfrekvensanalyser. Momentmetoden
benyttes for å beregne de statistiske parametrene i frekvensfordelingen. I tillegg anbefales det
å benytte generaliserte

skjevhetskoeffisienter

for å styre den øvre delen av frekvenskurven.

Et

landsdekkende kart over disse skjevhetskoeffisienter er utarbeidet for USA. Det er beskrevet
hvordan ”outliers” og ”historiske”

flomdata skal behandles.

Ved store gjentaksintervall, over 100 år, anbefales det å sammenligne resultatet med
beregninger fra lignende, nærliggende nedbørfelt og med beregninger basert på nedbøravløpsmodeller.

Bulletin 17B gir retningslinjene for beregning av frekvensfordelinger, men resulterer ikke i
regionale flomfrekvensfordelinger, og sier heller ikke noe om hvordan man skal utføre
beregninger

i vassdrag uten måledata.

”Nationwide Summary of USGS Regional Regression Equations for Estimating Magnitude
and Frequency of Floods for Ungaged Sites” (Report 94-4002) fra 1993, gir retningslinjer for
beregning av flomvannføringer for steder uten måledata. Regresjonsligninger basert på
feltparametre er utarbeidet for hver delstat i USA ut fra observerte flomdata fra et stort antall
stasjoner. Bulletin 17B ligger til grunn for beregning av flomfrekvensfordelinger.
Regresjonsligningene gir kulminasjonsvannføringen for flommer med gjentaksintervall 2, 5,
10, 25, 50 og 100 år, og i noen stater opp til 500 år. Forskjellige regresjonsligninger er
utarbeidet for forskjellige regioner i delstatene også for urbane områder. En metodikk for å
beregne flornhydrogram er også beskrevet. Forskjellige feltparametre er funnet mest relevante
i forskjellige deler av USA. I alle ligninger er feltarealet med, dvs. regresjonsligningene
resulterer

i Vannføring for gitte gjentaksintervall.

”Technique for Estimating the 2- to 500-Year Flood Discharges on Unregulated Streams in
Rural Missouri”,

utgitt i 1995, er en videreføring

av tidligere arbeid, hvor nye

regresjonsligninger, i forhold til de i Report 94-4002, er utarbeidet for Missouri. I denne
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rapporten er Missouri inndelt i tre regioner. Urbane områder og Mississippi er ikke tatt med i
rapporten. Man har også beregnet regresjonsligninger
opp til flom med gjentaksintervall 500
år. Retningslinjene i Bulletin 17B er fulgt. I to regioner er feltareal og en helningsparameter

inkludert i ligningene, mens i en region, lavlandet langs Mississippi, er det bare feltarealet
som er relevant.
USGS har utarbeidet et stort antall rapporter over 100-årsflom for forsikringsformål. Ett
eksempel er ”Base (100-Year)

Flood Elevations

for Selected Sites in Marion County,

Missouri”, utgitt i 1998. Her er beregnet IOO-årsflom ut fra regresjonsligningene i ”Technique
for Estimating the 2- to 500-Year Flood Discharges on Unregulated Streams in Rural
Missouri” for 14 punkter i Marion County. Disse vannføringer er så lagt til grunn for
beregning av flomvannstander med hjelp av HEC-RAS modellen. Metoden for å beregne
flomvannføring fører til at det ikke tas hensyn til beregnede flomverdier for punkt oppstrøms i
vassdraget,

når flomvannføringen

lenger ned beregnes. Øverst i en elv i Marion County ligger

et reguleringsmagasin. For et punkt nedstrøms dette magasin er det ut fra de regionale
ligningene beregnet ureguleit IOO-årsflom. Ved hjelp av en nedbør-avløpsmodell ble et
flomforløp simulert som ga den beregnede kulminasjonsvannføringen. En del av dette
flomvolum ble rutet gjennom magasinet for å finne regulert Vannføring. Dette førte til at 100årsflommen ved det aktuelle punktet nedstrøms magasinet ble redusert i forhold til
opprinnelig beregnet. Denne reduksjonen ble det derimot ikke tatt hensyn til ved beregning
for punkter lenger ned i samme elv.

4.1.3

Diverse rapporter

Noen andre rapporter som kan være interessante i forbindelse med flomstudier er de mange
rapporter som utgis om observerte flommer og flomvannstander. Eksempler er ”The 1993
Flood on the Mississippi River in Illinois”, utgitt av Illinois State Water Survey i 1994,
”Floods of July 18-20, 1996, in Northem Illinois”, utgitt av USGS i 1997, og ”River Stages in

Illinois: Flood and Damage Data”, utgitt av Illinois Department of Natural Resources i 1998.
En annen interessant

rapport er ”Risk-Based

Analysis for Flood Damage Reduction

Studies”,

utgitt av USACE i 1996, hvor man presenterer b1.a. metodikk for å kvantifisere usikkerheten i
de forskjellige

4.1.4

delberegningene,

som utføres ved studier for flomskadereduksjon.

Kommentarer

Generelt kan sies at etatene i USA er flinke til å utarbeide retningslinjer
vedrørende flomforhold.

og andre rapporter

FEMAs retningslinjer er til dels detaljerte når det gjelder forutsetninger i forbindelse med
flomberegninger.
Når det gjelder detaljert flomberegningsmetodikk
refereres stort sett til
diverse USGS-rapporter.
Kapitlet om hydrologiske analyser oppleves som noe uryddig. Det
finnes flere avsnitt som behandler samme sak. De retningslinjer som NVE skal utarbeide for

flomberegning i forbindelse med flomsonekartlegging må bli en bl.a.ndning av FEMAs og
USGSs retningslinjer. FEMAs vektlegging av kvalitetskontroll
underveis i en flomberegning vil være nyttig å ta etter.
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og godkjennelsesprosesser

Et viktig problem som må behandles ved vannlinjeberegninger er hvilken vannstand i en
nedstrøms innsjø, eller hvilken Vannføring i en sideelv, som skal kombineres med aktuell
flomvannføring

i hovedelven.

Dette er et hydrologisk

problem, som i FEMAs retningslinjer

er

behandlet i kapitlet om detaljerte hydrauliske analyser.
USGSs flomanalyser baseres i høy grad på kulminasjonsvannføringer. I Norge er
hoveddatabasen for hydrologiske data basert på døgndata. Våre analyser baseres derfor på
døgnlige data. Fordelen med dette er at det er større muligheter

å sammenligne

døgndata fra

målestasjon til målestasjon, enn kulminasjonsvannføringer, som er mer spesifikke for hvert
nedbørfelt. For vår del blir det da som oftest nødvendig å omregne verdier for døgnflommer
til momentanverdier.
USGSs regionale flomformler gir flomkulminasjonen for gitt gjentaksintervall, mens de
norske regionale flomformlene resulterer i en verdi for spesifikk middelflom, som deretter
ornregnes til sjeldnere flommer ved hjelp av en frekvensfordelingskurve, og til Vannføring ut
fra aktuelt feltareal. Den norske metoden er derfor mer praktisk når man skal sammenligne
flomverdier fra forskjellige nedbørfelt.

4.2 Særskilt
4.1.5

om vannlinjeberegning

Krav til grunnlagsdata.

Før vannlinjeberegningen skjer, er SC (Study contractor) ansvarlig for å innhente all
tilgjengelig informasjon om flomhøyder, tidligere studier, og eksisterende vannlinjer for 100årsflommen (= baseflood). SC må også finne ut kvaliteten på disse dataene, men uten å gjøre
grundige undersøkelser

eller beregninger.

Moralen her, som ved de andre leddene i utarbeidelsen

av flomsonekart,

synes å være ”Bruk

det beste du har’. Man er ikke interessert i å bruke masse penger på å få tak i bedre data enn
de som allerede er tilgjengelige.
4.1.6

Programvare.

I USA benyttes ofte HECs programvare for vannlinjeberegninger. Andre modeller som kan
brukes for å lage flomsonekart

er WSPRO (laget av USGS) og WSP-2 (Soil Conservation

Service). Skal andre programmer benyttes for å beregne vannlinjer for flomsonekartformål,
stiller FEMA følgende krav til modellen:

0

Modellen må være akseptert av en statlig institusjon som er ansvarlig for implementering
av program for flomkontroll og/eller regulering av flomsletter.
Modellen må være godt dokumentert; inkludert kildekode og brukerrnanualer.
Modellen, inkludert kildekode og brukerrnanualer, må være tilgjengelig for FEMA og alle

nåværende og framtidige parter involvert i flomsonekartprosjektet.
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4.1.7

Ruhetstall.

Ruhetstall

skal estimeres av erfarne ingeniører.

Fra FEMAs side blir det understreket

at det er

ekstremt viktig at ruhetstallene på elveslettene settes slik at de representerer den effektive
strømningen i disse områdene.
På elveslettene antar man at det er ”sommertilstander” - dvs at på f.eks maisåkre modellerer
man som om maisen er 33>
der, noe som gir en ruere markoverflate

enn om maisen var høstet. Det

er altså 'worst case scenario' som brukes.
4.1.8

Kalibrering.

Der det er mulig, skal den hydrauliske modellen settes opp og kalibreres ved hjelp av
oppmålte tverrprofil, estimerte flomlinjer eller pålitelige flommerker fra tidligere flommer.
Det stilles krav om at kalibreringsresultatene ligger innenfor 0.5 fot (ca. 15 cm) av målte
flomhøyder. Hvis det eneste kalibreringsgrunnlaget man har, er vannstanden for en liten flom
(for eksempel S-årsflom), brukes Mannings formel (Q=MARI) for å kontrollere vannlinjer
ved større flommer. Bunnhelning

brukes for ’I’ (egentlig helning på energilinja)

dersom man

ikke har annet. Det er et kjent problem at det finnes litt for lite observerte flomhøyder.
4.1.9

Modellering.
l

Flomlinjer skal normalt beregnes for IO-, 50-, 100- og SOO-årsflommen. I tillegg skal
”floodway”, dvs. den delen av elva og tilhørende landområde som tåler en gitt Vannføring
uten at vannstanden stiger over et gitt nivå, typisk 0.3 meter, regnes ut (se figur 4.1.9).
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4.1.10

Kompliserte elvestrekninger.

HEC er en en-dimensjonal modell, og beregner stasjonær strømning. I noen tilfeller anbefales
bruk av mer kompliserte modeller, for eksempel der det oversvømte arealet er grunt, i
elvenettverk, ved kompliserte bruområder, og der det er store magasineringsområder på
flomsletta eller i elva.
Der to elver møtes, blir området modellert i to omganger - hver elvegrein for seg. Man vet
Q100ved utløpet av studieområdet

(fra flomfrekvensanalyse

eller målestasjon).

Qmo for

sideelv tas fra regional flomfrekvensanalyse. Man bekymrer seg ikke for tidsforskyvningen.
Når det er hovedelva som modelleres, brukes en fornuftig Vannføring i sideelva. Kartet vil
vise den samlet høyeste vannstand. Skaper den ene elva °backwatereffects° i den andre, blir
dette gjeldende.

Generelt gjelder at hvis det er brudd i elvesystemet

(f.eks vann, magasin), så

deles den hydrauliske modellen opp.
4. 1.1 1

Usikkerhet/Kvalitet.

Det blir ikke gjort usikkerhetsanalyser på flomhøyden. I rapporten nevnes heller ingenting om
usikkerheter, og det finnes ikke noe system for å angi nøyaktighet i beregningene.

SC skal kontrollere resultatet av vannlinjeberegningen mot all publisert eller upublisert
informasjon. Uoverensstemmelser må bli identifisert og oppklart i samarbeid med den
regionale PO.
USGS setter ikke kvalitetsstempel på sine vannlinjeberegninger. Modellene er velbrukte og
anerkjente,

og de regionale flomfrekvenser

stoler man på. Prosedyren

er den samme enten

man har gode eller dårlige data. Der man ild<ehar gode bakgrunnsdata må man benytte
'kvalifisert gjetning’, men man regner med at resultatet er bra likevel. Kvaliteten og
usikkerhetene ved beregningene blir imidlertid tatt opp i forbindelse med diskusjoner med
oppdragsgiver.
Rapportene som kommer til FEMA blir kvalitetskontrollert
eks. Baker).
4.1.12

Hva prosjektgruppa

av uavhengige

organisasjoner

(f.

tenker om 'The American Way’.

Vannlinjeberegneme i prosjektgruppa var overrasket over at amerikanerne ikke brydde seg
om usikkerheter. Dette mener vi er et viktig punkt, og vi ønsker å si noe om usikkerheter i
rapportene.
Vi var også overrasket over at de ikke stilte større krav til kalibreringsgrunnlaget. ”Det vi har,
får være godt nok’, virket som var gjeldende regel.
Dette med ’floodway’ er imidlertid noe vi kanskje bør tenke over om vi kan bruke til noe
fomufti g i vår norske flomsonekartsammeheng?

I forbindelse

25

med arealplanlegging?

4.3 Særskilt

om forholdet

til flomverk

Det er i USA utarbeidet retningslinjer for bygging av flomverk. Hvis verkene er bygd etter
disseretningslinjene klassifiseresområdet som sikkert opp til dimensjonerende
flomvannstand.Det beregneslikevel oversvømt areal som om flomverkene ikke var tilstede
(etter brudd) til bruk i faresonek
art.

Disse sonene bak flomverk merkes med AR (se kap. 5.1).

For flommer over dimensjoner
ende vannstandberegnesstrømning bak verket etter en
hydraulisk vurdering. Forslagsmessiger det i retningslinjene anbefalt hvilke verdier for
Mannings tall en skal benytte på ulike typer arealer.
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5. Momenter til retningslinjer
analyse og kartpresentasjon

for GIS-

Det skal utarbeides retningslinjer som klargjør hva som skal inngå i GIS-analysen og hvilken
programvare og rutiner som skal benyttes for å bestemme oversvømt areal ved en bestemt
flom slik at en sikrer en tilfredsstillende kvalitet på resultatet. Retningslinjene skal også
definere hvordan resultatet skal presenteres på kart inkludert hvordan kartene og resten av
dokumentasjonen skal kvalitetstemples. Erfaringene fra kartproduksjonen i USA er derfor et
nyttig innspill i dette arbeidet.

FEMA har utarbeidet retningslinjer for analyse og kartproduksjon. Til nå er grensen for 100års flommen tegnet manuelt på best tilgjengelig kartgrunnlag på grunnlag av flomvannstand
ved tverrproñlene. Det er altså ikke utarbeidet retningslinjer for automatisk generering av
flomflater ved hjelp av GIS slik planen er i flomsonekartprosjektet til NVE. Det er derimot
utarbeidet retningslinjer for kartproduksjon. I det følgende er oppsummert de erfaringer vi kan
trekke fra arbeidet på dette feltet fra studieturen i USA.

5.1 Flomkartprogrammet

i USA

Flomsonekart er utarbeidet siden 60-tallet i USA. Det første målet var å kartlegge alle
områder i USA som var flomutsatt (”Flood Hazard Boundary Maps”). Disse ble utarbeidet
ved hjelp av tilgjengelige data eller omtrentlige metoder. Kartene viste omtrentli g områder i
en kommune som var flomutsatt ved en 100-års flom. Hensikten med kartene var å hjelpe
kommunene i arealplanlegging av flomslettene, assisterere forsikringbransjen
og

eiendomsbesittere i å identifisere de områder hvor flomforsikring var anbefalt.
Siden den gang er det i de fleste kommuner utført detaljerte hydrologiske og hydrauliske
analyser for å definerer 100-års flommen (BFE —”Base Flood Elevation”) og angi
”floodways”

og faresoner.

For å hjelpe forsikringsbransjen i å bestemme flomforsikringstakster for spesielle
eiendommer,
flomgrensene

er hvert flomutsatt område inndelt i flomforsikringstakstsoner
som er basert på
bestemt i FIS (”F1ood Insurance Study”). Passende takstsoner er tegnet av SC

(Study Contractor) på arbeidskart.
-

Områder innenfor 100 års flomsonen
Flood Hazard Areas”)

-

Områder mellom 100- og 500-års flomsonene er betegnet som områder med moderat

er betegnet spesielle flomfareområder

(”Special

flomfare (”Areas of Moderat Flood Hazard”)

-

Resten av områdene over 500-års flomsonen er betegnet områder med minimal flomfare
(”Areas of Minimal Flood Hazards”).
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Inndelingen i flomforsikringstakstsoner er bestemt av følgende kriterier:
Sone A
Dette tilsvarer

flomsoneområdet

for 100-års

flommen

som ble bestemt

med

omtrentlige metoder. Detaljerte studier er ikke utført og BFEs eller dybder finnes ikke
i disse områdene.
Sone AE

Områder innenfor flomsonen for 100 års flommen bestemt ved detaljerte analyser.
Sone AH

De grunne områder i flomsonen for 100 års flommen med lik flomvannstand der
flomdypet

er mellom 1 og 3 fot.

Sone AO
De grunne områder i flomsonen for 100 års flommen der gjennomsnitlig flomdyp er
mellom 1 og 3 fot.

Sone A99
Områder i flomsonen for 100 års flommen som vil bli beskyttet av føderale flomverk
der byggingen har nådd spesifikke milemæler.
Sone AR
Ornråder med spesielle flomproblemer som et resultat av ødelagte flomverk som det er
blitt bestemt skal bli restaurert til å beskytte mot en 100-års flom eller mer.
Sone V
Kystområder i flomsonen fra 100 års flommen som har tilleggs farer i forbindelse med
Stormflo knyttet til seg. Omtrentlige metoder er benyttet og flomvannstand er ikke

detaljert bestemt og står ikke på kartene.
Sone VE
Kystområder

i flomsonen

fra 100 års flommen som har tilleggs farer i forbindelse

med

Stormflo knyttet til seg. Detaljerte studier er utført og flomvannstanden er påtegnet på
utvalgte intervaller innenfor sonen på kartene.
Sone X

Områder utenfor 100 års flomsonen og i grunne områder i flomsonen fra 100 års
flommen som har en vanndybde som er < 1 fot, områder av 100-års flomsonene som
har ett nedbørfelt på < 1 miles2, eller områder som er beskyttet fra 100-års flommen
av flomverk.

Sone D
Dette er områder der flomfaren

ikke er fastslått, men den er mulig.
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Allerede

i 1976 ble det klart ati en del kommuner

var de flomutsatte

områdene

ikke aktuelle

for utbygging. De trengte derfor ikke å utføre detaljerte studier, men alle de omtrentlig
flomutsatte

områdene

ble definert

som sone A.

Siden disse sonene er styrende for forsikringstakstene er det vikti g for den enkelte eier å få
bestemt høyden på 100 års flommen på sin eiendom (”determine

BFE for a site”), for deretter

å kunne sammenligne den med terrenghøyden. Det er i FEMA 265/July 1995 (Managing
Floodplain Development in Approximate Zone A Areas. "A Guide for obtaining and
developing Base (100-year) Flood Elevations)" utarbeidet detaljerte retningslinjer for hvordan
denne høyden skal bestemmes utfra interpolasjon mellom tverrprofiler eller topografiske kart
når detaljerte analyser ikke er utført (dvs. at det ikke er utført hydrologiske simuleringer med
bruk av tven-profiler). Kravene til kartet er at de kotene sone A områdene skjærer på hver side
av elven, må være innenfor halvparten av ekvidistansen på kartet.
Det står lite i retningslinjene fra FEMA (FEMA 37) om hvordan flomgrensene skal trekkes.
Det vi har funnet er at de anbefaler kart med ekvidistanse

4 fot som skal brukes av

SC (Study

Contractors) til å bestemme flomsonen mellom tverrprofilene etter at nøyaktig flomvannstand
er simulert. (FEMA 37, side A4-l6). Nøyaktigheten på flomlinjen blir da halvparten av
ekvidistansen dvs. 2 fot.

5.2 Momenter

om flomsoneanalyse

I de detaljerte analysene beregnes 100-års flommen som flomvannstander ved tverrprofil etter
en hydraulisk beregning. Dette utføres av lokale firmaer etter oppdrag fra SC (Study
Contractors) som opererer på vegne av FEMA. Siden 80-tallet er flomlinjen deretter blitt
di gitalisert og overført digitalt til SC som kvalitetskontrollerer

resultatet og produserer

kartene.
FEMA har ikke utviklet metoder for automatisk generering av flomsone fra vannlinjer slik vi
har planer om i flomsonekartprosjektet. De overlater tegningen på kart til SC fra nøyaktig
kartgrunnlag. Deretter blir grensen digitalisert. Retningslinjene inneholder detaljerte
beskrivelser av kartgrunnlaget og kravet til nøyaktigheten. Det som kan trekkes ut av dette er
at innenfor flomutsatt område skal det benyttes eksisterende kart med nøyaktighet tilsvarende
ekvidistanse på 4 fot. Hvis dette ikke finnes, kreves at det settes i gang kartlegging vha.
flybilder og fotogrammetri. Utenfor flomutsatt område krever ikke FEMA detaljert
kartlegging, men sier at der skal benyttes det mest detaljerte kart fra USGS eller andre kilder.

(FEMA 37, side A4-2).

FEMA har åpnet for mulighet til å beregne flomarealet automatisk, men overlater til SC å
utnytte slike metoder. (FEMA 37, side 9-8). De krever som dokumentasjon

en liste

over alle kart eller metoder som er brukt til å bestemme grensen for flomsonene.
Da vi besøkte FEMAs hovedkontor i Washington viste de oss en poster der fremtidsplanene
for flomsonekartprodusjonen ble vist. De gikk ikke inn på hvilke metoder som planlegges
benyttet i den automatiske prosessen, men fortalte at bl.a.nt annet ortofoto skulle brukes i
prosessen.
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I tillegg til FEMA, var besøket hos USACE relevant for denne problemstillingen. De drev
forskning på ulike digitale analyser for små områder. De hadde heller ikke de utviklet noe
automatisk metode for flomsonekartlegging,
men konsentrerte
digitale terrengmodeller eks. animasjon og 3D.

seg om ulike bruksområdet

til

USGS har mange kontorer i hele USA som driver med bl.a. forskjellige kart- og data
produksjon og forskning. Vi fikk ved hovedkontoret presentert et forsøksprosjekt med
automatisk generering av flomsoner og sammenligning av resultatene ved bruk av to
terrengmodeller med ulik nøyaktighet. Prosjektet hadde vi lest om på internett og ble utført

ved USGS kontor i Seattle. Siden vi ikke kunne besøke Seattle i denne omgang, presenterte de
resultatene ved hovedkontoret. Så langt vi vet benytter de samme metode som oss i
genereringen

av flomsonen

og deres resultater med ulike terrengmodeller

sammenfaller

med

våre undersøkelser på det feltet.
Ved USGS kontor i Rolla, Missouri deltok vi på en workshop og ble presentert for diverse
arbeider. Det eneste relevante for denne metodene var en analyse av flomsone fra en liten elv.
Der hadde de antatt at helningen i elva var 0 og bestemt flomsonene
flomflate og bestemt alt under dette nivået som flomutsatt.

ved å lage en horisontal

Som konklusjon kan en trekke at på metodesiden har de ikke kommet lengre enn oss, og etter
en presentasjon av hvordan vi gjør det, møtte vi ingen motforestillinger.

5.3 Momenter

til kartproduksjon

Det er utarbeidet detaljerte instrukser i retningslinjene fra FEMA om kartgrunnlag som skal
benyttes når grensen skal trekkes, hvordan resultatene skal presenteres på kart og
dokumenteres i rapport. Retningslinjene inneholder også detaljerte beskrivelser av hvordan
kartene skal symboliseres. Dette er punkter som vi vil se på om skal tas inn tilsvarende i våre

retningslinjer.
Kartene presenteres

kartblad for kartblad i den målestokk

som benyttes for detaljert

kartlegging i dette område. Det er flere kartmålestokker som er gyldig, men alle er store
(1 :6000). Vi ble presentert for to forskjellige kart. Det ene hadde bare veier med veinavn som
infrastruktur og ikke påtegnet koter, mens det andre hadde et ortofoto i bakgrunn. Begge
konsentrerte innholdet om presentasjon av de forskjellige forsikringstakstsoner
med

flomvannstander der de er bestemt. Alle kart produseres i svart/hvitt i Al. Dette for å gjøre
kopiering enklere og billigere. I tillegg har alle kartene en standard tegnforklaring

der alle de

ulike sonene og resten av flominforinasjonen på kartet blir dokumentert. I tillegg inneholder
kartene et notat som beskriver hensikten og begrensningen

av gyldigheten

til flomsonene

i

kartet. Det står der bl.a.nt annet at det ikke nødvendigvis identifiseres alle arealer som er
flomutsatt, spesielt fra små lokale nedbørfelt. Brukeren blir henvist til kommunen for videre
spørsmål. Notatet inneholder

også beskrivelse

av hvordan grensen for ”floodway”

ble bestemt

og andre spesielle forhold i området. Datoen på kartet viser når kartet er utarbeidet og
brukeren må selv finne ut om det finnes revisjoner av kartet og dermed nyere kart.
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s i forbindelse med
I retningslinjene finnes beskrivelse av alle forhold som skal dokumentere
format
og oppdeling i
utarbeidesinkludert
datasom
skal
hvilke
digitale
duksjonen
og
kartpro
filer.
De viser ikke usikkerheteni flomgrensenepå kartet, men påpekeri notat på kartet at brukeren
ikke må ta grensenbokstavelig og forlanger nøye dokumentasjoni rapporten av grunnlaget
for grensetrekking mht. kartgrunnlag og metode.

Både standardkartet og dokumentasjoneni rapportenvil vi kunne hentemye hjelp til fra disse
, men vi vil ikke gå sådetaljert til verks i alle forhold.
retningslinjene
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6. Momenter til retningslinjer for
spesielle problemstillinger,
avgrensning
Momentertil gruppe4 omfatteti utgangspunktet
følgendeelementer:
- virkningerav sedimenttransport,
rasog lignende
-

virkninger av is

-

virkningersomfølgeav varierendehavvannstand

Undermøteneble detfokusertlite på dissepunktene.Flommeni 1993, somvar megetsentral
i våremøterog diskusjoner,var en vår-sommerflom,ogpågikketterat iseni vassdragetvar
borte.Oversvømmelserknyttettil isdemningerforekomogsåi førsterekke lengernordi
vassdraget.Regionen vi besøkte var heller ikke særlig opptatt av problemer knyttet til flom i

kystnæreområder.
Problemene er imidlertid behandlet i trykt materiale utarbeidet i forbindelse med

flomarbeidet,og momentenenedenforer i hovedsakhentetherfra.
Til sedimenttransportunder flommen 1993 er det knyttet følgende kommentarer:
Det ble ikke gjort målinger, men i vurderingene tatt utgangspunkti at hovedmengden av

sedimenttransporten
foregårunderflom. Ved bruddi forbygningeneble storemengder
sedimenter transporten ut på elveslettene, og relativt klart vann tilført elva når vannstanden

begynteå synkeigjen.Dette ble tolketslik ati disseområdeneble størstedelen
av
sedimentene
avleiretpå elveslettene.Undersøkelserav kvalitetog kvantitetble basertpå
analyserav akkumulertemasserpå elveslettene.
Det er påpektat detburdeutføresundersøkelser
av sedimenttransport
bådefør, underog etter
flom. Virkninger av brudd i forbygninger på strøm og erosjonsforholdburde undersøkes

nærmereslik at dettekunnevarsles.Dette forårsakeroftemegetstoreskader.
Beregningav flom i kystnæreområderbaserespå modellermedmeteorologiske
og
hydrografiskeparametre.Det er presisertviktighetenav å sammenlikneresultatenemed
dokumentertehistoriskeobservasjoner.
Virkningerav is og isdemmingeri vassdrager omtalt.Der hvordetforeliggerdirekte
målingerpresiseresviktighetenav å benyttedissefor å beregneflomvannstander.
Denne
direkte metode anbefales der hvor det er tilstrekkelig grunnlag. I spesieltutsatte områder er
det ønskelig med kjennskap til type og forekomst av isdemming, og flomvannstander kan

beregnespå dettegrunnlag.
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7. Samordning
med
dambruddsbølgeberegninger
Generelt fikk vi inntrykk at det ikke var noe samarbeid mellom de som arbeidet med

dambruddsbølgeberegninger

og flomsonekartlegging i USA. Det kan eksemplifiseres med

FEMA som har det føderale ansvaret for b1.a. det amerikanske

"dam safety" programmet

og

flomsonekartleggingen (100 årsflommen, flomforsikring). De personene vi møtte
(flomsonekartlegging), visste ikke hva "dam safety" programmet gikk ut på og de visste heller
ikke om det var krav om å utarbeide dambruddsbølgeberegninger
i USA. Utfra materiale vi
fikk, kom det frem at i USA skal det utarbeides dambruddsbølgebereginger
for dammer i de
to klassene som har størst konsekvenser ved brudd.

Heller ikke de vi møtte i St Louis og Rolla kjente noe særlig til arbeidet med

dambruddsbølgeberegninger. Mississippi er en slak elv uten
sannsynlig ikke aktuelt å utføre dambruddsbølgeberegninger.
koordinering i vassdrag med store dammer der det arbeides
og dambruddsbølgeberegninger, men det kom det ikke frem

store dammer, slik at det er høyst
Det er mulig at det er
både med flomsonekartlegging
informasjon om.

Det kom ikke frem opplysninger som tilsa at det er utarbeidet en veiledning for
dambruddsbølgebergninger

tilsvarende

N VEs.
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DelIII
8. Dagsrapporter
8.1 Torsdag

12.11 - FEMA og Baker Engineers

FEMA 12. November 1998
Vi ble møtt av Linda Mattics som jobber med internasjonale programmer.
Innledere:
Linda Mattics, FEMA
Mike Grimm , FEMA

Priscilla Scruggs, FEMA
Bob Shea, FEMA
Hun gav

oss en kort orienteringpm

Federal

Emergermv

Management

AgencvÆEMA)

FEMA ble grunnlagt i 1979 av daværende president Carter. Til da var alle føderale
institusjoner som jobbet med katastrofer delt opp og hans mål var å samle dette i en
organisasjon. I dag har FEMA 2500 ansatte. De fordeler seg på 10 regioner og 7 direktorater.
FEMA oppdaterer informasjon om skader, gir informasjon i forbindelse med evakuering og

”rykker ut” når presidenten har erklært en naturkatastrofe.
De gir to typer hjelp:
l. Individuell assistanse til små enheter for eksempel lån med lav rente (max $14000),
”disaster aid”. I noen tilfeller kjøper de opp lokalsamfunn som ligger i områder som er
flomutsatt.
2.

”Public assistant program” er en annen type hjelp med mål å gjennoppbygge

infrastrukturen. Utgiftene deles med 75% føderal og 25 % statlig. Dette inkluderer ikke
riksveier.
FEMA iverksetter også en rekke programmer for å gjøre områder mer motstandsdyktig mot
katastrofer (”disaster resistant”).
FEMAs arbeidsområde.

Flom i ulike former er derfor et av de viktigste delen av
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Flood

Mapping

Program.

Mike Grimm

Hydraulic

engineer.

Han orienterte oss om dette programmet, fulgte oss hele dagen og var vår faglige
kontaktperson.
Programmet

består av to deler: Identifikasjon

av flomfare (”Flood hazards identification”)

og

flomsoneforvaltníng (”Floodplain Management”).
Alle flomutsatte ornråderi USA er identifisert (”Flood Hazard Boundary Map”). De første
kartene ble utarbeidet på grunnlag av tilgjengelige rapporter om flomområdene fra ulike
lokale og regionale kilder. Der det ikke fantes slik informasjon, ble Omtrentlige hydrologske
og hydrauliske metoder eller historiske flomdata benyttet for å bestemme utstrekning av
flomområdene. Deretter foregår en detaljert kartlegging av 100 års flommen i hvert område.
(BFE - ”Base Flood Elevation"-flomlinjen for 100 års flommen). Denne kartlegging startet på
60-tallet og er ikke gjennomført for alle områdene enda. Det ble oppdaget at en del
flomområder lå utenfor utbyggningsområder og detaljert kartlegging av flomområde inkludert
beregning av BFE er kostbart og er derfor derfor nedprioriterti disse områdene. I andre
områder er den første detaljerte kartleggingen revidert på bakgrunn av innspill og/eller
endring i elveløp etter første gangs kartlegging. Hele prosessen fra innsamling av
grunnlagsdata, simulering, kvalitetskontroll og til kaitproduksjon er en lineær prosedyre som
tar ca. 5 år. Data og informasjon samles inn lokalt. Der utføres også simuleringer og analyser
av lokale ingeniørfirmaer og andre etater (eks. USGSs regionkontorer). FEMA har engasjert
diverse ingeniørfirmaer (Study Contractors) som kvalitetskontrollerer
resultatene og
produserer kartene.

Målet er at kommunene skal sette i gang flomsoneforvaltning lokalt. Det innebærer at de
vedtar regler og retningslinjer

for hvordan utviklingen

i flomområdene

skal være. Det

innbefatter at det settes krav til bygninger, veier osv. som må følges for at forsikringen skal
dekke eventuelle skader. Når et flomsonekart er ferdig, definerer det i hvilke områder
bygninger må forsikres mot flom. Områder med flomsoneforvaltning vil ha krav til b1.a.
bygninger i sine forskrifter. Kravene gjelder for eksempel at bygninger
bruke spesielle byggemateriale under flomgrensen og lignende.
Historisk utvikling av flomprogrammet

ikke skal ha kjeller,

i USA.

Sist i 60 årene-tidlig 70
Brukte eksisterende

materiale. Jobbet med å få lokal sainfunnene

inn i programmet.

Sone A = 100 års flommen ble identifisert.
1970-89
FIRM - ”Flood Insurance Rate Map” ble laget. Flomlinja ble definert ved bruk av

HEC 2.
Kartene brukes i veldig mange sammenhenger og er sterkt knyttet til forsikring. De
arealer som er flomutsatt innenfor sone A, må ha forsikring hvis de skal få erstatning.
Flomorrirådene

er delt i to.

l. ”Floodway”Floodway er normalt definert som den flombredden en får ved først å beregne
100 års flommen (1 % flood) og deretter snevre denne inn slik at en får 1 fot stigning av
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vannstanden. Man er svært restriktive til inngrep i denne sonen - de skal ikke være
oppstuvende - sonen skal være reservert vannstrømmen selv. Det er altså inngrep utenfor
floodway°en som maksimalt vil gi en flomstigning på 1 fot.
2.

”Flood fringe”Her

er det tillatt å bygge med de forskrifter for bygging som foreligger.

For hvert identifisert flomutsatt areal er det utarbeidet en teknisk rapport (”Flood Insurance
study”). Den inneholder

tverrprofiler,

historiske flommer, hvem som har utført analysene osv.

1980
Konsolidere FIRM.
CAD - ”Computer aided displays”
GIS - Geografisk Informasjons System

CAD og GIS tas i bruk. Vektor filer. I motsetning til et GIS kan man ved CAD bare
vise data og ikke analysere og bearbeide dem som i et GIS.

1990
DFIRM_digitalFIRM.
Q3 flomdata som planleggings verktøy gjøres tilgjengelig digitalt til kommunene. Dvs.
100 års flommen leveres digitalt.

FEMA arbeider med dagens situasjon. De enkelte kommuner

derimot vil se framover og

bruker Q3 som digitalt datasett til det.
Etter første kartleggingsrunde jobber de nå med oppdateringer (”NFIRM maps”). Det er to
kilder til oppdatering:
1. Grunnleggende oppdateringer (”founded updates”)
2. Kommunale/eiendomsspesifikke/eierspesifikke
initierte rettinger og revisjoner.
Programmet har to faser der fase 1 består i å skaffe kart og fase 2 i vedlikehold og
oppdatering

av kart. Gjennomgangsprosessen

FEMAs flomsonekartlegging

tar ca. 5 år. FEMA styrer prosessen.

(”Flood Hazard Mapping Program”)

har foregått fra 1969-1996

med topp i årene fra 1975-1981. Programmet er dekket 95% fra staten (”federal policy fee”)

og 5% fra et avgiftssystem (”fee charge system”). 75% av kartene er > 5 år gamle og trenger
oppdatering.
Status for kartene:
Antall

kan

Status

30 OOO
56 OOO

Oppdaterte forsikrings grenser (”Flood rate updatede”)
Bare kartene er vedlikeholdt

14 000

Trenger ikke revisjon

13 700

Ikke kartlagt

Programmet er frivillig for kommunene.
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O

Proiect

Impact.

Priscilla

Scruggs,

Hvdraulic

O

O

engineer.

Prosjektet ble satt i gang for å bøte på de skadene et samfunn gjennomgår etter en katastrofe.
Erfaringer hadde vist at skadene etter slike ulykker var økende og at det ikke bare gjaldt
erstatning av ødelagte anlegg eller bygninger. Andre skader som ofte skjer på grunn av en
katastrofe er:
O Bygningsmessig

tap (”Structured

loss”)

Avbrudd i forretningsdrift

Ødelagt infrastruktur
O Folk mister jobben
43% av små firmaer åpner aldri igjen.
De ønsket å stoppe denne negative utviklingen og forskningsprogram ble startet. Det ble
gjennomført gjennom:
O ”National Mitigation

Strategy”

Rundebordskonferanse med ”CED”
Erfaring fra kommunene.
Diskusjoner med frivillige organisasjoner (Røde kors og lignende).
Det resulterte i forslag til tiltak for å redusere kostnadene

ved en katastrofe.

O Øke initiativ
O Fokus på føderal ledelse
Inkorporere fleksibilitet på lokal nivå
O Bygge og motivere
Konklusjonen er at man må handle lokalt. Prøve å få med det lokale næringsliv. Når de bli
engasjert, kan de gjøre mye gjennom samarbeid (”partnership”). Folk i det lokale samfunn er

avhengig av hverandre. FEMA bør her ikke stå over å fortelle hva folk bør gjøre, men ha en
ny rolle. Den måtte utvikles.
O Være en aktiv partner (ikke leder)

O Bruke midler for å få innflytelse
O Lage en ny måte å gjøre forretning
Målet er å gjøre kommunene motstandsdyktige mot katastrofer og beskytte hjem, forretninger,
broer, veier og offentlige bygg ved å:
O Sjekke bygningsforskriftene
O Regulere arealbruken ved å sette restriksjoner på noen utsatte områder
O Arealer på flomslettene
bygge på nytt.

var billige. Prøve å heve prisen ved å legge på kostnader

Det ble definert 4 faser i en prosess for å gjøre lokalsamfunnet

katastrofer.
1. Opprette samarbeidsorganisasjoner

(”Building partnerships”)
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motstandsdyktig

mot

ved å

O

2. Bedømme risiko (”Assessing n'sk”)
3. Prioritere behov, settei gang.

4. Kommunisere programmet til den lokale befolkning. Alle må være med.

Av naturkatastrofene er faren på landsbasis største for flom, deretter kommer jordskjelv og
orkaner.

Bob Shea,
lokale

Director

myndigheter

Program

Implementation

og orienterte

Division

har hovedansvar

for kontakt

med de

oss om det arbeidet.

Sammen med ham var: William Lesser, Program Analyst.
Det er de lokal myndigheters

ansvar hvor og hva som blir bygget. Det er ofte stor interesse for

å bygge i flomområdet og det viser seg at det er vanskelig å få kommunene til å regulere
arealbruken

og utarbeide byggeforskrifter

innenfor den kartlagte flomsonen.

Kommunen tas ut av programmet hvis de ikke er interessert i å lage og håndheve
bygningsforskrifter. Det trengs opplæring på lokalt nivå og det gjøres gjennom møter og
konferanser. Men det de har størst hell med er når de får med seg det lokale næringsliv.

De to områdene man prøver å regulere er de områder der det allerede er bygninger og der nye
er planlagt. Flomkartene må tilpasses slik at de blir rettsgyldig.

Kommunen

må ha en bevissthet

om flomfaren til enhver tid, for å ta hensyn til den i

planleggingen. Erfaringen viser at en flom glemmes veldig fon (4.5 —5 år). Hvis man får god
hjelp under og etter en flom, glemmes flomfaren fortere.
De kommuner som ikke er med i programmet når en flomkatastrofe inntrer, får ikke
erstatning.

MEN de kan delta i ettertid. De som ikke er interessert

i flomforvaltning,

men bare

i penger og vil ikke endre sin planlegger blir bare med som ”post-disaster” deltager.
Det er satt i gang noen tiltak for å få kommunene interessert.
6 Folk får kredit hvis de deltar.

O Investeringeri

flomsikringstiltak
kan gi skattefritak.
Disse fordeler er det viktig å få frem til de lokale myndigheter

da de føderale kan ikke gjøre

mye for å få de lokale til å handle forebyggende. I 1960 årene gjorde myndighetene alt. Nå er
tanken at alle parter skal samarbeide

for å få det til. Erfaringen

viser at hvis de private firmaer

blir klar over faren, så blir de en aktiv part og kan påvirke kommunene til å foreta tiltak.
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Den styrende flommen er 100 års flommen (base flood). For kritiske offentlige bygninger

(og

byer) er 500 års flommen benyttet som sikkerhetsnivå. Det er forskjellige som eier
flomverkene. Noen er private, andre er offentlige. Ved skade blir de offentlige reparert, mens
ingen kan pålegge noen å reparere de private flomverk. Bak flomverk er arealet ikke definert
som flomutsatt.

Besøk hos Michael

Baker JR., INC

Mike Grimm fulgte oss til Baker Engineers som holder til i Alexandria utenfor Washington.
De brukes av FEMA til bl.a. å samle inn flomkart, produsere flomkart og kvalitetskontrollere
resultatene. Baker har fått i oppdrag fra FEMA å foreta kvalitetskontroll og produksjon av alt
flom- og faresonekartlegging vest for Mississippi.
Møteleder var Albert Romano, prosjektleder for flomprogrammet. I tillegg til han var det 5-10
ulike spesialister tilstede som vi kunne spørre. Baker har ca. 190 ansatte hvorav ca. 50 er
engasjert i ulike deler av flomprogrammene.
Innledere:
Albert Romano, Baker
Wilbert 0. Thomas, Baker
David P. Preush, Baker
Neal Gruber, Baker
David J. Greenwood, Baker

Agenda for deres presentasjoner:
O Det nasjonale flom forsikrings program (The National Flood Insurance Program (NFIP))
og dets rolle som forsikrings forsørger og forvaltning av de nasjonale flomsletter.
O Metode, modeller og kartlegging av flomslettene. Infonnasjon i henhold til de spørsmål vi
hadde sendt dem på forhånd.
O FEMAs kart og Kartprodukter:

(”Flood Insurance Studies”, ”Flood Insurance Rate Maps”)

og digitale produkter.
O Bruk av Geografiske

Inforrnasjons

Systemer (GIS)

The National Flood Insurance Program (NFIP) ble presentert av Will Thomas

Målet er å beskytte liv og eiendom og gjøre flomforsikring tilgjengelig for de som er
flomutsatt.
Hos Baker ble det gjort en presentasjon basert på våre forhåndsmeldte spørsmål. Følgende er
resymé av dette :
Det er laget retningslinjer

for de ulike deler av prosessen.

O Guidelines For Determining Flood Flow Frequency —Bulletin 17B (march 1982) Frekvensanalyse gjøres på maksimal verdier.
O Guidelines

and Specifications

For Study Contractors
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—FEMA 37 (January 1995)

O Guidelines and Specifications for Wave Elevation. Detrmination and V Zone Mapping
O

(March 1995)
An alluvial Fan Flooding Computer Program —Users Manual and Program Disk
(September 1990).

For elver uten målestasjoner benytter en regresjonsligninger utviklet av US Geological Survey
( Water-resources Investigations Report 94-4002) og nedbør-avløpsmodeller der
nedbørhendelse

svarer til avløpsfrekvens

( HEC-1)

Modeller som benyttes i arbeidet må være godkjent av FEMA. De krever av en modell at den

skal være sjekket og godkjent av et offentlig organ, være veldokumentert og inkludere
kildekode, samt at brukermanualer skal være fritt tilgjengelig for FEMA.
Behandling

av usikkerhet

: Usikkerhet

kan beregnes for frekvensanalysen

- men presenteres

ikke videre. Bulletin l7B inneholder konfidens intervaller som benyttes i målte elver.
Konfidens koeffisienten er antatt å følge ”non-central ”t” distribution”
I regresjonsligninger
benyttes standard feil prediksjon.
USACE har i EM 1110-2-1619 dokumentert usikkerhet

i nedbør- avløpsmodeller

utfra

følgende sammenhenger:
- avløp- frekvens - vannstand- avløp
-

vannstand-skade

-

skade- frekvens

Data innhentes for å produsere flomkart av 100-års flommen som skal sikre en usikkerhet
innenfor +- 0.5 fot.
Tverrprofiler kan være hentet fra målinger i felt - fotogrametriske metoder eller topografiske
kart. Ruhetskoeffisienter blir estimert utfra feltinspeksjon, fotografier og tabeller.
En-dimensjonal modell med ”steady-state” er mest benyttet- dvs. HEC-2 og HEC_RAS
En annen modell som er under utvilking av USGS er WSPRO,
WSP2 er en modell utviklet av U.S. Departement of Agriculture.

Samløp av elver: Sammenfall av flomtopper når følgende er tilfredsstilt:
1) Forholdet mellom nedbørsfeltarealene
er mellom 0.6 og 1.4, 2) Tidspunktet for
maksimalflom er lik i begge feltene, og 3) Det er sannsynlig at begge feltene berøres av
samme storm.

Hydraulisk løsning: sammenfallende topper: bakvann fra hovedelv.
Ellers normal vannstands

beregninger.

Effekter av erosjon og sedimentasjon. Korte og langtidseffekter blir vurdert. Langtidseffekter
blir vurdert i studier av forandringer som har foregått over tid. Korttids effekter bestemmes
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O

O
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O

O

ved å endre et flom hydrograf til å ta hensyntil suspendertmateriale ved å bruke en sediment
transport modell og antagelserom oppstuving ved broer og kanaler.
Hydrauliske analyser av flomverk.
De må holde standard satt i 65.10 i NFIP forskrift. 100 års flommen
”Levees/Floodwalls”:
vises med flomverk.Areal bak flomverk (”leveer”) vises som skyggelagt (SONE X)

For flomverk som ikke holder mål: Gjør analysermed og uten flomverk. Viser på elvesiden
høyder med flomverk på plass (høyder før brudd): På landsidenviseshøyder beregnet uten
flomverk.
Dambruddsanalyse i USA.

p er krevd for høye og betydningsfulle risiko dammer(6500 i USA). De
Kriseberedska
benytter DAMBREAK for å finne nedstrøms oversvømt areal og til å finne høyden på
flommen (”base flood”) for ikke godkjente dammer.
Flomvarsling

gjøres av National Weather Service (13 sentre). Varselene gjøres for

100års

4000

ll og hydrometriske stasjoner.
målestedermed bruk av nedbør/avløpsmode
For større elver som Mississippi og Columbia River menyttes 1-Dmodellen DWOPER.
USACE benytter UNET (en ikke-stasjonær modell) til flomvarsel
Rapporter fra ”Flood Insurance Study” inneholder beskrivelse av:

studieområde
beskrivelse av flomproblemer og registreringer
hydrologisk og hydraulisk analyse

Arealutnyttelse / planer for flomslette
Følger for forsikring/ forsikringsmuligheter
Flom profiler (Vannlinjer)
eregninger er nødvendig
Ingen usikkerhetsb

Kartene inneholder
Avgrensning av 100og 500års flom
høyder til 100års flom
ulike flomfareområder ( A; AE; AO; AH; D; X; V; VE)

e ”floodway”
regulerend
hvor tverrprofiler er tatt opp
r
referansehøydebolte

veier i og nærflomsletta
Brukere av flomkartene :
O Planleggere
Beredskaps ansvarlige
Forsikringsagenter

Eiendomsmeglere og grunneiere
Landmålere og ingeniører
I kommuner og fylker blir kartene brukt til å fastsette og håndheve regulering av eksisterende

og planlagt arealbruk slik atminimum NIP standarder blir etterfulgt. De fleste forstår ikke alle
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usikkerhet faktorene knyttet til kartene og er ikke klar til å ta hensyn til usikkerheten
behandlingen av kartene.

i

Demonstrasion og presentasion av kartproduksionen:
Til slutt gikk vi ned i kartproduksjons

området og fikk demonstrert

hvordan kartene ble

produsert. Kartene blir produsert digitalt på grunnlag digitaliserte flomgrenser hentet fra
analoge manuskart.
I tillegg ble vi forklart og fikk med oss eksempler på hvilke brev og kartvedlegg

med studiene når de avsluttes og ved revisjon av eksisterende kart.
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som ble sendt

8.2 Fredag

13.11- USACE og USGS

Møte med US Army Corps of Engeneers (USACE), Headquarters
Vi kjørte taxi fra River Inn til USACE der vi ble møtt av Jeff Morris og Charles Mc Kenna.
Innledere:

Hallvard Berg, NVE
Tim Pangbum, USACE
Tom Jørgensen, USACE
Dr. Bob Mann, USACE
Først orienterte Hallvard Berg om NVEs flomsonekartprosjekt.
Tim Pangburn fortalte kort om USACEs aktiviteter i tilknytning

til vann, bl.a.

vannlinjeberegning, design av hydrauliske konstruksjoner, erosjonsikring, sedimenttransport,
frekvensanalyser, flomovervåkning. USACE er organisert med et hoverkontor og 7 divisjoner
som dekker 36 distrikt. Divisjonen ledes av en general.
Mange av vassdragsmodellene (watercontrol) som er bygget opp baserer seg på innput i form
av sanntidsdata (real time data). Kort oppsummert kan modellene fungerer slik:
datajnnsamling->database->hydrologisk
modell-hydraulisk modell-apresentasjon
kart-ñnformasjon/ta

avgjørelser

For Misipsippi River Basin er det bygget opp et eget modellsystem som er koblet opp mot
digitale terrengmodeller med oppløsning på 5 X 5 m og nøyaktighet på :t 0,45 m. Modellen
var som ga bra resultat. Vannlinjeberegningen overføres til kart ved bruk av Arc/Info. Det ble
sagt at 1/5 del av flommen i Mississippi

i 1993 rant over i sidevassdrag.

I Baltimore i elven Bald Eagel Creek er det bygget opp et eget modellsystem for å få frem
effekten av forskjellig manøvrering av en dam som brukes til flomdempningsformål.
Vassdraget er digitalisert og høyden i l.etg til alle hus er innmålt. Opplysningene/resultatene
kobles mot eiendomsregisteret og man får et godt grunnlag for å vurdere skadeomfang ved
ulik manøvrering

i flomsituasjoner.

Tom Jorgensen viste oss rundt på maskinrommet og vi fikk orientering om innsamling av
terrengdata ved hjelp av laser og radar. Vi så også en animasjon på pc av hvordan en innsjø
hadde forandret seg i løpet av 40 år. Det var en fin måte å presentere det på.
Dr. Bob Mann snakket om et samarbeidsprosjekt med Canada, Red River prosjektet, i en elv
som renner nordover.

Der hadde man måtte evakuere

9000mennesker pga Oversvømmelse

forårsaket av is og regn. 40bygninger ble ødelagti brann pga at brannbilene ikke kom frem.
Området er flatt slik at små endringer i vannstand førte til neddeming av store områder. Etter
dette har hele området blitt kartlagt digitalt (laser). Det er samlet inn data for 140000
acre og
det er bygget forbygninger

rundt tettstedene.
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Ellers tilbød USACE hjelp dersom vi trengte det i vårt arbeid med flomsonekartlegging.
Av andre ting fikk vi opplyst at tverrprofiler tas fra DEM. Til bunnkartlegging benyttes
SIMRAD Two-Beam sonar og kostnadene pr profil er 115 USD.

Møte hos USGS hovedkontor,

Reston, Virginia

Vi ble møtt av Ernest F. Hubbard.

Innledere:
Hallvard Berg, NVE
Ernest F. Hubbard, USGS
William Kirby, USGS
Kevin Laurent, USGS Hallvard orienterte kort om NVEs flomsonekartprosjekt.
Ernest F. Hubbard presenterte

USGS. Ved hovedkontoret

i Virgina er ca 4000 ansatte, ny

direktør tiltrådde for øvrig den dagen vi var der. Hovedaktivitetene til USGS er innenfor
områdene biologi, geologi, kart og vannresurser. Ca. 300 jobber ved kontoret for
vannresurser.
USGS har hydrologisk

database med data fra cato hundre år tilbake. De samler inn

vannstander fra ca. 7000målestasjoner spredt over hele USA. Ca. 70% (4500
telemetrerende)
av disse hadde kontinuerlig avlesing og overføring av dataene. USGS finansierer sin oppdrag
ved lokale, statlige og føderale midler.
William Kirby fortalte om USGS flomstudieprogram.

Oppgaven

er å samle og publisere

data

for myndigheten (veimyndigheten vikti g oppdragsgiver) og allmenheten. De utfører ikke
andre oppgaver som f eks. prognosering.
Vi fikk orientering om hvordan målestasjonen var bygget opp. Det produseres årsrapporter
alle stasjonen med vannstand og Vannføring. Disse datane ligger også på internett og skal

for

kunne tas ut digitalt. De vurderte også â legge ut de kontinuerlig overførte dataene på
internett. For hver målestasjon er grensen for skadeflom definert, gjentaksintervallet for
vannføringen vil variere fra stasjon til stasjon.
Det produseres kart over historiske flommer som bl.a. brukes som hjelpemiddel for å kalibrere
hydrauliske modeller. Gjentaksintervallet estimeres også for disse flommene.
Flomfrekvens analyse utføres på største årlige observerte Vannføring og Log Person III
fordeling brukes alltid. De har også utviklet flomformler til å beregne flommer med

gjentaksintervall fra 2 - 100år for ulike deler av USA.

USGS lager risikokart for alle tenkelige hendelser, flom, storm, ras, jordskjelv osv.
De utfører flomanalyser og lager flomsonekart for FEMA (100
års flom). De prøver også å
utvikle teknikker for å oppgrader flomkart på en enkel og billig måte. Trenden er iflg USGS at
flommene

har øket noe som medfører at

100års flommen øker.
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Til slutt viste Kevin Laurent 3-d modelleringsverktøy (program) for presentasjon av alle
mulig data. Programmet kan lastes ned fra som finnes på internett på følgende adresse.
http://virtual.

er. usgs. gov//.
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8.3 Mandag 16.11

- USACE og IDNR, St. Louis

REFERAT, STUDIEREISE USA, MANDAG 16 NOVEMBER
Fonniddagssesjon, møte med US Army Corps of Engineers, St. Louis District.
Innledere:
Sandra Clawson, Public Affairs Officer
Gary R. Dyhouse, Chief, Hydrologic Engineering Section
Dennis Morgan, Civil Engineer
Emmett Hahn, Emergency Manager, Chief Readiness

Sandra

Clawson

innledet med historikk om

US Army Corps of Engineers generelt og St.

Louis District spesielt. Fullstendig utskrift av hennes presentasjon finnes som Powerpointpresentasjon

med tilhørende

tekst.

Historien går tilbake til 1779. Fra å ha hatt rene militære funksjoner, fikk CE etter hvert også
ansvaret for sivile arbeider: landmålingsarbeider
i Vesten, herunder de transkontinentale
jembanene.
Fra 1824 fikk CE ansvaret for tilrettelegging for transport på Mississippi- og

Ohio-elva. En viktig oppgave var å fjerne hindringer i elveløpet (’snags’), som før 1829 førte
til at gjennomsnittlig levetid på elve-dainperne kun var 18 måneder.
St. Louis District ble offisielt etablert i 1872, men de liker å trekke røttene tilbake til 1837 da
Robert E. Lee kom til St. Louis for å bygge en serie med diker som skulle tvinge Mississippi
tilbake mot St. Louis, for å hindre at byen ble avskåret fra elva.
'Parallel Dikes” (buner) har siden 1873 vært et vanlig tiltak for å holde en stabil kanal i

Mississippi for transport.
Etter store flommer i 1912, 1913 og 1916 ble 'Flood Control Act’ vedtatt. For første gang

forpliktet føderalregjeringen seg til å ta hovedansvaret for flomsikiing. Det ble gjennomført
flomsikring, hovedsakelig flomverk, for 45 mill USD. En katastrofeflom i 1927 som var den
største observerte til da, førte til en revisjon av flomsikringsfilosofien.
ble det bygget avlastningskanaler.

For å øke kapasiteten

I 1930-årene ble det bygget en serie sluser (’locks and dams’) for å bedre farbarheten. I
Mississippi

ovenfor St. Louis var minstekravet

en 9 fot dyp og 200 fot bred kanal.

Etter en ny 'Flood Control Act” i 1936 ble hovedfokus

i CEs arbeid flyttet fra farbargjørelse

til flomsikring. Flomverks-bygging og -forbedring pågikk i 1940 og 1950-årene. Et nytt skifte
skjedde i løpet av 1950-årene med fokus på magasinetablering i sideelvene. Det innledet en
boom for dambygging med flerbruksmagasiner (rekreasjon, vann-kvalitet/ vannforsyning,
fisk/ vilt, flomdemping) i 1960-årene. Viktige flomsikringsprosjektet av byer (’floodwa11s’)
pågikk parallelt og ble ferdigstilt i 1964 i Cape Girardeau og i 1974 i St. Louis.
Miljøvem kom i fokus fra 1960-årene og St. Louis district møtte mye motbør i forbindelse
med bygging av ny 'lock and dam 26°. Denne ble tilslutt bygget ferdig i 1993. Damprosjekter
i Meramec Basin måtte derimot droppes etter at befolkningen
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i regionen gikk imot prosjektet

i

folkeavstemning i 1978. Senere har CE St. Louis District blitt kjent for miljømessig god
forvaltning av Mississippi og har vunnet priser fra miljøorganisasjoner for dette.
CE St. Louis Districts hovedoppgaveri dag omfatter:
reduksjon av flomskader
navigasjon
rekreasjon

vannforsyning
vannkraftproduksjon
beredskap
fotogrammetrisk kartlegging
forvaltning

av lovverk

drift av arkeologiske samlinger
eksplosivt avfall
Dennis Morgan

redegjorde

for arbeidet med kartlegging,

med fokus på kart til bruk i

beredskap/ redningssammenheng. Det har vært 5 store flommer i løpet av de siste 25 år. Store
ressurser har blitt brukt for å redde flomverk og andre konstruksjoner langs elva. Flybilder og
fotogrammetri ble brukt operasjonelt i flommene i 1993 og 1995. Under flommen bidro
bildene til å finne sikre adkomstveier for å arbeide med strakstiltak. Videre ble de brukt til
analyser for å avgjøre hvilke flomverk som kunne og burde prioriteres. De synes likevel de
har for få beredskapskart/bilder,

og ønsker seg flere til neste flom

Etter flommen ble det produsert ortofoto, DEM med vertikal nøyaktighet +/- 1 m.
Satelittbilder ble brukt for å definere arealbrukskarakteristika. Videre ble steder der det
oppstod problemer i løpet av flommen lagt inn i et register. De har gjort en pilotstudie med
bruk av sensorer som registrerer passive mikrobølger for bestemmelse av jordfuktighet.
Hensikten skal være å identifisere lekkasjesoner under flomverk. 3 sensorer som registrerte til
ulike dybder ble brukt.

Emmet Hahn viste bilder og fortalte om l993-flommen og etatens arbeid med flomverk.
Flommen førte til skader totalt for mellom 16 og 20 Mrd dollar. I St. Louis distrikt beløp
skadene seg til ca 1,4 Mrd dollar. Det er beregnet at de potensielle skadene uten
flomsikringstiltak

var 4 ganger større.

Distriktets

28000km2. I løpet av flommen falt det mer enn 200% av normal

areal er

nedbørsmengde over store områder. USACE - St. Louis distrikt strekker seg over 3 av
National Weater Service sine varslingsområder.
I forbindelse med varsling er flombegrepet
relatert til et nivå med 'begynnende skade' lokalt. Dette tilsvarer omtrent 'bankfulfl dvs at

elva begynner å gå ut av sitt vanlige leie. I St. Louis er flomvannstand ca 9 meter over
referansenivået.

Maks vannstand under flommen i 1993 var ca 14,5 meter over

referansenivået.
Flomverkene i området er stort sett bygget i føderal regi. Oppfølgingsansvaret
i form av
vedlikehold og beredskapstiltak ligger lokalt. Påbygging skjer vanligvis med sandsekker. I
1993 ble det distribuert 30 millioner sandsekker. Det ble vist ett vellykket eksempel på en
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flomvegg på toppen av et flomverk, men metoden har flere svakheter, b1.a.nt annet at
adkomsten på toppen av flomverket hindres.
De flomutsatte

områdene i St. Louis by er sikret med en betongvegg

(’flood wall’). Denne er

fundamentert ca 3 meter ned i grunnen i en hetongplate. Det var eksempler i 1993-flommen
på lekkasjeproblemer under veggen, der en fryktet sammenbrudd, men det gikk bra. Ved
vanli ge flomverk var det også lekkasjeproblemer, b1.a.nt annet i form av oppkok på innsiden
(’sand boils’). Motttiltaket var å bygge opp en sandsekkvoll rundt lekkasjestedet og fylle med
vann som lager mottrykk.
CE opptrer som rådgivere i flomsituasjoner,

men kan overta det operative ansvaret hvis det

ikke lenger finnes midler lokalt. CE deltok aktivt med materiell og mannskap flere steder
under flommen. Bl.a.nt annet foretok CE en kontrollert åpning av flomverk etter at en fikk en
domino-effekt der brudd i ett flomverk førte til brudd i neste osv. Åpning i nedre ende av et
flomverk førte til at denne bølgen ble stoppet. Åpning ble gjort ved å grav et hull i toppen av
flomfyllingen og la vannet erodere en større åpning. Lokalt var man helt enig i behovet og ett
sted ble det sprengt en åpning i flomverket av de lokale, da man så at åpningen CE hadde lagd

ikke ga stor nok innstrømning i første omgang. CE anbefalte ikke sprenging av frykt for å
svekke flomverket over lengre strekninger.
Gjennom hele flommen måtte transporten på elva stoppe. Før oppstart, ble det foretatt en test i
samarbeid med lokalt ansvarlige for å se på effekten av bølger på de vasstrukne flomverkene,
idet vannstanden

fortsatt var høy.

CE var ute med målefartøy for å registrere b1.a.nt annet bruddsteder mens vannstanden ennå
var høy. På denne måten kom en raskt i gang med planleggingen av reparasjonstiltakene.
Flommen hadde vært en tøff påkjenning for alle som var involvert. Ikke minst hadde
pågangen fra media vært hard og CE hadde vært i fokus som syndebukk og mulig årsak til
problemene. Erfaringen med media var den samme som med riksmediai Norge —at man først
og fremst søker etter sensasjoner, dels spektakulære episoder, dels å finne de skyldige/
ansvarlige for elendigheten. Tilsvarende erfaringer som i Norge med lokalmedias positive
rolle hadde de ikke.
Gary Dyhouse gikk litt nærmere inn på de hydrologiske sider av flommen i 1993. Nedbøren i
juli var i området 200-600%

av normal månedsnedbør.

Dette førte til rekordstor

flom både

med hensyn til vannstand, volum, maks Vannføring og varighet i 1600 km lengde i de to
elvene Mississippi

og Missouri og i mange av sideelvene.

Vannstanden ved vannmerketi St. Louis i 1993 var den høyeste registrerte siden man startet
registreringer i 1861 og nådde et nivå 1,9 m over tidligere maksimum. Maks vannføringen
forbi St. Louis var ca 1.070.000 cfs (=ca 30 300 m3/s). Dette er 26% høyere enn høyeste
tidligere registrerte avløp.

Varigheten på flommen var også ekstrem. Flommen pågikk i 2 måneder, fra slutten av juni til
slutten av august. Varighet over ulike nivå:
over flomnivå: 80 sammenhengende dager og 148 dager i løpet av kalenderåret (tidligere
maksimum: 77dager både i en flom og i et kalenderår)
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mer enn 3 In over fiomnivå: 36 dager (kun 12 dager over dette nivå i løpet av hele perioden
tilbake til 1861)
over SO-årsflom: 23 dager
over 100-årsflom: 8 dager
Gjentaksintervallet for flommen er beregnet til 150-200 år i dette omrâdet. Ved noen av
stasjonene

oppstrøms,

f eks Kansas city er gjentaksintervallet

beregnet til 500 år eller mer.

Flomverkene er konsentrert i noen områder, det er ikke noen sammenhengende flomsikring av
de to hovedelvene. Nedenfor samløpet med Ohio-elva er det nærmest et sammenhengende
nett av flomverk. I St. Louis-ornrådet er det 4 store flomsikringsprosjekter og en del
magasiner oppstrøms. Totalt er det 76 magasiner oppstrøms Ohio-elva, derav 73 i Missourielva. Pga de i Missouri er vannstandstoppen

i St. Louis beregnet til å være 1.3 m lavere enn

den ellers ville vært.
I etterkant av flommen er det bl.a.nt annet gjort studier av hva som kan skje i ulike situasjoner

(’what-if-report’): Flood Plain Management Assessments. Det er også gjort undersøkelser av
elveprofilet.

Det er registrert en del endrete profiler, men ikke større endringer som forventes

å påvirke vannstandsforholdene av betydning. Det er bygget lite nye flomsikringstiltak etter
flommen.
CE utfører omtrent en 3-del av de hydrologiske

og hydrauliske

studier for FEMA i

forbindelse med flomsonekart i denne regionen. Ved St.Louis-kontoret brukes ca 3/4årsverk på
hydraulikk-studier for FEMA.

Lunsj i gamlebyen

i St. Louis. De gamle bygningene

var lagerbygg,

der nybyggeme

hentet

forsyninger før de reiste ut i 'Vestenfl
Etter lunsj:
Deltakere:
Sandra Clawson, USACE

Gary R. Dyhouse, USACE
Mel Allison, Division Manager, Division of Planning, Office of Water Resources,
(IDNR)

Illinois

Paul Osman, Floodplain Management Advisor, Department of Natural Resources (IDNR)
Befaring i St. Louis der vi fikk se flomveggen

og tilhørende pumpestasjon

som sørger for å

holde grunnvannsnivået på innsiden nede i flomsituasjoner. Det er flere steder åpningeri
veggen med porter som må stenges i flomsituasjoner (se figur 8.3.1).
Over til Illinois-siden av elva. Her er det vide elvesletter (se figur 8.3.2). Stort sett utnyttes
disse til jordbruk, men det finnes noen tettsteder. Ett av disse -Valmyre- fikk store skader

under flommen i 1993. I etterkant har FEMA gått inn med store rnidler for å flytte
befolkningen

ut av det flomutsatte

området. Omtrent 500 hus er fjernet og 900 personer har

flyttet (se figur 8.3.3). FEMAs bidrag til dette har vært på 23 mill USD (ca 175 mill kr). En
helt ny by er etablert i nærheten. Flyttingen

skjer ”frivillig” i form av at FEMA kjøper området
49

med de flomutsatte

husene. Forutsetningen

er at husene har fått vesentli g skade, dvs mer enn

50% av verdien. IDNR jobber fremdeles med å kjøpe folk ut av flomutsatte områder. Det ble
også påpekt beboere som brøt reglementet (hvor ble det av friVi1igheten?)—dvs de ville ikke få
erstatning ved neste flom.

Flomforsikringspremien er gradert etter om de får vann i kjeller, 1. etasje, 2. etasje osv. IDNR
bistår FEMA med taksering i form av innmåling av nivå på hvert enkelt hus.
Jordbruksområdene
på elveslettene er stort sett sikret med flomverk. Pumpestasjoner sørger
for å holde vannstanden nede på innsiden i flomsituasjoner (se figur 8.3.4). I lavvannsperioder

drenerer områdene naturlig gjennom flomverkene. Disse er dimensjonert mot 50-årsflom.
Inne på flomslettene har de også flomproblemer av lokal art, idet stor silttransport ned fra
åsen omkring fører til oppgrunning av bekker og elver inne på sletta. Dette problemet
avhjelpes dels ved indre flomverk, dels ved opprensking

i kanalene.

Vi besøkte flere flomverk med pumpestasjoner. Pumping pågikk da vi var der i for å senke
vannstanden i forbindelse med opprensking av kanalene i området. Det ble brudd i svært
mange av flomverkene i ornrådeti 1993, hovedsakelig fordi flommen gikk langt over toppen
av flomverkene. Det ble bygget på med sandsekker, men det var ikke mulig å bygge til det

nivå flommen til slutt nådde. Vi fikk se et åpningssted under flommen som nå var reparert.
Det har kommet ønske om å heve flomverkene, men myndighetene har ikke tillatt å heve
disse av hensyn til at de største flommene ikke skal forverres og føre til skade i mer bebygde

områder. Også her er en del spredt bebyggelse flyttet fra området etter store skader i 1993. På
grunn av varigheten

på flommen, døde det meste av trær i området ut og stod fortsatt som

synlige spor etter flommen.
Vedlikehold på flomverk og opprenskin g i kanaler dekkes ved en avgift fra alle eiendommene
i området. Delstatsmyndigheten IDNR gir i noen tilfeller også støtte til slikt arbeid.
Befaringen

endte opp i Grafton (se nærmere omtale i referat fra 17.11), med utsikt over

samløpet mellom Illinois og Mississippi i solnedgangen (se figur 8.3.7). Middag i Brussel
(Calhoun county), på en halvøy som ble avskåret fra sin vanli ge adkomst til St. Louis området, ca 65 km omkjøring.

Møte om kvelden

16.11, Pere Marquette

Lodge

Innledere:

Robert Holmes, USGS Illinois
Mel Allison, IDNR
Paul Osman, IDNR

Arlan Juhl, Chief, Engineering Studies Section, IDNR
Robert

Holmes

demonstrerte

hvordan

sanntids

hentes direkte ut fra USGS’ internett-sider.

vannstandsdata

fra ulike vannmerker

Adresse: http://www-il.usgs.gov

kan

USGS i Illinois

er ledende i arbeidet med å få data ut på Intemett. De legger ut sanntids hydrologiske og
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meteorologiske data, og i tillegg kan man finne opplysnigenr om stasjonene (f. eks

vannføringskurve, opplysninger om nedbørfeltet). Ved flomvarsel vil man finne
vannstand
sprognose

for de neste tre dager på nettet. Områdehydrolog
en

går over sine

stasjoner hver morgen, og seretter om dataene er fomuftige. Holmes redegjorde ogsåfor
USGS” arbeid med vannføringsmålinger og måling av sedimenttransport under flommen i
1993. Eksempler på fastmonterte ”vogner” under bruer, der flygel senkes ned i elva.

USGS i Champaign, IL har ansvaret for vannføringsmålinger, grunnvannog vannkvalitet i
Il linois. Deresmålestasjoner(vannstandog nedbør) er overført pr telefon (65%) og via
satellitt (35%).
Sedimenttransporten

ved St. Louis var 55 mill tonn i løpet av 61 dager under flommen i 1993.

Man prøvde også å ta prøver av bunntransport
en, men klarte ikke å få utstyr ned til bunnen.
Mye sandble avlagret på jordene, noen stederi flere meterstykkelse.

Arlan Juhl redegjordefor IDNRs arbeid i forbindelse med flomhåndtering. På delstatsnivå er
det et eget organ som igjen samarbeider med FEMA; Illinois EmergencyManagement
Agency. IDNR bistår denne organisasj
onen med råd i flomsituasjone
r. IDNR har et nett av
vannmerker. 155 stasjonerhar kontinuerlig vannstandsmåling
, hvorav 140har dataloggere
.
Det er laget en rapport som oppsummerer erfaringer fra flommen om hvilke skader som

opptrer på hvilke nivåer relatert til den enkelte stasjon: ”Riv er stagesin Illin ois, Flood and
DamageData’. Denne oppdateres etter hver skadeflom og brukes b1.a.ntannet i
fl omvarslingssam
menheng for å sehvilke konsekvensersom kan forventes av varslete
vannstanderpå den enkelte stasjon.

Paul Osman orientertekort om forvaltning av flomspørsmål i IDNR.
Flomskade
n i Illinois beløper seg til 300 mill USD pr år. For å bygge i ’floodway’
til latelse fra IDNR, jf definisjon av begrepet ” floodway” annet sted i rapporten.
15% av Illinois

er flomsletter

80 av 102 counties ble erklært katastrofeområd
eri
Det er reguleringer/regler

for å bygge på flomsletter

IDNR har kjøpt 3100 hus siden 1993.
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Figur 8.3.6 Flomhøyde [Mississippi 1993.
Mel Allison fra Illinois Department
of Natural Resourses.
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Figur 8.3. 7 Samlop Illinois og .M1'ssz’ssippzI
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8.4 Tirsdag

17.11

- Befaring flommen

1993

REFERAT FRA 17 NOVEMBER
Etter avreise fra Pere Marquette Lodge kl 0900 gikk turen tilbake til Grafton (se figur 8.4.1).
Dette området fikk store skader etter flommen i 1995. Hele gruppen var nå samlet i en ”van”
fra Illinois Department

of Natural Resources

og det var Mel Allison (Division Manager) som

var vår sjåfør og guide.
Staten ved FEMA har gått inn med midler og kjøpt ut ca 120 eiendommer i Grafton etter
flommen i 1995. Dette var eiendommer der husene hadde mer enn 50 % skade. De som bodde
der har fått penger for å flytte og bygge hus på et høyere nivå. Det er likevel en del hus som
står tilbake i Grafton. Dette er for det meste hus som ikke er belånt og som dermed ikke
behøver forsikring mot flom. Det vil si at dersom de får flomskade på husene så må de dekke
alt selv. De kjenner risikoen men velger å bo der. Enkelte har valgt å heve husene, ”sette de på
stylter”, og på denne måten beskytte seg mot flommen (se figur 8.4.2).
Det var bare 3 familier fra Grafton som flyttet til det nye området som ble etablert etter
flommen, noen ble boende på egen risiko, og mange flyttet ut av distriktet. Det var imidlertid
en del folk fra andre steder, særlig St Louis området, som flyttet til det nyetablerte området
hvor det nå bor ca 650 personer. Før flommen var det ca 1000 innbyggere i Grafton.
Etterpå gikk turen oppover langs elva Illinois. Vi kjørte på kryss og tvers over noen utrolig
store flomsletter der vi så på flomverk som i hovedsak hadde som fonnål å beskytte dyrket
mark. Flomverkene

var stort sett dimensjonert

for en 50 års flom (se figur 8.4.4). Det er de

enkelte ”drainage area” som er ansvarlig for flomverkene. Det er grunneiere som går sammen
om driften av disse. Dersom det kommer en så stor flom at området blir erklært som
katastrofeornråde,
kan de få dekket 75 % av reparasjonskostnadene
de dekke reparasjonskostnadene
selv.

fra FEMA, ellers så må

Inspeksjonen av disse flomverkene er det USACE som har. Flomverkene skal inspiseres en
gang pr. år.
Vi ble også vist noen store pumpestasjoner bl.a. ved Hartwell "drainage and levee district"
som har en pumpekapasitet på 110 gallon/s, dvs. ca 420 l/s.
Vi krysset Illinois river og besøkte tettstedet Harding hvor mange flomskadde hus var fjernet
mens andre var satt på stylter, ”e1evated”. Vi krysset Illinois igjen, denne gang med ”free
ferry”, slike gratis ferger trafikkerer elva flere steder hvor det er langt mellom bruene.
Etterpå gikk turen til Quincy, fortsatt over store elvesletter,

hvor vi hadde en kort lunsj.

Returen til St. Louis gikk via Hanniball (Mark Twains hjemsted), som lå beskyttet bak store
flom-murer.
Tilbake i St.Louis reiste halve gruppa til Rolla mens de øvrige ble igjen til dagen etter.
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områder må enten flyttes eller heves for å få
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Store flomflater

l forgrunnen flomverk dimensjonert for 50 år flom

2

(dyrket mark)
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Figur 8.4.3

Endret arealbruk.

Hus flyttet fra flomutsatt

ring.
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areal. Gang- og sykkelvei under etable-

8.5 Onsdag 18.11 - USACE, St. Lo uis
DAGSRAPPORT 18.11.98
Innlederz
S. K. Nanda

”The Upper Mississippi River SystemFlow FrequencyStudy Task Force Meeting” ble

deltokpå
arrangerti St.Louis18.11.98.H. Berg, I. Bævre,Ø. HøydalogL.-E.Pettersson
dette møtet. Møtelederen

S.K. Nanda fra USACE ønsket møtedeltakerne velkommen og

sammenfattet det arbeidet som har vært gjort de siste tre-fire år i ”Task Force”-gruppen.
Arbeidsgruppen, i regi av USACE, skulle sepå hva som kan forbedres med hensyn på
ger for øvre Mississippi, nedre
, og revidere tidligere flomfrekvensberegnin
flomberedskap

Missouriog Illinoisf loden.Vårtmålmed ådeltapåmøtetvarå få innspill tilde tnorske
ging.
arbeidet med flomberegninger for flomsonekartleg
En rekke kortere og lengre innlegg ble presentert. Dr. Goldmans innlegg var det lengsteog
k.
grundigste.Han har ledet fagarbeidet vedrørende flomberegningsmetodik

Dr. David Goldman (Hydrologic Engineering Center):
Noen mål for arbeidsgruppen er å finne en flomberegningsteknikk som passerfor store
vassdrag, og å finne den beste fordelingsfunksjonen

til å benytte ved flomberegninger i øvre

ten Bulletin l7B
Mississippi, dvs. stort sett hele vassdragetned til St.Louis. USGS-rappor
sentral
ved flomberegninger
y
”
fra
1982er
Flow
Frequenc
rmining
Flood
”Guidelines for Dete
i ”mindre” vassdragi USA. Man antar at denkanskje ikke gir det bestegrunnlaget for
g som Mississippi. Et delmål er å finne forskjellen
flomberegninger i et så stort vassdra
l7B og resultater basertpå studiene av de store
på
Bulletin
mellom resultaterbasert
nedbørfeltene i Mississippi.
De studier som er blitt utført, er basert på data fra en rekke stasjoner i Mississippi

med

sideelver, dvs. på data fra stasjonermed meget store nedbørfelt. Databasenregnes som god,
med over ett hundre år med data fra flere stasjoner.

En konklusjon fra de studier som er blitt utført er at det er vanskelig å definere en ”beste”
. De forskjellige fordelingsfunksjonene gir forskjellige resultater fra 30flomfrekvensfordeling
ll og oppover. En sammenligning mellom gamle beregninger, basertpå
40 års gjentaksinterva
Bulletin l7B, og nye beregninger gir en forskjell for 100-årsflommen på opp mot 10-15 %.
Man har funnet at det ikke er grunn til å gå vekk fra Log PearsonIII-ford elingen, som har
vært standard til nå. Man snakker om Log Pearson III-fordeling

med en regional ”Shape”-

parameter som den anbefalte. Dette betyr sannsynligvis atman benytter Log Pearson IIIfordelingen så langt man har data,men forlenger fordelingen til store gjentaksintervall, fra ca.
50 år og oppover, med en form for regional kurve. Man mener at det er viktig å glatte ut
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frekvenskurven for å få konsistens mellom flommer med store gjentaksintervall ved
forskjellige steder i vassdraget. Det ble poengtert at samløpene mellom store elver fører til
problemer med flomfrekvensstatistikken. Mer arbeid må gjøres, spesielt trenges det å etablere
en regional flomfrekvensfordeling. Problemene med dette er at det er vanskelig å finne en
regional skjevhetsparameter,

noe som bl.a.nt annet kan være knyttet til de forskjellige

serielengdene.

Dr. Eugene Stakhiv (Institute for Water Resource-Risk & Uncertainty):
Stakhiv snakket om klimaforandringer. Er det en klimaforandring på gang? Kan våre lange
dataserier benyttes fremover? Det er store klimatiske fluktuasjoner over 10-år, muligens også
klimatrender. Han viste til registreringer av endringer av dypvannsdannelse mellom
Norskehavet og Labradorhavet, og han presenterte en kurve basert på værsystemer i
Atlanterhavet som ga et temperaturminimum rundt 1930. Klimafluktuasjonene har gitt seg
utslag i økende nedbør i Mississippi-Missouriregionen

og nedbørøkning

om høsten.

Ekstremsituasjonene har økt. Forskjellige GCMs (General Circulation Models) gir forskjellige
resultater.
Flomfrekvensanalyser baseres på et stasjonært klima med stokastiske variasjoner.
Ekstremflommer kan høre til en annen populasjon. Stakhivs konklusjon er at eventuell
klimaforandring ikke bør tas hensyn til ved flomberegning for dimensjoneringsformål.
Det har vært simulert flommer basert på gridmodeller med 1880-forhold og 1990-forhold
vedrørende

arealbruk.

Resultatene

viser at arealbruksforandringen

ikke betyr noe for sjeldne

flommer, over 50-års gjentaksintervall.

Paul Soyke (Representant

for Citizens Public Involvement

Group):

Representanten for innbyggeme ønsket å få informasjon om hva data skal brukes til, og hva
konsekvensene

for befolkningen

vil bli. Han ønsket usikkerhetsanslag

for flomberegningene,

og at beregningene ble godt dokumentert. Innbyggergruppen ønsker også å ha anledning til å
komme med innspill til arbeidet, og at man har en egen ekspert som ivaretar gruppens

interesser.

L. -E. Pettersson
Pettersson

(NVE):

holdt et innlegg om flomberegninger

og flomfrekvensanalyser

i Norge.

Representanter for de forskjellige distriktene ga statusrapporter for beregningene i sine deler
av vassdraget: Roger Kay, Omaha (øvre Missouri), Steve Spaulding, Kansas City (nedre
Missouri), Gregg Eggers, St.Paul (øvre Mississippi), Marv Martens, Rock Island (midtre
Mississippi), Ron Dieckmann, St.Louis (samløpet Mississippi/Missouri).
Det utføres
omfattende tilsigsberegninger
i vassdraget, hvor man også tar hensyn til fordampning fra

reservoirer. Denne fordampning fører til et stort vanntap i regulert tilstand i forhold til i
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uregulert tilstand. Disse tilsigsberegninger krever et stort arbeid for å tilrettelegge data. Som
svar på et spørsmål om reguleringsforutsetninger ved flomberegning ble det sagt at
manøvreringsreglementet er detaljert og forutsettes følges. Tilsigsberegningene skal føre til at
data for uregulerte tilstander blir tilgjengelige for videre analyser.

George Gitter, prosjektkoordinator, sammenfattet status i prosjektet med hensyn på.økonomi
og fremdrift.

Det ble deretter anledning til kommentarer fra de forskjellige statene. Representantene for
statene (Minnesota,

Wisconsin,

Iowa, Illinois, Missouri, Kansas, Nebraska)

var opptatte av

viktigheten av at prosjektresultatene ble nyttiggjort, at de fører til tiltak. Noen kommentarer
var at det i nedre Missouri er 450 levee-distrikter, hvorav 20 % overtoppes alt ved 5- årsflom,
og at det i ØVFC
Mississippi er drenert og fulldyrket 90 % av tidligere våtmarksorriråder, og at
dette har ført til høyere vannstander ved små gjentaksintervall, mens uendrede forhold ved
store gjentaksintervall.

Representanter

for føderale

etater fikk anledning til å komme med sine kommentarer.

Representanten fra FEMA nevnte at USACE lager et høykvalitetsproduktsom FEMA kan
benytte seg av for sine oppgaver. Representanten for National Weather Service poengterte at
klimaet hele tiden er i forandring. Hun mente også at det er viktig at studieresultatene virkelig
tas i bruk.

S.K. Nanda oppsummerte møtet og poengterte at prosjektet vil føre til en mengde resulteter,
ikke bare flomdata som er hovedmålet, men også en rekke biprodukter.

Avslutningsvis fikk Hallvard Berg anledning til å presentere det norske
flomsonekartprosjektet.
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8.6 Onsdag 18.11 - USGS, Rolla
REFERAT, ONSDAG 18. NOVEMBER
Mid-Continent Mapping Senter,U.S. Geological Survey

Rolla, Missouri

Innledere:
Terry Felkerson, (kontaktperson, USGS)
Harold Fiebelman

. Astrid, Ingjerd, Randi, Lars og
Denne dagen var gruppa delt for å delta på to ulike seminarer

Eli haddekvelden i forveien kjørt fra St. Louis til småbyenRolla. I Rolla skulle vi på besøk
hos U.S. Geolgical Survey, som kan sammenlignes med Statens kartverk i Norge. Nærmere
bestemt var vi på Mid-Continent Mapping Senter (MCMC), som har ansvar for å fremskaffe
grunnlagsdata for 15 av statene i den midtre delen av USA.

t
Programmet for dennedagenvar å delta på "Hazard and Disaster Information Managemen
ManagersWorkshop". Vi møtte opp litt tidligere for å hilse på noen av folket der, bl.a. vår
kontaktpersonTerry Felkerson.Etter å ha småsnakket litt om aktivitetene og oppgavertil
MCMC, fant "kartmenneskene"ut at dette var det rette stedetfor å sugetil segmest mulig
informasjon og få svarpå ulike spørsmål.
Agendaenfor seminaret var som følger:
Welcome and Introductions

National Mapping Division
Water Resources Division
nts about agency
Invited Pativipanfs Opening Statements on Requirements (Brief stateme
needs).

Partnership Opportunities
Product and Appication Demonstrations and Briefings
a) Cape Girardeau- Prosject Impact
b) Elevation Data, Flood
c) F lood Inundation Analysis
d) Flood Insurance Rate Map (FIRM) Data Gaps
e) Environmental Impact Analysis Prototype
f) Historical Imagery Application
g) Imagery and Resolution

h) Geographic Research Activities
7. Earth Sience Information Center (ESIC)

r fra aktuelle stater og hadde en spesiell
Harold Fiebelman ønsket velkommen til representante

velkomsthilsen til delegasjonenfra Norge.
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rtprosjektet i
I presentasjonsrunden,holdt Astrid et kort innlegg om forhold rundt Flomsoneka
er
opptatt
av.
spørsmålvi
nn
for
besøketog
Norge. Videre om vår bakgru
USGS MCMC har følgende fire avdelinger;
0 National Mapping Division
Water Resources Division (MCMC har halve staben i USA)
Gelogic Division

Biological Resources Divisjon (startetopp for kun 2-3 år siden)
National mapping program består av følgende element:
a, flyfotografi,
Kart, rasterkart, vektordata, høydedat

ortofoto, satellittbilder,

landarealdata,

nasjonale standarderog geografiskenavn.
I dag er det mange som kjenner til de topografiske kartenei målestokk 1:24 000. Det mange
ikke er klar over er at USGS ogsåhar mye dataom fare og katastrofer.Dette ønskerde nå å
gå ut og informere folk om, og denne workshopen ble regnet som et vikti g bidrag i den
sammenheng.

USGSlegger vekt på at de skal ha en utvidende rolle i jordens vitenskap,ved å satsepå noe
som heter "data applikasjons service" og "geografisk forsknings service".
altnings problemer. De
USGS såkalte"data applikasjons serviceifokuserer på ressursforv

viktigstehovedområdeneerfokuseringpåflomog jordskjelv.I dagjobbesdetmedå forbedre
grunnlagsdata for ulike tema.Et eksempel er FEMAs flomsonekart, FIRM, hvor

høydedataenemåforbedres.I USGSpågårogsåarbeidsomeksempelvisutviklingavdata
emer ved hjelp av GIS og det sespå bearbeidingsteknikker for
integrasjon, støttesyst
satellittbilder. En viktig målsetning for USGS er at folk skal få til gang på datamed bestemtog
klassifiserte kilder nær sanntid for ulike fareforhold.

Water resourcesdivision
Samler dataog har prosjekter for grunnvann, overflatevann og vannkvalitet.
ner i Missouri. ADCP benyttes i båt til å ta tven-profil. Ved
De har 110 målestasjo
tverrprofilering oppnås nøyaktighet på 2 inches.
De bruker vanndata til bl.a. følgende;

Vannforvaltning
Vannreservoar operasjoner

Regional flomvarsling
r
Kalibreringsmodelle

Vannforsyning, evaluering og forutsigelser
Elv, restitueringgjenoppbygging og stabilisering
Rekreasjon
e for dataog resultater: httpz//wwwdmorll.erusgsgov
Intemettadress

Momenter fra brukerne om hva de savner av data og ønsker av forbedringer;
I Større oppløsning på høydedata - l meter høydekurver

0

Oppdatering av fl omsonekart
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0
0
0

Forbedring av jorddata
Større bruk av historiske flyfoto
Bedre tilgang på georeferanse data

Partnership

Opportunities

Det er en av visjonene til National Mapping Division å se på muligheter for samarbeid utover
egen etat. Bakgrunnen for dette utspillet er at USGS ser at brukere har gjentakende behov for
noen felles temaer. Disse temaene angår ortofoto, høydedata, transport, hydrografi, grenser,
eiendommer og geodetisk kontroll.
Rammebetingelser rundt deltakelse i samarbeidet er som følger;
0 Felles bruk av strukturerte data befordrer utvikling av fellesskap.
0 Felles enighet om standarder for data.
0 Deling av arbeidet med innsamling og vedlikehold av data.
De skisserte ulike typer samarbeidsformer.
Hovedforskjeller var om statlige etater skal gjøre
arbeidet med innsamling alene og deler kostnadene eller om arbeid skal deles mellom stat og

lokale etater. Et viktig prinsipp var at alt skal deles likt og at ingen penger skal utveksles.
Cape Girardeau, Prosiect Impact
Et prosjekt der de benyttet ArcView til å lage overlay av eiendommer

finne ut hvilke eiendommer/adresser/navn
sammenkobling

av ulike datakilder,

+ flommen i 93 for å

som ble berørt. De opplevde problem med

ulike formater og målestokk

osv. De så også at ofte

kommer dataene inn så seint at det kun blir historiske data.
Høydedata

Landsdekkende terrengmodell har oppløsning 30 meter (horisontal). Nøyaktighet som oppnås
er 2.5 fot. Nykartlegging og oppdatering av terrengmodell i dag skjer helst med formål å
oppnå en oppløsning på 10 meter.
I framtiden ønsker bruk av nye metoder. USGS har satt i gang prosjekt med å finne mest
egnet metode og dette prosjektet skal være avsluttet innen oktober 1999.
Ulike metoder:

A) Fotogrammetrisk: terrenglinjer + punkt
B) Flybåren Laserscanning (LIDAR)
C) Flybåren Radar (IFSAR)

A) Se på å lage terrengmodell fotogrammetrisk, ut fra bruk av terrenglinjer og punkt
istedenfor å ta utgangspunkt i høydekurver. Denne metoden benyttes i Norge i dag ved
nykartlegging gjennom Geovekst.
B) Laserscanning

(LIDAR)

Det er bl.a. satt i gang et prøveprosjekt ved Rocky Mountain Senter. Amerikaneme opplever
samme problem som vi har kjennskap til med våres laserscanna data. Det er vanskelig å finne
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gode nok teknikker for siling/filtrering

av uvedkommende objekter som ikke har hØydeverdi

på bakkenivå, for eksempel topp av trær og bygninger.
D) Radar (IFSAR)
Dette gir en oppløsning på 10-12meter som igjen gir 1 meter absolutt vertikal nøyaktighet.
Dette er en noe for dårlig nøyaktighet til oppdatering av flomkan men egnetfor oppdatering
nde digital terrengmodell (10 meter).
av landsdekke
Vurdering —fl yhøyde og nøyaktighet
USGS har undersøktsammenhengmellom flyhøyde, nøyaktighet og kostnader.Dette som
grunnlag for valg av optimal flyhøyde der det er tatt hensyntil både krav til nøyaktighet og
kostnadsfaktor.
Flyhøyde (feet)
20 000
10 000
8 000
5 000
3 000

Mile? per modell

Vertikal nøyaktighet

Relativ kostnads

(feet)

faktor

5,00
2,50
2,00
1,25
0,75

9,00
2,20
1,45
0,57
0,20

0.25
1,00
1,80
4,00
12,80

melse analyse
Flomoversvøm
rvasjoner og målestasjoner.
Sted: "CapeLa Croic Creek". De valgte å bruke data fra regnobse
Det ble beregnet flomtopp for hhv. 2, 4 og 6 timer. De såpå tidsangivelsefor bølgefront og
flomtopp. Dette ble vist i en animasjon. Der såvi hvordan vannet stegetter hvert som tiden
gikk, og hvordan vannet trakk segtilbake etter at flomtoppen var passert.I detteprosjektet ble
det brukt en kombinasjon av simulerte og historiske data.En oppfatning etter endt prosjekt,

varat et slikthendelsesforløpburdeværtsimulertpåforhåndogikkebarei ettertidaven
hendelse.
Applikasion for bruk av historiske flyfoto
De benytter scannaflyfoto i GIS-systemetArcview for å se på utvikling/se tilbake på gamle
miljøsynder.

Metode for å lage ortofoto fra flvbilder
Metode for omdanning av flyfoto til ortofoto ble gjennomgått.
Geografiske forskningsaktiviteter
Kartlegging og analysering av kartdata for best mulig å kunne påvirke og sørgefor bedre
forvaltning innenfor ulike problemstillinger.
Utførte prosjekt:
0

ket
Økosystem i "Platte" elva: Konflikt mellom landbruk og fugler (naturen) og mennes

t.
Drikkevannstiltak: Et områdeder det er arsenikk i gtunnvanne
Sepå befolkningsvekst i byer (viste en animasjonav befolkningsutvikling i to større byer
fra 1700/1800-tallet fram til i dag)
Nye prosjekt:
teknikker for ADCP data
0 3-d visualiserings
0
0
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0
0

Modelleringsstudie
av vannskille
Flomanalyse i Upper Mississippi River Valley

Earth Science Information Center (ESIQ
Et informasjonssenter i USGS med hovedoppgave å selge og informere om deres
kartprodukter (papirkart og digitale data).

Oppsummering:
Bortsett fra det siste innlegget om ESIC, som ble en noe for tørr og kjedelig presentasjon,
hadde vi en flott dag hos USGS (MCMC). "Kartmenneskene" fikk stort utbytte av innlegg
som omhandlet

detaljinformasjon

om bl.a. kartleggingsteknikker,

krav til nøyaktighet

og

ønsker fra brukere. Hydrologen Ingjerd mente også at dette var rette stedet for å komme i
kontakt med andre likesinnede og finne noen svar. Denne dagen oppnådde vi å få en bedre
oversikt (og kanskje også mer oppklaring)

om ulike etaters oppgaver og om forhold som

berører våre fagområder innenfor arbeidet med retningslinjer. Vi møter opp på seminaret
dagen etter også, og da er hele gjengen samlet igjen.
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8.7 Torsdag

19.11

- USGS, Rolla

REFERAT - HAZARDS WORKSHOP (dag 2). 19.11.98.
Rolla, Missouri,

USA.

Innlederg kontaktpersoner, diskusmzspartnere:
Terry Felkerson (kontaktperson, USGS)
Phil Haven (innleder, 'Contract Activities’)
Terry Alexander (innleder, flomfrekvens)

Richard J. Huizinga (diskusjon, vannlinjeberegning)
Bill Harris

Fellessesjon med Hazard Workshop’en: Contract Activities v/Phil Haven.
’Contracts’ er USGS’ måte å utføre prosjekter på. NMD (National Mapping Division) har
kontrakter med konsulenter innen følgende områder:
- Digital Orthophotoquad
-

National Aerial Photography

Program

- Digitizing Services Contract (digitalisering av papirkart)
- Digital Elevation Model
- Cartographic Services Contract.
Med disse konsulentene har de over en 3-årsperiode avtaler på 15 mill S. USGS forhandler
vanligvis på timebasis (hvor mange timer jobben tar), og ikke om hvor mye jobben koster.
Det forhandles separat om timepriser pr. stillingsgmppe. USGS lager egenkalkyle basert på
erfaringer fra egendrift, som grunnlag for forhandlinger

om antall timer pr. deloppgave.

Fra 1997 har de endret kontraktskonseptet til bredspektrete kontrakter. Erfaringen er at
oppsplitting

fører til at det tar lengre tid før kundene får det de ønsker.

”Privat” diskusjon NVE/USGS - Rolla (Mapping).
Innledning ved Terry Felkerson
Stikkord for USGS’ aktivitet innen flomsoneanalysen:

-

USGS prøver å se på hva som er kostnadseffektivt.Nøkkelen i USA er $. Ønsker
nøyaktighet, men må satse på det som er mest kostnadseffektivt.

-

LIDAR/IFSAR

-

denne teknikken.
Problemstilling: Hvordan overføre de hydrauliske resultatene til GIS? Hvordan få
til analysen?

er for dyrt til at man kan kartlegge alle USAs elvesletter

Terrengmodellering
í Norge v/Astrid Voksø.
Stikkord:
- Fotogrammetri

-

HYDRA-resultater: Ulike DEM - ulike resultat.
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vha.

Kostnadene
Berg.

for flomsonekartprojektet

Momenterfra

0
0

i Norge ble presentert ved Astrid Voksø og Hallvard

diskusjonen:

En av USGS konsulenter har 4 nivå på filtrering av terrengmodell. Den siste filtreringen er
manuell. Før det har de filtrert ut 80 % av trea. Den manuelle filtreringen er dyrest!
Problem i USA: Busker og gress. For øyeblikket ser man toppen av disse i de digitale
terrengmodellene. Denne informasjonen kan være nyttig, men da må man vite hvor man
er!

USGS og NVE ønsker det samme: Terrenglinjer og punkter.
I USA er det dessverre ingen god sammenheng mellom FIRM (flood insurance rate map)
og flood analysis map. FIRM er egentlig basert på flomanalyse, men mangler ofte
høydedata.
0

0

Nøyaktighetskrav

og oppløsning:

I USA anses 1 fots nøyaktighet

å være for dyrt. 2 fot er

mer kostnadseffektivt. Planlegger å bruke 2-2.5 fots nøyaktighet på terrengmodellene.
Men i kritiske punkt vil man ha ‘/2fots nøyaktighet som mål - disse punktene vil bli målt
opp vha. kinematisk GPS.
USGS (i dette tilfellet uttrykt av Bill Harris) er interessert i å se nærmere på muligheten
for et samarbeidsprosjekt innenfor etablering av DEM med høy nøyaktighet, samt
kvantifisering

Demonstrasjon

av unøyaktighet

i endelige analyser.

av ulike datamodeller

og -produkter.

Vi ble vist ulike datamodeller og -produkter, bl.a. deres Intemett-sider og en vannlinjemodell.
Møte med 'Water Resources’.
Terry Alexander presenterte USGS' (og dermed USAs) metoder for flomfrekvensanalyse. Her
er noen momenter:
0 I flomfrekvensanalysen bruker de ikke serier som er kortere enn 10 år. Er skeptisk til de
som er 10-20 år lange.
0

I USA bruker man konsekvent

Log Pearson Type III for flomfrekvensanalyser

(analyserer

opp til en SOO-årsflom) der man har måleserier. Dersom man i frekvensanalysen kommer
ut med positiv skew (dvs skjevhet), vekter man evt dette mot skew-kartet, eller man
0

0
0
0

bruker den skew som man finner på kartet (T. Alexander foretrekker å bruke kartet).
Skew map. I USA er det laget såkalte ”skew map’ som viser ’skew’—koeffisienten. Basisen
for disse skew-kartene er stasjoner med lange serier, og nedbørfelt med ulike areal. De

bruker kartene på alle typer areal.
Regionale flomfrekvensformler er laget på grunnlag av lange måleserier. Eksempel på en
slik regresjonsligning:
Q=14A°1*s°2. ”Alle” bruker disse regionale ligningene.
Både skew map og de regionale flomfrekvensligningene
gjelder for uregulerte elver. Det
er ikke helt avklart hvordan reguleringer skal håndteres.
USGS har samlet inn data fra såkalte flomrør (rør med kork som viser høyeste vannstand)

i en rekke mindre felt.
Spørsmål fra NVE - svar fra USGS:
0

Hva gjør dere langs elvestrekningen,
krysset?

eller i et møtepunkt?
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Hva hvis det er et vann i

0 Man vet QlOO ved utløpet (flomfrekvens

eller målestasjon).

QlO0 for sideelv vil også

tas fra regional flomfrekvensanalyse. Dette bli modellert i to omganger - hver
elvegrein for seg. Man bekymrer seg ikke for tidsforskyvningen. Bruker fornuftig
Vannføring i mindre sideelv når det er hovedelva som modelleres. Kartet vil vise
samlet høyeste vannstand. Skaper den ene elva ’backwatereffects’ i den andre, blir
dette gjeldende. Generelt gjelder at hvis det er brudd i elvesystemet, så deles den
hydrauliske

modellen (f. eks vann, magasin).

Er usikkerheter nevnt i rapporten?
0 Nei.
Er det gjort usikkerhetsanalyser på flomhøyden?
0 Nei.
Hva hvis det eneste kalibreringsgrunnlaget du har, er vannstanden for en 5-årsflom?
0 Mannings formel (Q=MARI) brukes for å kontrollere vannlinjer ved større flommer.
Bruker bunnhelning (for I) dersom man ikke har annet. Dette er et kjent problem - det
finnes litt for lite flomhøyder. På elveslettene antar man at det er 'sommertilstandef
-

dvs at på f.eks maisåkre modellerer man som om maisen er der, noe som gir en ruere
markoverflate

enn om maisen var høstet. Bruker altså ’worst case scenario’.

Setter dere noe kvalitetsstempel på rapportene og analysene?
0 USGS setter ikke kvalitetsstempel. Modellene er velbrukte og anerkjente, og de
regionale flomfrekvenser stoler man på. Prosedyren er den samme enten man har gode
eller dårlige data. Må benytte BPJ (Best Professional Judgement) der man ikke har
gode bakgrunnsdata,

men regner med at resultatet er bra likevel.

Hvordan håndterer dere flomverk?
0 1D hydraulisk modell ikke godt nok. I framtida vil man ha tilgjengelig DEM med 2 fots
nøyaktighet, og dette åpner for bruk av 2-dimensjonal hydraulisk modell.
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8.8

Tillegg —Møte med USGS i Tacoma,

26.03.99

Kontaktperson: Joseph L. Jones.

Bakgrunn for møtet: Før studieturen, og i løpet av studieturen, hørte og leste prosjektgruppa
om Jones' arbeid med digitale flomkart. Da Tacoma ligger nordvestre del av USA, ble dette
litt for langt unna Washington

DC og St. Louis til at prosjektgruppa

kunne avlegge et besøk

under studieturen. Jones sa seg imidlertid villig til å avsette noen timer i mars, da Ingjerd
Haddeland skulle til Seattle i annet ærend.

Arbeidet med flomkart i USGS, Tacoma.
Det overordnede

målet for gruppa som arbeider med å lage digitale flomkart hos USGS i

Tacoma, er å lage et 'Natural Hazard Map' som viser områder som er utsatt for ulike typer
naturkatastrofer, inkludert jordskjelv, flom o.a.

Oppdatering

av flomsonekart.

I USA er det nå på tide å oppdatere flomsonekartene, som begynner å bli gamle. FEMA
venter på endelig bekreftelse fra regjeringa om at de får tildelt USD 900 mill til å kartlegge
alle elver på nytt. Et typisk studieområde er 20-30 km, og koster USD 500 000 å gjennomføre
Det er spesielt oppmåling av tverrprofiler som er dyrt.
USGS-Tacoma mener FEMA må sette som krav at de nye kartene skal produseres digitalt (er
ifølge USGS-Tacoma ikke et krav fra FEMAs side foreløpig, men USGS håper det vil komme
inn i endelig versjon av FEMAs krav til utarbeidelse av de nye flomkartene), for å få et
produkt som er i tråd med tiden, og som også være billigere å oppdatere i neste omgang.
USGS-Tacoma har utviklet en metode for å oppdatere flomsonekart effektivt. De baserer seg
på eksisterende informasjon om hydrauliske forhold, og benytter digitale terrengmodeller og
GIS (ArcInfo) for å framstille flomflaten. De er av den formening at man ikke nødvendigvis
behøver måle opp alle tverrprofil på nytt. For mange av områdene som skal kartlegges på nytt

er det nivået på 100-årsflommen som har endret seg, og ikke de hydrauliske forhold. Bruk av
eksisterende

tverrprofil

og eksisterende

modeller vil redusere kostnadene

med oppdatering

av

flomkartene betraktelig (10-20 prosent av kostnadene ved et fullstendig
oppdateringsprosjekt).
Benytter man seg av nye flomfrekvensanalyser
og nye terrengmodeller
som har bedre kvalitet enn de kartene som eksisterte da de opprinnelige flomsonekartene ble

laget, vil man få et godt resultat.

Terrengmodeller.
USGS-Tacoma bruker terrengmodeller som utviklet med bakgrunn i 2-fots fotogrammetriske
kart. De bruker Arclnfo-pakken

TIN til å lage terrengmodellene,

og mener dette gir et mer

nøyaktig resultat enn å bruke ArcInfos Topogrid (Topogrid ser penere ut, men de foretrekker
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TIN på grunn av at resultateneda er mer riktige). Dette er kanskje noe å studerenærmerefor
GIS-folkene i NVE?

GIS-analyser.
Stikkord for GIS-analysen for å framstille flomsonekart:
Framgangsmâtetilsvarende NVEs
Cross-sectiondensity = 100
Polygon density = 0
Contour interval = 1

Softline
Boundary Polygon: Hardclip

m.
Presentasjon av NVEs flomsonekartprogra
Ingjerd HaddelandpresenterteNVEs flomsonekartprogram under en faglunsj. De 15-20
frammøtte viste interesse for arbeidet, og hadde mange relevante (og urelevante) spørsmål

som ble mer eller mindre godt besvart.
Annet.

'Modernizing FEMA’s Flood Hazard Mapping Program—A ProgressReport’ finnes på
følgende

web—adresse: hnp.'//wwwfema.

gov/libraI1/m.apm0d.pdf.

På USGSsitt kontor i Denver er det en statistikkgruppe som arbeider med en
odell for flomsonekart. Noe for oss?
totalusikkerhetsm
Inundation Maps Efficiently: Building on Existing Hydraulic
Flood
'Updating
Inforrnation and Modem Elevation Data with a GIS’ finnes på
/1rrp.'//wwwdwa

fonr. wr. usgs. pov/reports/jlood

Qis/.
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Vedlegg - Program for studietur
november 1998
Flood inundation

til USA,

mapping —delegation from Norway

Participants: 9 persons, technical experts and members of project group, the Norwegian flood
inundation

map project:

Hallvard Berg (Mr)
Ingebrigt Bævre (Mr)
Øyvind Høydal (Mr)
Lars Evan Pettersson (Mr)

Randi Pytte Asvall (Mrs)
Lars Grøttå (Mr)
Ingjerd Haddeland (Ms)
Astrid Voksø (Mrs)

Eli Øydvin (Mrs)
12 November:
9:00a
9:15-1 1:00

Delegation at FEMA Headquarters, 500 C Street, SW, Washington, DC
POC: Linda Matticks (202/646-2703)
Briefings on FEMA's Floodplain Management Program

11:30- 1:00p

Lunch

1:00p

Meet in FEMA lobby for trip to Baker Engineers in Alexandria, VA

3:00p
3:30p

Leave Baker Engineers for return trip to FEMA
Arrive at FEMA Hqs.

13 November:

Morning (9 am/11 am): Visit to US Army Corps of Engineers, Headquarters
U.S. Anny Topographic Engineering Center
POC: Jeff Morris (202/761-8679),
Lunch with Ernest F. Hubbard Jr and Bill Kirby at
Afternoon:

USGS,Reston

Meeting with USGS, Reston, Virginia
POC: Ernest F. Hubbard Jr (703/648-5312)

14 November:
Sightseeing in the Washington D.C. —area.

15 november

Departure Washington National with TW 439, 1735
arrival St Louis 1903
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Charles Mc Kenna (703/428-7133)

and Bill Kirby (703/648-5315)

16 - 17 November:
Meetings and excursion with:
US Army Corps of Engineers, St. Louis District
Illinois Department
USGS, Illinois

of Natural Resources

POCs: Sandy Clawson (314/331-8002)
Gary R. Dyhouse (3 14/33 1-8362)
POC: Mel Allison (217/782-4378)

AGENDA November 16, 1998
9 a.m. to Noon: Attend meeting with USACE —St. Louis
Lunch in St. Louis
Noon to 1 p.m.: Valmeyer, Illinois (including travel time)
1 p.m. to 2:30 p.m.
Visit Lock and Dam 26 & Grafton 3:30 p.m.to 5 p.m.:
7:30 p.m. to 9 p.m:
Meeting with USGS, Illinois at Pere Marquette Lodge
November
Tour Illinois

17, 1998
8 a.m. to Noon

River

Lunch at Quincy, Illinois

1 p.m. to 2 p.m.

Tour Mississippi River 2 p.m. to 5 p.m.
Retum to St. Louis.
The group is split:
Some (see names below) will stay in St. Louis from 17 - 18 november.
and some (see names below) will go to Rolla, Missouri
18 november:
The ‘Upper Mississippi

River System Flow Frequency

Study Task Force Meeting’.is

arranged

at the St. Louis airport Hilton Hotel. (see separat agenda)
POC: George Gitter (309/794-5387)
S.K.Nanda (309/794-5310)
Hallvard Berg (Mr) Ingebrigt Bævre (Mr) Øyvind Høydal (Mr) and
Lars Evan Pettersson (Mr) will attend the meeting.

The ‘Hazard and disaster Information Management Managers Workshop’ is arranged in
Rolla, Missouri at the USGS, Mid-Continent

Mapping Center

POC: James Felkerson (573/308-3725)
Randi Pytte Asvall (Mrs) Lars Grøttå (Mr) Ingjerd Haddeland

(Ms) Astrid Voksø (Mrs) and

Eli Øydvin (Mrs) will attend the workshop.
19 november
Meetings with USGS, Rolla, Missouri.
POC: James Felkerson (573/308-3725)
USGS, National Mapping Division POC: James Felkerson
USGS, Water Resources Division POCs: Rodney Southard, Jim Barks

8:30 a.m - lunch: Discussions with USGS
after lunch - 2 p-m. : closeout session
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