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Sammendrag 
Det er utarbeidet flomsonekart for Trysilvassdraget mellom Innbygda og Nybergsund, 
en strekning på ca 10 km. Flomsonekart viser vanndekket areal ved flom.  
 
Flomberegningene er basert på en måleserie på 88 år fra vannmerket ved  Nybergsund 
og det er forutsatt at vannføringen er lik for hele analysestrekningen. Vannføring for 
middel, 10, 20, 50, 100, 200 og 500-års flommen er gjengitt. 
 
Vannlinjeberegninger er gjennomført for å finne vannstanden langs elva ved de ulike 
flommene. Modellen Mike 11 er benyttet med kalibreringsdata blant annet fra 
storflommen i 1995. Elva er slak og stilleflytende på strekningen, med enkelte trange 
partier og noe større fall og vannhastighet. Beregningene har ikke vært kompliserte og 
datagrunnlaget har vært godt. 
 
Flomsonene er konstruert og tegnet ut ved hjelp av GIS. En flomstørrelse er 
presentert på hvert kart. Lavereliggende områder som ikke står i direkte kontakt med 
vannet i elva er skravert på kartene. Noen av disse vil trolig fylles med vann under 
flom på grunn av høyere grunnvannstand, men ikke nødvendigvis alle.  
 
Det er samlet inn tilgjengelig informasjon om problemer knyttet til isgang og erosjon 
på elvestrekningen. 
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1 Innledning 
 
1.1 Formål 
 
Målet med kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av flomfare til bruk i arealplanlegging og 
byggesaksbehandling. Kartleggingen vil også gi bedre kunnskap i forbindelse med beredskap mot 
flom, samt bedre grunnlag for flomvarsling og planlegging av flomsikringstiltak. 
 
 
 
1.2 Bakgrunn 
 
Flomtiltaksutvalget (NOU 1996:16) anbefalte at det skulle etableres et nasjonalt kartgrunnlag, kalt 
flomsonekart. Dette skulle gjøres for de vassdragsnære områder i Norge med størst skadepotensial ved 
flom. Utvalget anbefalte en detaljert, digital kartlegging. 
 

I Stortingsmelding nr 42 (OED 1996-97) går det fram at regjeringen ønsker flomsonekartlegging i tråd 
med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget. Regjeringen vurderer bedre styring av arealbruken som det 
viktigste tiltaket for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt nivå. Denne vurderingen fikk sin 
tilslutning ved behandling i Stortinget. 

 
Det er satt i gang et større prosjekt for flomsonekartlegging i regi av NVE. Prosjektet startet opp i 
1998 og det er utarbeidet en plan som viser hvilke elvestrekninger som skal kartlegges. Strekningene 
er valgt etter vurdering av skadepotensial. Totalt skal 188 delstrekninger kartlegges, dette utgjør ca. 
1750 km elvestrekning. 
 
 
 
1.3 Beskrivelse av analyseområdet 
 
Området som er kartlagt ligger langs Trysilelva, mellom Innbygda og Nybergsund (fig 1.1). Lengst 
nord i analyseområdet ligger sagbruket Trysil Tre helt ned mot elvas vestside. Umiddelbart sydenfor 
ligger Innbygda på østsiden, med sine sentrumsfunksjoner, næringsbebyggelse, bolighus og 
infrastruktur. Rapportens forsidebilde viser Innbygda under storflommen 2. juni 1995. Lenger sør 
ligger spredt bebyggelse tett inntil elva flere steder, helt ned til tettstedet Nybergsund. Langs hele 
elvestrekningen er både bebyggelse og riksvei svært flomutsatt. Elvestrekningen som er kartlagt er ca. 
10 km lang.  
 
 
 

2 Datainnsamling  
 
2.1 Metode og databehov 
 
Det er gjort en analyse av hvor store og hvor hyppige flommer som kan forventes i vassdraget. Dette 
er gjort ved hjelp ved en statistisk analyse av historiske flommer som har opptrådt. De hydrologiske 
grunnlagsdataene er vannstandsregistreringer og utledet vannføring fra nærliggende vannmerker i elva.  
 
Det er gjennomført vannlinjeberegninger for å beregne hvor høy vannstand de ulike flommene gir 
langs elva i analyseområdet. En hydraulisk modell som blant annet tar hensyn til elvas geometri og 
fallforhold er benyttet i vannlinjeberegningene. For en endimensjonal modell er grunnlagsdataene for 
beregningene tverrprofiler av elva og avstand mellom tverrprofilene. Nødvendige kalibreringsdata for 
modellen er innmålt vannstand langs elva ved flere kjente vannføringer. 
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Figur 1.1 Trysilelva fra Innbygda til Nybergsund, oversikt over analyseområdet 
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De beregnede flomhøydene tegnes til slutt inn på kart, der de oversvømte områdene, flomsonene, 
avmerkes. Grunnlagsdata for uttegningen på kart er digitale kartdata.  
 
 
 
2.2 Hydrologiske data 
 
2.2.1 Flomfrekvensanalyser 
Flomanalyser for Trysilvassdraget viser at vårflommene er dominerende (Holmqvist 1999). 
Vannmerket ved Nybergsund har en måleserie på 88 år og  vannføringskurven er kontrollert ved en 
flom på hele 668 m3/s. Denne flomvannføringen har et gjentaksintervall på ca 100 år og avviket 
mellom kontrollmåling og beregnet vannføringskurve var mindre enn 1%.  
 
Under gjengis beregnet vannføring ved økende gjentaksintervall for flommer ved vannmerket 
Nybergsund (Holmqvist 1999). Verdiene refererer til middelvannføringen over døgnet, men det er 
liten forskjell på døgnmiddel og kulminasjonsverdi (høyeste vannføring) i Trysilelva ved Nybergsund. 
 

Tabell 2.1 Vannføring ved økende gjentaksintervall 
Gjentaksintervall [år] Vannføring [m3/s] 

Middelflom 328 
10års-flom 470 
20års-flom 530 
50års-flom 610 

100års-flom 670 
200års-flom 740 
500års-flom 820 

 
 
 
2.2.2 Vannføringer og vannstander til kalibrering 
Det er målt opp vannstander som brukes til kalibrering av hydraulisk modell. Tilhørende vannføringer 
er registrert ved vannmerket i Nybergsund. Tabell 2.2 gjengir dato og vannføring for 
kalibreringsvannstander. Flommen 2.6.1995 refererer til kulminasjonsverdien av flommen, fordi det er 
denne som tilsvarer de flomvannstandene som ble observert og innmålt. 
 

Tabell 2.2 Tidspunkt og vannføring for kalibreringsvannstander 
Dato Vannføring [m3/s] 

2.6.1995 760,0 
27.5.1999 264,5 
7.7.1999 96,5 

 
 
 
2.3 Topografiske data 
 
2.3.1 Tverrprofiler 
Trysilelva er en stilleflytende elv med fall på ca 0,01% mellom Innbygda og Nybergsund. Hydraulisk 
betegnes derfor elva som slak og strømningen som underkritisk. Ved underkritisk strømning vil 
nedstrøms oppstuing, oppdemming og innsnevringer innvirke på vannstanden lenger opp i elva. 
 
Trysilelva har svært lite fall mellom Trysil Tre og  Kvernmo (fig 1.1) Profilnummerene på denne 
strekningen går fra 1a til 7 (fig 2.1). Rett før utløpet til Øråa, profil 7-8, går elva igjennom et trangere 
parti for deretter å utvide seg, bunndybden er også mindre her. På denne strekningen faller vannlinja 
brattere. Mellom Tørrmo og Melby, profil 11 og 15  er det stor forskjell på elvetverrsnittene og 
vannlinja faller stedvis relativt bratt. Lenger sør er det igjen svært lite fall ned mot Nybergsund.  
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Figur 2.1 Lokalisering av oppmålte tverrprofil samt noen fiktive hjelpeprofiler 
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Tre bruer krysser elva på strekningen, to ved Innbygda og en ved Nybergsund. Bruene snevrer inn 
elvetverrsnittene noe, men fordi dybden er god, er ikke den hydrauliske kapasiteten under broene noe 
problem under flommer. Under 1995-flommen, var det god klaring mellom underkant bru og vannflate 
for alle bruene. Ingen av bruene medførte oppstuing av betydning. Det er ingen flomvoller på 
strekningen.  
 
Plassering av oppmålte tverrprofiler i Trysilelva ble bestemt etter vurdering av elva på kart og i felt. 
Profilene er plassert der elva utvider seg eller innsnevres. Profiler ble også plassert der vannlinjen har 
knekkpunkter. 
 
Plott av de 23 tverrprofilene er dokumentert (Fjellanger Widerøe 1998). Her beskrives også metode og 
feilkilder i oppmålingen av tverrprofilene. Plasseringen av tverrprofilene vises i fig 2.1. 
 
 
 
2.3.2 Digitale kartdata 
NVE er part i Geovekstprosjektet Trysil. På bestilling fra NVE ble det kartlagt detaljert høyde for 
strekningen fra nord for Innbygda til sør for Nybergsund opp til kote 357. Dataene er datert 5.7.1999 
fra Statens kartverk. Høydedata ble levert som koter med 1 meter ekvidistanse noe høyere enn kote 
357 og 5 meter for resten av kommunen. I tillegg ble veisituasjon og elvekant levert med høyde på 
knekkpunktene. Elvesystemet og situasjon som veier og bygninger har en nøyaktighet tilsvarende 
1:5000. 
 
Det er generert en digital terrengmodell i GIS for området med detaljert høyde. Programvaren ArcInfo 
med modulene TIN og GRID er benyttet. I tillegg til koter og terrengpunkter er det benyttet andre 
høydebærende data som terrenglinjer (veikant, elvekant og innsjø med høyde), til oppbygging av 
terrengmodellen. Terrengmodellen er et raster med celler på 5 x 5 meter. Hver celle har fått generert 
en høydeverdi i analysen. 
 
 
 
2.4 Registrering av vannstander til kalibrering 
 
Storflommen i 1995 er den største observerte flommen i løpet av 88 års måleperiode for vannmerket 
ved Nybergsund. Vannstanden under flomtoppen ble avmerket en rekke steder langs 
analysestrekningen og ble senere målt inn. Trysil kommune merket av flere høyder, det samme gjorde 
Statens Vegvesen  og NVE. Da denne flomepisoden inntraff var det imidlertid ikke planlagt 
hydraulisk modellering av elva. De høydene som ble merket og målt inn er derfor noe mangelfulle i 
forhold til det som hadde vært ideelt for kalibrering og hydraulisk modellering.  
 
Flomhøyder fra 1995-flommen er innsamlet og vurdert i forhold til kvalitet. Deretter er registrerte 
flomhøyder tilegnet det nærmeste oppmålte tverrprofilet i elva. Flomhøydene ved de ulike 
tverrprofiler fra 2. juni 1995 er vist i tabell 2.3. 
 
Ved to vannføringer under vårflommen i 1999, ble vannlinjer avmerket og innmålt av Trysil 
kommune. Kommunen benyttet egne fastmerker som høydegrunnlag når vannlinjene ble innmålt. 
Tverrprofilnummer, dato, vannføring og høyde på vannspeilet for kalibreringvannføringene er gitt i 
tabell 2.3. Profilnumrene refererer til de samme profilene som gitt i  vedlagt flomsonekart og fig 2.1. 
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Tabell 2.3 Innmålte flomhøyder for ulike tverrprofilnummer og vannføringer (NGO høyder) 
 

Profilnummer 
 

Vannføring 
7.7.1999 

Q=96,5 m3/s 

Vannføring 
27.5.1999 

Q=264,5 m3/s 

Vannføring 
2.6.1995 

Q=760,0 m3/s 
1 352,33  353,67 356,38 
2 352,31  353,64  

24 (ny bru Innbygda) 352,29  353,64 356,23 
3 352,28  353,61 356,23 
4 352,22  353,56  
5 352,21  353,53  
6 352,18  353,47  
7 352,15  353,43  
8 351,73  352,97  
9  352,97  

10 351,71 352,96 355,53 
11   355,53 
12    
13 351,47 352,55  
14 351,31 352,44  
15 351,19 352,28  
16 351,16 352,28 354,62 
17 351,11 352,23 354,62 
18 351,08 352,20 354,55 

19 (bru Nybergsund) 351,05 352,18 354,32 
20    
21  352,15  
22 350,98 352,04  
23   354,12 

 
 
 
 
2.5 Andre data 
 
Under flommen i 1995 ble det tatt flybilder som viser utbredelsen av flomvannet da flomtoppen var på 
sitt høyeste.  Flybildene er benyttet til digitalisering av utbredelsen av flommen rundt Innbygda og 
Nybergsund. Sammenholder man den digitaliserte utbredelse med flybildene synes det klart at 
nøyaktigheten på den digitaliserte utbredelse ikke er like god overalt. Flybildene gir likevel viktig 
tilleggsinformasjon, blant annet om hvilke lavpunkt områder som fylles med vann under flom. 
 
 
 

3 Vannlinjemodellering  
 
3.1 Kalibrering av modellen  
 
Modellen Mike 11 er benyttet til vannlinjeberegningene. De oppmålte tverrsnittene er hovedsakelig 
benyttet uforandret i modellen. Det foreligger ikke opplysninger eller målinger som gir grunnlag for å 
anta at deler av tverrsnittene er inaktive og derfor burde reduseres. Under store flommer er det 
forutsatt at  oversvømte område utenfor elveleiet, vil ha liten eller ingen vannhastighet. Derfor er 
tverrsnittene heller ikke forlenget innover land for den hydrauliske modelleringen. Tillegget i 
vannføring fra småbekkene langs analysestrekningen er neglisjerbart. Vannføringen i modellen er 
derfor like stor langs hele analysestrekningen. 
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Under kalibrering viste det seg at den laveste vannføringen (Q=96,5 m3/s) ikke kunne benyttes til 
kalibrering av modellen for Trysilelva. En tilpasning til denne vannlinjen gir svært lave M, 
Manningstall (stor friksjon/ruhet). Disse ruhetene gir ikke riktig vannspeil ved høyere vannføringer. 
Derfor er bare de to høyeste vannføringene (tabell 2.2) benyttet i kalibreringen.  
 
 
 

 
Figur 3.1 Oppmålt vannstand sammenholdt med simulert vannstand for kalibrering av modell 

 
 
 
For å bedre tilpasningen under kalibrering ble det lagt inn 3 fiktive tverrsnitt  7a, 7b og 14a (fig. 2.1). 
Tverrsnitt 9 er gjort bredere enn det i virkeligheten er. Fiktive tverrsnittene er tverrprofil som ikke er 
målt opp i felt, men er konstruert på grunnlag av naboprofiler, kart og skjønn. 
 
Brufunksjonen i Mike 11 er ikke benyttet i modelleringen. Bruene er så høye og snevrer inn 
tverrsnittet så lite, at de er antatt å virke som andre ordinære tverrprofil. 
 
Mike 11 har ingen automatisk måte å beregne ekspansjons- og  kontraksjonstap mellom to 
elvetverrsnitt med stor forskjell i strømningsareal (Danish Hydraulic Institute 1995,1996). Man må 
bruke funksjonen ”weirs” for å få med disse tapene. Denne funksjonen er ikke benyttet her, fordi det 
ikke finnes tilstrekkelig data til å få kalibrert funksjonen. All kalibrering, alle energitap er derfor 
modellert ved hjelp av Manningstallet. Dette er derfor ”unaturlig lavt” (French 86) særlig rundt de 
hydraulisk uryddige strekningene der de fiktive tverrsnittene er lagt.  
 
Den ferdig kalibrerte modellen samsvarer bra med de målte punktene på vannspeilet ved de to 
kalibreringsvannføringene. På de mest uryddige strekningene, hydraulisk sett, er avviket opp til 12 cm. 
Fordi høyeste kalibreringsvannlinje skriver seg fra en flom tilsvarende 200 års flommen, er kvaliteten 
på de beregnede vannlinjene totalt sett svært god. I figur 3.1 vises kalibrert vannlinje sammenholdt 
med innmålte vannstander for kalibreringsvannføringene. 
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3.2 Resultater av vannlinjeberegningene 
 
Den ferdig kalibrerte modellen er benyttet til å beregne høyden på vannspeilet for flommer med 10, 
20, 50, 100, 200 og 500 års gjentaksintervall. 
 
 

Tabell 3.1 Vannstand (NGO) ved hvert profil for stigende flomstørrelser og gjentaksintervall 
profil nr 10års flom 20års flom 50års flom 100års flom 200års flom 500års flom 

1 355.01 355.34 355.73 355.98 356.29 356.63 

2 354.94 355.26 355.65 355.90 356.20 356.53 

24 354.90 355.22 355.61 355.86 356.16 356.49 

3 354.88 355.20 355.59 355.83 356.14 356.47 

4 354.82 355.14 355.54 355.78 356.09 356.42 

5 354.77 355.09 355.48 355.72 356.03 356.35 

6 354.76 355.08 355.47 355.71 356.02 356.35 

7 354.65 354.97 355.35 355.58 355.88 356.21 

7a 354.44 354.75 355.13 355.35 355.65 355.96 

7b 354.37 354.69 355.06 355.28 355.58 355.89 

8 354.21 354.53 354.91 355.12 355.42 355.73 

10 354.21 354.53 354.92 355.13 355.43 355.75 

11 354.13 354.46 354.84 355.04 355.34 355.65 

12 354.04 354.36 354.74 354.94 355.23 355.53 

13 353.68 354.00 354.36 354.53 354.82 355.11 

14 353.43 353.77 354.16 354.33 354.63 354.94 

14a 353.38 353.73 354.12 354.29 354.59 354.90 

15 353.41 353.76 354.15 354.32 354.62 354.94 

16 353.32 353.68 354.06 354.23 354.53 354.84 

17 353.29 353.64 354.03 354.20 354.50 354.81 

18 353.20 353.56 353.95 354.10 354.41 354.71 

19 353.11 353.47 353.85 354.00 354.30 354.60 

20 353.04 353.40 353.78 353.92 354.22 354.52 

21 352.97 353.32 353.70 353.84 354.13 354.43 

22 352.90 353.3 353.68 353.81 354.11 354.41 

23 352.87 353.22 353.59 353.71 354.00 354.29 

 
 
 
Vannstanden ved de ulike profil og gjentaksintervall er gitt i tabell 3.1. Disse høydene er benyttet til å 
tegne ut oversvømmet areal vist i  flomsonekart  for Trysilelva (vedlegg og figur 4.1-4.3).  
 
 
 

4 Flomsonekart 
 
4.1 Generering av flomsoner 
 
Flomsonen er generert ved bruk av GIS (ArcInfo). For hver flom er vannstanden i tverrprofilene gjort 
om til en flomflate. Mellom tverrprofilene er flaten generert ved lineær interpolasjon. Tverrprofilene er 
forlenget ut til grensen for analyseområde før flatene genereres. Det er lagt inn hjelpelinjer mellom de 
oppmålte profilene for å sikre en jevn flate mellom profilene. Flatene har samme utstrekning og 
cellestørrelse (5 x 5 meter) som terrengmodellen.  
 
Flatene kombineres med den digitale terrengmodellen. Alle celler der celleverdien i flomflaten er 
større enn i terrengmodellen blir definert som vanndekket areal. Dette medfører at lavpunkt områder 
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som ikke har direkte kontakt med flomsonen langs elva også blir definert som vanndekket areal. 
Grensene for flomsonene er generalisert og glattet innenfor 5 meter og flater under ca. 75 m2 er fjernet. 
 
 
 
4.2 Vurdering av flomsonene 
  
Trysil kommune har fått flomsonen for en 10 års flom og en 200 års flom til kontroll. Kommunen 
meldte tilbake om noen uriktige lavpunkt-områder og noen områder som uriktig fremstod som tørre i 
kartutkastet. Kommunens kommentarer er innlemmet i de endelige flomsonene. Kommunene hadde 
ingen kommentarer på flomsonen for 10 års flommen. Innspill fra kommunen på lavereliggende 
områder på 200 års flommen, er benyttet når samme områder skulle vurderes for de andre tilsvarende 
flommer (100 og 500 års flom). I tillegg har NVE digitalisering av flomarealet (flommens utbredelse) 
fra flommen i 1995 (kap 2.5) som hjelp. Selv om nøyaktigheten ikke er god nok, har det gitt en 
indikasjon på hvilke lavpunkt områder som blir oversvømt ved en ekstrem flom.  
 
 
 
4.3 Flomsonekartene 
 
Det er utarbeidet en flomsone for flom med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Disse 
finnes på digital form og kan også tegnes ut på kart. Vedlagt 2 kartblad for Innbygda og Nybergsund. 
Målestokken er 1:15000 og viser flomsonen for 100 års flommen i kombinasjon med elvesystemet, 
veier, bygninger og 5 meters høydekurver. Flateutbredelsen av alle flommene uten situasjon vises i 
figur 4.1 – 4.3. Beregnet oversvømt areal for alle flommene er vist i tabell 4.3. 

 
Flomsonene er kvalitetskodet og datert i henhold til SOSI – standard. Lavpunkter er kodet og skravert 
på kartet spesielt. Alle flomutsatte flater er kodet med datafeltene FTEMA = 3280 og flomaar = 
gjentaksintervall. 
 
 

Tabell 4.3 Flomutsatt areal – total areal og lavpunkter 
Gjentaksintervall [år] Flomutsatt areal 

Totalt [dekar – daa] 
Flomutsatt areal 
Lavpunkter [daa] 

10års-flom 1000 52 
20års-flom  1190 48 
50års-flom 1373  78 

100års-flom 1504  78 
200års-flom  1766 124  
500års-flom 1929 60  
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Figur 4.1 Flateutbredelse ved 10 og 20 års flommen 
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Figur 4.2 Flateutbredelse ved 50 og 100 års flommen 
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Figur 4.3 Flateutbredelse ved 200 og 500 års flommen 
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5 Andre forhold 
 
5.1 Is 
 
Isganger og problemer med is langs Trysilelva er kjent som et problem noen kilometer nordafor 
Innbygda. For analysestrekningen er det ikke registrert spesielle problemer knyttet til is. 
 
 
 
5.2 Massetransport, erosjon og sikringstiltak 
 
Det avsettes sand og grus som bygger seg opp til en ør i det stilleflytende partiet av elva ved sørenden 
av Innbygda. Det er tatt ut masse fra denne øra tidligere, men øra har liten betydning for vannstanden 
rundt Innbygda i flomsituasjoner.  
 
Mindre, lokale erosjonskader er observert enkelte steder der vannhastigheten er stor under flom, men 
det er ikke kjent at analysestrekningen har vært utsatt for større erosjonskader. Det er ikke utført flom- 
eller erosjonssikringstiltak på strekningen. Flomsikringstiltak planlegges og utredes for tiden av NVE,  
blant annet en flomvoll ved Innbygda. Utvidelse av trange partier i elva blir også bli vurdert (foreløpig 
plan: NVE 2000).  
 
 
 
6 Usikkerhet 
 
6.1 Usikkerhet i metode og datagrunnlag 
 
6.1.1 Flomberegninger 
Flomanalysen har hovedsakelig to feilkilder. Det ene kilden til feil ligger i om sammenhengen mellom 
målt vannstand og utledet vannføring ved Nybergsund er god. Dette forutsetter en entydig 
sammenheng mellom vannstand og vannføring ved målepunktet og mange nok og store nok 
kontrollmålinger for å konstruere avløpskurven. Begge disse forholdene vurderes til å være godt 
ivaretatt. 
 
Den andre feilkilden i flomanalysene ligger i om flomregistreringsperioden er tilstrekkelig lang til å 
kunne estimere store flommer som inntreffer sjelden. Også dette forhold synes godt ivaretatt med en 
registreringsperiode på 88 år for vannmerket ved Nybergsund. 
 
 
 
6.1.2 Vannlinjer 
For vannlinjemodelleringen er tilstrekkelig kalibreringsdata, innmålte vannstander langs elva med 
tilhørende kjent vannføring, det viktigste for å få en god modellering av vannstander ved ulike 
flommer. Her ansees kalibreringsdataene som gode, siden 1995 flommen tilsvarer omtrent en 200-års 
flom. 500 års flommen er ca 10% større enn største kalibreringsflom, men beregnet vannstand for 
denne flommen antas likevel til å være av god presisjon. 
 
Det er viktig at tverrprofilene beskriver elvegeometrien godt, dvs at det er målt opp profil der 
vannlinja blir merkbart brattere eller slakere. I tillegg bør det være profil der elva blir bredere eller 
smalere og profiler som beskriver dybde og bredde på elva på de stilleflytende områdene. Profilene er 
tett nok og godt plassert, men det kunne vært ønskelig med noe flere profil  rundt de trangeste partiene 
i elva. Beregningene har ikke vært kompliserte og inneholder ingen spesielle usikkerhetsmomenter 
utover de som er nevnt. 
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De kalibrerte vannlinjene og markerte flomsonene har minst usikkerhet og størst presisjon nær de 
oppmålte punktene fra 1995-flommen. Det vil si i områdene rundt Innbygda sentrum, rundt Melgård 
og fra Melby og sørover til nedenfor Nybergsund (fig 1.1). På disse strekningene antas vannlinjene å 
ha en presisjon på ca (pluss/minus) 30 cm, basert på en vurdering av kalibreringsresultatene. På resten 
av elvestrekningen er presisjonen grovt anslått til å være halvparten så god. 
 
 
 
6.1.3 Kart 
Nøyaktigheten i de beregnete flomsone er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data, 
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i terrengmodellen. I 
flomsoneanalysen som ble gjennomført i HYDRA-programmet (Sælthun N.R 2000) ble flomsoner 
beregnet på grunnlag av ulik detaljering av terrengmodeller i 9 analyseområder, blant annet Trysil. Et 
av resultatene er at koter med 5 meters ekvidistanse er for dårlig grunnlag for detaljert kartlegging av 
flomsoner. Hele analyseområdet i Trysil er dekket av detaljert høyde og sammen med høydebærende 
informasjon fra vei- og elvekant er terrengmodellen generert på grunnlag av detaljerte data. 
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