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Forord 
 
Det skal etableres et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har 
størst skadepotensial. Hovedmålet med kartleggingen er forbedret arealplanlegging og 
byggesaksbehandling i vassdragsnære områder, samt bedre beredskap mot flom.  
 
Denne rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen av Glomma fra Strandfossen og ned 
til Braskereidfoss, en strekning på 33 km. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger 
og vannlinjeberegninger. 
 
En særlig takk til Terje Bakken ved Elverum kommune for velvillig innstilling og nøyaktig 
arbeid i forbindelse med innsamling av kalibreringsdata og kontroll av ferdige kart. 
  
 
 
Oslo, mai 2001 
 
 
 
Kjell Repp 
avdelingsdirektør 
         Eli K. Øydvin 
         fung. prosjektleder 
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Sammendrag 
 
Det er utarbeidet flomsonekart for Glomma ved Elverum og Heradsbygd. Området strekker 
seg fra Strandfossen kraftverk i nord og ned til Braskereidfoss i sør, en strekning på ca 33 km. 
Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. 
 
Flomberegningene for Glomma er basert på vannføringsobservasjoner fra Elverum 
målestasjon. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer for gjentaksintervaller på 10, 20, 50, 
100, 200 og 500 år ved tre steder. Disse er ved Strandfossen, Skjefstadfoss og Braskereidfoss 
kraftverk. Datagrunnlaget for flomberegningene klassifiseres som godt. 
 
Det er utført vannlinjeberegninger ved hjelp av edb-programmet MIKE 11 for å finne 
vannstandene ved de ulike flommene langs den aktuelle strekningen. Modellen er kalibrert 
etter flomhøydene fra 1995 flommen og fra pinsehelgen i 1999. Kvaliteten på 
vannlinjeberegningene anses for å være god. 
 
Flomsoneanalysen er konstruert og tegnet ut på kart ved hjelp av GIS. Lavtliggende områder 
(lavpunkter) som ikke har direkte forbindelse med vannet i elva, er markert på kartet med 
skravur. Noen av disse områdene vil trolig fylles med vann under flom på grunn av høy 
grunnvannstand, men ikke nødvendigvis alle.  
 
Ved Leiret er det særlig ved Prestøya nord og Grindalen gård gård det er oversvømte arealer 
av noe størrelse. Området oppstrøms Nybrua på østsiden av Glomma er også flomutsatt. 
Bruene i sentrum er utsatt ved flommer større enn 200 års flom. Vannstanden vil gå oppunder 
brubjelkene på Glombrua (RV 25) allerede ved en 100 års flom. Selve brubjelkene er formet i 
en bue slik at det er fortsatt fribord under brudekket opp mot 200 årsflom. 
 
Ved Heradsbygd vil flomverket sikre en 100 års flom. Arealer bak flomverk som ikke er i 
direkte kontakt med elva, defineres som ordinær flomsone hvis flomverket har mindre 
overhøyde enn 0.5 m. Ved 200 års flom vil sikkerhetsmarginen være lavere enn dette og 
arealet bak flomverket defineres som oversvømt. 500 års flommen vil gå over flomverket. 
Totalt for hele analyseområdet er ca. 7458 km2 areal oversvømt ved 500 års flom. 
 
Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som 
ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Ved detaljplanlegging 
og ved dele- og byggesaksbehandling må en ta hensyn til at også flomsonekartene har 
begrenset nøyaktighet. Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på 
terrenget sjekkes mot de beregnede flomvannstandene i tverrprofilene. Profilene er avmerket 
på flomsonekartet og den beregnede vannstand antas lik langs hele tverrprofilet. Primært må 
en ta utgangspunkt i de beregnete vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. 
En sikkerhetsmargin på + 50 cm skal alltid legges til ved praktisk bruk. En må spesielt huske 
på at for å unngå flomskade må  dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet også fungerer 
under flom. 
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1. Innledning 
 
1.1 Formål 
 
Hoved målet med kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av flomfare til bruk i 
arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskap mot flom. Kartleggingen vil også gi 
bedre grunnlag for flomvarsling og planlegging av flomsikringstiltak. 
 
1.2 Bakgrunn 
 
Flomtiltaksutvalget (NOU 1996:16) anbefalte at det etableres et nasjonalt kartgrunnlag – 
flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har størst skadepotensial /1/. Utvalget anbefalte 
en detaljert digital kartlegging.  
 
I Stortingsmelding nr 42 (1996-97) gjøres det klart at regjeringen vil satse på utarbeidelse av 
flomsonekart i tråd med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget. Satsingen må ses i 
sammenheng med at regjeringen definerer en bedre styring av arealbruken som det absolutt 
viktigste tiltaket for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt nivå. Denne vurderingen 
fikk sin tilslutning også ved behandlingen i Stortinget. 
 
Det er satt i gang et større prosjekt for kartlegging av de mest flomskadeutsatte strekningene i 
Norge. Etter behandling av St.meld nr 42,ble prosjektet igangsatt i 1998. Strekningene er 
valgt ut fra størrelse på skadepotensial. Totalt er det 129 delstrekninger som skal kartlegges. 
Dette utgjør ca. 1250 km elvestrekning. 
 
1.3 Avgrensing av prosjektet 
 
Området som skal kartlegges strekker seg fra Strandfossen kraftverk i nord og ned til 
Braskereidfoss i sør, en strekning på ca 33 km (fig. 1.1). De viktigste tettstedene langs denne 
strekningen er Elverum og Heradsbygd. Ellers er det mye spredt bebyggelse på begge sidene 
av Glomma. 
 
Ved Strandfossen renner Glomma over et fast overløp og videre forbi kraftverket i det gamle 
elveleiet. Like nord for Heradsbygd ligger Skjefstadfoss kraftverk som består av 6 klappluker 
i tillegg til et fast overløp. Braskereidfoss kraftverk ligger i nedre ende av det planlagte 
flomsonekartområdet, og består av 3 segmentluker og et overløp som kontrollerer overvannet 
i tillegg til det som går i produksjon. Alle tre er elvekraftverk med en svært liten 
magasinkapasitet og flomdempingsevne.  
 
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Glomma. Vannstander i sidebekker/-elver 
og oversvømmelse som følge av disse beregnes ikke. Virkningen av andre vassdragsrelaterte 
faremomenter som isgang, erosjon og utrasinger er ikke gjenstand for tilsvarende analyser. 
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Figur 1.1 Oversiktskart over prosjektområdet.  
 
 
1.4 Prosjektgjennomføring 
 
Dette delprosjektet for Elverum er gjennomført med Kai Fjelstad som prosjektleder. Alle 
faglige aktiviteter (flomberegning, vannlinjeberegning og flomsoneanalyse) er utført ved at 
minst en person i tillegg har stått som kontrollør/kvalitetssikrer (ks). Flomberegning er utført 
av  Lars Evan Petterson(ks), vannlinjeberegning av Kai Fjelstad og Øyvind Armand 
Høydal(ks), flomsoneanalyse og kartfremstilling av Søren E. Kristensen og Astrid Voksø(ks). 
Randi Pytte Asvall har bidratt om is og erosjonsproblematikken. I tillegg har NVE Region Øst 
på Hamar ved Odd Arne Haarseth gitt innspill til sluttresultatet. Hallvard Berg er sentral 
prosjektleder og ansvarlig for prosjektet. 
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2. Datainnsamling 
 
2.1 Metode og databehov 
 
Et flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike 
gjentaksintervall. I tillegg til kartene utarbeides det også lengdeprofiler for vannstand i elva. 
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som skal kartlegges. 
Andre vassdragsrelaterte faremomenter som isganger, erosjon og utrasinger er ikke gjenstand 
for tilsvarende analyser, men det tas sikte på å synliggjøre kjente problemer av denne art i 
tilknytning til flomsonekartene. 
 
Metoden inkluderer detaljkartlegging av terreng og profiler i elva, flomberegning, 
vannlinjeberegning og beregning av flomflater vha terrengmodell. 
 
I en flomberegning beregnes aktuelle vannføringer i området for flommer med 
gjentaksintervall hhv. 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Dataene om vannføring og elveløpets 
egenskaper benyttes i en hydraulisk modell som beregner vannstander for hver vannføring 
(vannlinjer). For kalibrering av modellen bør det fortrinnsvis finnes opplysninger om 
vannføringer og flomvannstander lokalt fra kjente historiske flommer. Av vannlinjen utledes 
en vannflate som kombineres med en digital terrengmodell i GIS som beregner oversvømt 
areal (flomsonen).  
 
2.2 Hydrologiske data 
 
2.2.1 Flomfrekvensanalyse 

Flomfrekvensanalysen for Glommavassdraget viser at store flommer stort sett opptrer i april - 
juli i forbindelse med snøsmeltingen /2/. Flomanalysen for Elverum og Heradsbygd er 
primært basert på flomverdier fra Elverum vannmerke (stasjonsnummer 2.604). Det er 
beregnet kulminasjonsvannføringer for gjentaksintervaller på 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år 
ved tre steder i Glomma. Disse er ved Strandfossen, Skjefstadfoss og Braskereidfoss 
kraftverk. Under gjengis kulminasjonsvannføringer for de ulike gjentaksintervallene.  
 
Tabell 2.1. Kulminasjonsvannføringer ved ulike gjentaksintervall for delprosjekt Elverum 

 Middel flom 
(m3/s) 

10 års flom 
(m3/s) 

20 års flom 
(m3/s) 

50 års flom 
(m3/s) 

100 års flom 
(m3/s) 

200 års flom 
(m3/s) 

500 års flom 
(m3/s) 

Strandfossen 1420 1960 2215 2542 2812 3067 3436 
Skjefstadfoss 1424 1965 2222 2549 2820 3076 3447 
Braskereidfoss 1438 1985 2243 2574 2847 3106 3480 
 
2.2.2 Kalibreringsdata 

For å kalibrere vannlinjeberegningsmodellen er det viktig at målt vannføring og vannstand har 
verdier som stemmer overens. I etterkant av flommen i 1995 ble flomvannstandene målt inn 
langs Glomma. Kulminasjonsvannføringen for 95-flommen ved Elverum ble anslått til å være 
3350 m3/s. Det finnes også registrerte flomhøyder fra flommer før 1995. Disse er ikke 
benyttet til kalibrering på grunn av usikkerhet knyttet til endringer i og langs Glomma i 
ettertid. De siste registrerte flomhøyder ble gjort i pinsehelgen 1999 av Elverum kommune, 
hvor det ble målt en vannføring på 1524 m3/s. Flomhøydene fra 1995 flommen og fra 
pinsehelgen 1999, danner grunnlaget for kalibrering av vannlinjeberegningene i modellen. 
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2.3 Topografiske data 
 
2.3.1 Tverrprofiler 

Høsten 1998 ble det målt opp tverrprofiler fra Strandfossen kraftverk og ned til 
Braskereidfoss av firmaet Fjellanger Widerøe AS. Det ble i alt målt inn 13 profiler. I tillegg til 
de nye profilene, finnes det tverrprofiler fra Hydra programmet som også er benyttet til dette 
prosjektet. Til sammen foreligger det 39 tverrprofiler for vannlinjeberegning. For mer 
informasjon om oppmålingsarbeidet vises til rapporten fra Fjellanger Widerøe /4/. 
 
2.3.2 Flomverk 

Flomverkene i området er dimensjonert i henhold til plan av 02.02.1983. Høydene på 
flomverket ved Heradsbygd ble målt inn på nytt av NVE høsten 1999 pga. endringer som er 
gjort etter flommen i 1995. Høydene på flomverket er nødvendig datagrunnlag både i 
vannlinjeberegning og flomsoneanalyse for å se om estimerte flommer stoppes av flomverk 
eller om de overtoppes ved en eller flere flommer. 
 
2.3.3 Digitale kartdata 

Digitale kartdata i FKB-B standard for hele strekningen ble innhentet gjennom deltakelse i 
Geovekst. Disse kartene har ikke opsjonen detaljert høyde for noen deler av strekningen. 
Derfor ble det bestilt en detaljert kartlegging av området som ble gjort sommeren 1999 ved 
hjelp av laserscannede høydedata målt fra fly.  
 
Ut fra datagrunnlaget er det generert en digital terrengmodell i GIS med detaljerte høyder for 
området. 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. 
 
2.4 Andre data 
 
Under flommen i 1995 ble det tatt flybilder i Glomma som viser utbredelsen av flommen da 
den var på sitt høyeste. Flybildene er i etterkant benyttet til digitalisering av utbredelse av 
flommen. Samholder man den digitaliserte utbredelse med flybildene i området rundt 
Elverum og Heradsbygd, kan man se at den digitaliserte utbredelse ikke er så god overalt. 
Flybildene gir likevel viktig tilleggsinformasjon, blant annet om hvilke lavpunkter i området 
som fylles med vann under en flom. 
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3. Vannlinjeberegning 
 
3.1 Kalibrering av modellen 
 
Alle vannlinjeberegningene er utført ved hjelp av edb-programmet MIKE 11, som er utviklet 
av Dansk Hydraulisk Institutt (DHI) /5/. Tverrprofilene i analyseområdet danner grunnlaget 
for vannlinjeberegningene i modellen. Alle profilene er i tillegg forlenget ved hjelp av 
terrengmodellen videre opp på land for å dekke hele strømningsarealet ved store flommer.  
 
Strekningen er delt i to fra Strandfossen – Skjefstadfoss (Elverum) og Skjefstadfoss – 
Braskereidfoss (Heradsbygd), for å få en bedre oversikt i modellen. Dette medfører at det er to 
separate modeller som beregner vannlinjer hver for seg, og hvor de har ulike 
grensebetingelser i nedstrøms ende. På den øverste strekningen er det tre steder med noe 
større fall og vannhastigheter hvor elven deler seg i to forbi noen øyer. Disse er ved Prestøya 
nord for Elverum sentrum, Prestfossen ved Norsk Skogbruksmuseum og ved Hanstad.  
 
På strekningen mellom Skjefstadfoss og Braskereidfoss går elven rolig gjennom 
landbruksområder. Først ved brua like oppstrøms Braskereidfoss kraftverk smalner elven inn. 
Ved stor vannføring vil dette partiet være bestemmende for oppstrøms vannstand. Ellers er det 
ingen andre bruer eller partier som medfører problemer under en stor flom langs denne 
delstrekningen.  
 
Modellen er kalibrert etter flomhøydene fra 1995 flommen og fra pinsehelgen i 1999. 
Vannføringen på flommen i 1995 hadde et gjentaksintervall et sted mellom 200 og 500 år. 
Flommen i pinsehelgen 1999 var en middelflom. Vannføringen fra disse to flommene danner 
grunnlaget for kalibreringen i modellene.  
 
 
 

Figur 3.1 Sammenligning mellom observert og simulert vannstand fra Strandfossen og ned til Skjefstadfoss 
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Figur 3.2 Sammenligning mellom observert og  simulert vannstand fra Skjefstadfoss og ned til Braskereidfoss 
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kalibreringsvannføringene, jfr. fig. 3.1 og 3.2. På de vanskeligste stedene rent hydraulisk sett, 
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3.2 Resultater fra vannlinjeberegningene 
 
Beregningene viser høyden på vannspeilet i hovedløpet av Glomma for flommer med 10, 20, 
50, 100, 200 og 500 års gjentaksintervall. Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i 
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Tabell 3.1. Vannstand (NGO) ved hvert profil for ulike gjentaksintervall mellom Strandfossen og Skjefstadfoss 
Profil nr 10 års flom 20 års flom 50 års flom 100 års flom 200 års flom 500 års flom 

P 36 187.86 188.22 188.64 188.99 189.31 189.76 
P 35 184.31 184.75 185.26 185.64 185.99 186.50 
P 34 182.57 182.98 183.51 183.87 184.19 184.72 
P 33 182.33 182.71 183.22 183.58 183.89 184.41 
P 32 182.14 182.51 183.00 183.35 183.65 184.17 
P 31 182.11 182.47 182.92 183.25 183.53 184.04 
P 30 181.92 182.23 182.62 182.91 183.17 183.62 
P 29 181.77 182.02 182.33 182.56 182.79 183.11 
P 28 181.58 181.81 182.12 182.35 182.57 182.89 
P 27 181.16 181.46 181.82 182.08 182.35 182.70 
P 26 180.84 181.15 181.51 181.79 182.07 182.44 
P 25 180.34 180.64 181.02 181.33 181.63 182.02 
P 24 179.92 180.30 180.75 181.12 181.46 181.91 
P 23 179.53 179.92 180.38 180.76 181.09 181.55 
P 22 178.97 179.35 179.80 180.15 180.47 180.91 
P 21 178.52 178.87 179.30 179.64 179.94 180.37 
P 20 177.56 177.96 178.45 178.84 179.20 179.69 
P 19 177.17 177.56 178.03 178.41 178.75 179.24 
P 18 176.74 177.10 177.57 177.94 178.30 178.80 

Skjefstadfoss 175.50 175.50 175.50 175.51 175.72 176.03 
 
 
Tabell 3.2. Vannstand (NGO) ved hvert profil for ulike gjentaksintervall mellom Skjefstadfoss og Braskereidfoss 

Profil nr 10 års flom 20 års flom 50 års flom 100 års flom 200 års flom 500 års flom 
P 16 168.56 169.04 169.62 170.06 170.45 171.00 
P 15 168.51 168.99 169.56 170.00 170.40 170.95 
P 14 168.38 168.86 169.42 169.85 170.24 170.78 
P 13 168.19 168.66 169.21 169.64 170.02 170.56 
P 12 168.09 168.55 169.10 169.52 169.90 170.43 
P 11  168.03 168.49 169.03 169.44 169.82 170.34 
P 10 167.93 168.38 168.90 169.31 169.67 170.18 
P 9 167.79 168.23 168.75 169.15 169.52 170.02 
P 8 167.65 168.09 168.60 169.00 169.36 169.85 
P 7 167.48 167.90 168.38 168.76 169.09 169.56 
P 6 167.25 167.65 168.11 168.47 168.79 169.25 
P 5 166.98 167.37 167.81 168.15 168.46 168.89 
P 4 166.39 166.74 167.13 167.42 167.70 168.09 
P 3 165.91 166.21 166.54 166.80 167.03 167.38 
P 2 164.52 164.73 164.97 165.16 165.36 165.69 

Braskereidfoss 163.40 163.42 163.46 163.49 163.61 163.98 
 
I tabell 3.1 og 3.2 vises vannstanden (NGO) i hvert tverrprofil for de ulike 
gjentaksintervallene i Glomma. Høydene overføres videre til terrengmodell i GIS-programmet 
Arc/Info som viser oversvømt areal for områder langs Glomma, jfr. figur 4.1 - 4.6 og vedlagt 
flomsonekart.  
 
3.3 Spesielt om bruer 
 
Bruene som befinner seg i prosjektområdet er lagt inn i modellen som brufunksjoner på 
grunnlag av tegninger med kotehøyder. Ved Elverum er det flere typer bruer som krysser 
elven. Nybrua og Glombrua er de største bruforbindelse over Glomma ved Elverum sentrum. 
Beregningene viser at Glombrua er spesielt utsatt ved flommer over en 200 års hendelse. Det 
betyr at kapasitetsreduksjonen som opptrer ved flommer over en 200 års hendelse vil medføre 
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betydelig vannstandsstigning oppstrøms brua. Brukarene til Gamlebrua ved Elverum ligger på 
en forhøyning som virker som en terskel i elven. Denne vil også virke oppstuende under flom.  
 
Det er imidlertid svært viktig å huske at under en flomsituasjon vil store mengder drivgods 
komme med elven. I ugunstige tilfeller vil dette kunne feste seg på brukar og innsnevre 
tverrsnitt. Dette gjelder spesielt gangbru ved Skogbruksmuseumet som går over til Prestøya. 
 
 

4. Flomsonekart 
 
4.1  Generering av flomsoner 
 
Alle analyser i flomsonekartprosjektet blir generert ved bruk av GIS-programmet Arc/Info. 
For hver flom er vannstanden i tverrprofilene gjort om til en flomflate. I tillegg er det lagt inn 
hjelpelinjer mellom de oppmålte profilene for å sikre en jevn flate mellom profilene. Metoden 
for å finne flomarealer er å beregne skjæring mellom en vannflate generert fra aktuell 
flomhøyde med terrengmodellen. Ved denne analysen markeres alle terrengområder som 
ligger lavere enn aktuell flomhøyde.  

Det er utarbeidet flomsoner for flommer med gjentaksintervall 10, 50, 100, 200 og 500 år. Det 
presenteres en flom per kart. Disse finnes på digital form og kan også tegnes ut på kart. 
Vedlagt er 5 kartblad i målestokk 1:15 000 over Elverum og Heradsbygd. På disse 
flomsonekartene presenteres en flomsone for en 100 års flom med elvesystemet, veier, 
bygninger og 5 meters høydekurver, jfr. vedlagte kartblad. Flateutbredelsen av alle flommene 
uten situasjon er vist i figur 4.1 - 4.5. Beregnet oversvømt areal for alle flommene er vist i 
tabell 4.1. 
 
Flomsonene er kvalitetskodet og datert i henhold til SOSI-standard. Lavpunkter og områder 
bak flomverk er kodet og skravert på kartet spesielt. Alle flomutsatte flater er kodet med 
datafeltene FTEMA = 3280 og flomaar = gjentaksintervall. Lavpunkter er kodet med egen 
kode,”lavpunkt”=1 (eller lik 0). I tillegg finnes alle 6 flommene på digital form på SOSI 
format og ArcView (shape) format i aktuell NGO akse og UTM sone. Disse digitale dataene 
er brent på CD og sendt til primærbrukere. 
 
4.2 Lavpunkter 
 
En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, 
men uten direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som ligger bak flomverk, men 
også lavpunkter som har forbindelse via en kulvert eller via grunnvannet. Disse områdene er 
markert med en egen skravur fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må 
behandles særskilt. Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intens lokal nedbør, ved stor 
flom i sidebekker eller ved gjentetting av kulverter. Flomsonekartene gir ikke informasjon om 
lavpunkter som ligger over flomvannstanden. 
 
Bak flomverk er flomarealer som ikke er i direkte kontakt med elva definert som ordinær 
flomsone hvis flomverket har mindre overhøyde enn  0.5 m. Dersom overhøyden eller 
sikkerhetsmarginen er større enn 0.5 m (se figur 4.6) er flomareal bak flomverk definert som 
lavpunkt. Lavpunkter har egen skravur. 
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4.3 Vurdering av flomsonene 
 
Elverum kommune hadde flomsonekart som viste oversvømt areal ved en 10 års flom og en 
200 års flom til kontroll. Flommen i 1995 var i overkant av en 200 års flom, slik at det var 
naturlig å bruke dette kartet til å vurdere resultatene fra modellen. Kommunens 
tilbakemelding var at utbredelsen av flommene stemte bra med lokale erfaringer. De hadde et 
par bemerkninger der de mente at modellen ga for stort oversvømt areal. Slike tilfeller kan 
bla. forklares utfra usikkerheten i terrengmodellen, spesielt i områder der det er mye tett skog. 
I følge kommunen er det et område ved Elverum Camping som viser for stort oversvømt 
areal. I dette tilfellet har vi valgt å ikke gjøre noe med dette siden flyfoto viser at det stod 
vann i dette området under 95-flommen. 
 
I tillegg ble flomarealkart fra flommen i 1995 (kap. 2.3) benyttet som hjelp for kontroll av 
beregningene. Selv om flomarealkartene har visse svakheter, gir det likevel en indikasjon på 
hvilke lavpunkter som blir oversvømt ved en ekstrem flom. 

4.4 Oversikt over flomarealer 
 
I tabell 4.1 viser beregnede flomarealer innenfor analyseåmrådet. I dette analyseområdet 
ligger en større del av arealet bak flomverket ved Heradsbygd, og det er spesielt dette arealet 
som går fra lavpunkt til direkte flomareal fra 100 til 200 års flom. 
 
Tabell 4.1. Flomutsatt areal - total areal og lavpunkter 

Gjentaksintervall 
 

Flomutsatt areal  
Totalt (daa) 

Flomutsatt areal 
Lavpunkter (daa) 

10 års flom 3935 1957 
50 års flom 5871 2611 
100 års flom 6451 2730 
200 års flom 6738 191 
500 års flom 7458 201 
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Figur 4.1. Flomsonekart for 10 års flom. 
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Figur 4.2. Flomsonekart for 50 års flom 
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Figur 4.3. Flomsonekart for 100 års flom  
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Figur 4.4. Flomsonekart for 200 års flom 
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Figur 4.5. Flomsonekart for 500 års flom 
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4.5 Spesielt om flomverket ved Heradsbygd 
 
Flomverket ved Heradsbygd vil ha en viss effekt på vannstanden lokalt dersom det oppstår et 
brudd i verket. Det vil si at ved overtopping av flomverk blir vannstandstigningen i området 
redusert på grunn av magasinering bak flomverk. Som et resultat av dette blir både vannstand 
og vannføring nedstrøms redusert en periode mens arealet bak flomverket fylles opp. I 
modellen har man ikke tatt hensyn til dette. Beregningene er gjort med konstant 
flomvannføring og tar ikke hensyn til magasinering innenfor flomverket. Resultatet gir en noe 
høyere vannstand enn reelt. Dette er gjort på grunn av all den usikkerheten som er knyttet til 
magasinering innenfor flomverket.  
 
Ved vurdering av flomsone bak flomverk, er det tatt utgangspunkt i at vannstand som er 0,5 m 
under topp av laveste punkt på flomverket i forhold til beregnet vannlinje defineres som vann 
som blir holdt tilbake av flomverk (se figur 4.6). Man antar at flomverket beholder formen og 
ikke bryter sammen opp til dette nivået. Området bak flomverket blir da definert som 
lavpunkt. Lavpunkter har egen skravur på flomsonekartet. For vannstander over dette nivået 
behandles som ordinær flomsone innenfor verket.  

 
Figur 4.6. Flomverk og sikkerhetsmargin 
 
Figur 4.7 viser et lengdeprofil av flomverket plottet sammen med vannlinje for en 100, 200 og 
500 års flom, samt plassering av aktuelle tverrprofiler langs flomverket. Lengdeprofilet viser 
avstanden i meter fra nedre ende til øvre ende av flomverket. Verket har en total lengde på ca. 
4530 m.  

Figur 4.7. Flomverket ved Heradsbygd med vannlinjer for en 100, 200 og 500 års flom 
 
Beregningen viser at flomverket har god sikkerhet mot 100 års flom. Sikkerheten mot en 200 
års flom er kun 39 cm. under laveste punkt på flomverket. Det vil si at 200 års flommen 
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behandles som ordinær flomsone innenfor verket. Toppen av flomverket ligger ca. på 500 års 
flom.  
 
 

5. Andre problemstillinger i området 
 
5.1 Is 
 
Is og problemer med isganger langs denne delen av Glomma er ikke kjent. Etter samløpet 
med Rena, er Glomma ofte isfri pga. kraftverkene. Ved isgang kan noe isflak drive nedover 
mot analysestrekningen, men det er ikke registrert spesielle problemer knyttet til dette. 
 
 
5.2 Massetransport, erosjon og sikringstiltak 
 
Glomma frakter med seg en del sand og silt under en flom. Noe av dette kan bygge seg opp på 
steder hvor det er stilleflytende partier i elva. Dette kan medføre endringer i vannstanden 
lokalt ved at elveører demmer opp vannet. Det er ikke kjent at analysestrekningen har vært 
utsatt for dette etter en flom. 
 
Sand og silt er de massene som er minst erosjonsbestandige. Mindre lokale erosjonsskader er 
observert enkelte steder der vannhastigheten er stor under flom, men steder med større 
erosjonsskader er ikke kjent. Flomverket ved Heradsbygd  er blitt forsterket og utbedret etter 
flommen i 1995.  
 
Et flomsikringstiltak planlegges og utredes for tiden av NVE ved Grindalen gård, hvor planen 
er å  heve adkomstveien til gården. I tillegg skal det bygges et 100 m. langt flomverk. Tiltaket 
vil medføre at bakenforliggende arealer ved gården vil bli beskyttet mot ekstreme flommer 
/6/.  
 
Det er planer om å bygge et 1450 m. lang flomverk som skal beskytte Sørenga gård med 
tilhørende dyrket mark mot flom. Flomverket er dimensjonert mot en 100 års flom /7/. 
 
 

6. Usikkerhet 
 
6.1 Flomberegninger 
 
Det hydrologiske datagrunnlaget er hentet fra målestasjoner der det er observert vannstand. 
Vannføringen finnes ved hjelp av en kurve som viser sammenhengen mellom vannstand og 
vannføring (vannføringskurve). Her ligger usikkerhet både i vannstandsavlesningen og i 
vannføringskurven. Usikkerheten i vannføringskurven øker normalt ved økende vannføring, 
da de fleste vannføringskurver er ekstrapolert for å dekke sjeldne vannføringshendelser. 
Datagrunnlaget for flomberegning i Glomma kan karakteriseres som godt. Det foreligger en 
meget lang observasjonsserie ved Elverum (1871 - dd). De flomfrekvensanalyser som er 
utført viser et godt samsvar, slik at frekvensfordelingen er godt bestemt.  
 
Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer som 
spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. Konklusjonen for disse 
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beregningene er at datagrunnlaget er godt, og at beregningen ut fra dette kriteriet klassifiseres 
i klasse 1, i en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse /2/. 
 
6.2 Vannlinjeberegningen 
 
Kvaliteten på vannlinjeberegningene er avhengig av en godt kalibrert 
vannlinjeberegningsmodell. Det vil si at det samles inn sammenhørende verdier av vannføring 
og vannstand som modellen kan kalibreres etter. I denne sammenhengen er det også vanskelig 
å samle inn data for store vannføringer historisk sett. Data for eldre historiske flommer har en 
redusert verdi på grunn av endringer i elveløpet og elvesletter som for eksempel  brubygging, 
veibygging, flomverk og lignende. 
 
Nøyaktighet i tverrprofilering, avstand mellom tverrprofiler, usikkerhet i estimat av ruhet 
(Manningtall) og helning på elva (brattere elver krever kortere profilavstand) er blant de 
viktigste usikkerhetsfaktorene. Erosjon og masseavlagring representerer generelt et betydelig 
usikkerhetsmoment i beregningene. Spesielt ved store flommer kan det skje store endringer i 
profilene.  
 
En annen feilkilde er hvilke referanse punkt (fastmerke) som er brukt til innhenting av 
kalibreringsdata. Det er stor variasjon på kvaliteten av slike fastmerker her i landet.  
 
Beregning av vannstand nær kompliserte geometrier som for eksempel bruer gir økende 
usikkerhet. I Glomma er nøyaktigheten i tverrprofilene som dekker selve elveleiet av god 
kvalitet. Også antall profiler og plassering av disse er avgjørende for resultatet. Dette gjelder 
spesielt fossefallene ved Prestøya nord for Elverum sentrum og Prestøya ved 
Skogbruksmuseumet. Ved strykpartiet ved Hanstad er det et flomløp som ligger på østsiden 
av halvøya som bidrar til noe mer usikkerhet i beregnet flomvannstand. På disse strekningene 
antas vannlinjene å ha en presisjon på ca +/- 30 cm, basert på en vurdering av 
kalibreringsresultatene. På resten av elvestrekningen ned til Skjefstadfoss er presisjonen 
anslått til å være +/- 15 cm.  
 
Ved Heradsbygd vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til beregningene når 
vannstanden ligger nær toppen av flomverket. Beregningene viser at flomverket har en 
sikkerhet på 100 års flom, men ikke mot en 200 års flom. I det vannet går over verket, vil 
vannstanden og vannføringen reduseres i en periode inntil arealet bak flomverket er i høyde 
med elven igjen. Effekten av overtopping avhenger igjen av flomforløpet. Presisjonen på 
vannlinjen her, vil ligge på +/- 30 cm. Videre nedover til Braskereidfoss er presisjonen anslått 
til å være innenfor +/- 15 cm. 
 
I forhold til annen usikkerhet skal det derfor legges på minimum 0.5 m sikkerhetsmargin ved 
anvendelse. 
 
6.3 Flomsonekartet 
 
Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data, 
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i terrengmodellen. I 
dette prosjektet er nøyaktighet på terrengmodellen anslått til å være +/- 20 cm i forhold til 
virkelig høyder i området.  
 
Alle disse faktorer som er nevnt ovenfor vil til sammen påvirke usikkerheten i sluttresultatet, 
dvs. utbredelsen av flomsoner på kartet.  
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7. Veiledning for bruk 
 
7.1 Byggesaker og arealbruk 
 
Stortinget har forutsatt at sikringsbehovet langs vassdragene ikke skal øke som en følge av ny 
utbygging. Derfor bør ikke flomutsatte områder tas i bruk om det finnes alternative arealer. 
Fortetting i allerede utbygde områder skal heller ikke tillates før sikkerheten er brakt opp på et 
tilfreds stillende nivå i henhold til NVEs retningslinjer. Egnede arealbrukskategorier og 
reguleringsformål for flomutsatte områder, samt bruk av bestemmelser, er omtalt i NVEs 
veileder "Arealplanlegging i tilknytning til vassdrag og energianlegg" (NVE-veileder nr. 3/99) 
 
Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som 
ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak.  
 
Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesaksbehandling må en ta hensyn til at også 
flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det 
viktig at høyden på terrenget sjekkes mot de beregnede flomvannstandene gitt i tabellen 3.1 
og 3.2 eller vedlagt kart. På tross av god nøyaktighet på terrengmodell kan det være områder 
som på kartet er angitt å ligge utenfor flomsonen, men som ved detaljmåling i felt kan vise 
seg å ligge under det aktuelle flomnivået. Tilsvarende kan det være mindre områder innenfor 
flomområdet som ligger over den aktuelle flomvannstand. Ved detaljplanlegging og 
plassering av byggverk er det viktig å være klar over dette.  
 
Primært må en ta utgangspunkt i de beregnete vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt 
mot disse. Sikkerhetsmargin (+ 50 cm, jfr. kap. 6.2) skal alltid legges til ved praktisk bruk. En 
må spesielt huske på at for å unngå flomskade må  dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet 
også fungerer under flom. 
 
Så lenge kartene anses å utgjøre den best tilgjengelige informasjon om flomfare i et område, 
forutsettes de lagt til grunn for arealbruk og flomtiltak. 
 
7.2 Generelt om gjentaksintervall og sannsynlighet  
 
Gjentaksintervall er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en får en like stor 
eller større flom. Dette intervallet sier noe om hvor sannsynlig det er å få en flom av en viss 
størrelse. Sannsynligheten for eksempelvis en 50-års flom er 1/50, dvs. 2 % hvert eneste år. 
Dersom en 50-års flom nettopp er inntruffet i et vassdrag betyr dette ikke at det vil gå 50 år til 
neste gang dette nivået overskrides. Den neste 50-års flommen kan inntreffe allerede i 
inneværende år, om to, 50 år eller kan hende først om 200 år. Det er viktig å være klar over at 
sjansen for eksempelvis å få en 50-årsflom er like stor hvert år men den er liten - bare 2 
prosent. 
 
Et aktuelt spørsmål ved planlegging av virksomhet i flomutsatte områder er følgende:  Gitt en 
konstruksjon med forventet (økonomisk) levetid (L) år.  Det kreves at sannsynlighet (P) for 
skade  p.g.a. flom skal være< P.  Hvilket gjentaksintervall (T) må velges for å sikre at dette 
kravet er oppfylt? Tabellen nedenfor kan brukes til å gi svar på slike spørsmål. Eksempelvis 
vil det i en periode på 50 år være 40% sjanse for at en 100-årsflom eller større inntreffer. Tar 
man utgangspunkt i en ”akseptabel sannsynlighet for flomskade” på eksempelvis 10% i en 50-
årsperiode, viser tabellen at konstruksjonen må være sikker mot en 500-årsflom! 
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Tabell 7.1  Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall. 
Gjentaksintervall 
(T) 

                        Periodelengde  år (L) 
10             50             100            200           500 

10 65 99 100 100 100 
50 18 64 87 98 100 
100 10 40 63 87 99 
200 5 22 39 63 92 
500 2 10 18 33 63 
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5 kartblad av flomsonekart som viser utbredelsen av 100-års flom. 
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